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EERST DIT
e nakende Euro-verkiezingen zorgen voor zenuwachtigheid, zeker omdat de
meeste politieke partijen de
stembusgang van 12 juni a.s.
onomwonden als een binnenlandse aangelegenheid beschouwen. Het is niet eerlijk tegenover
de kiezer, maar dat zal ze een
zorg zijn.
De overstap van mevrouw
Nelis-Van Liedekerke van de
CVP naar de VLD was opnieuw
een staaltje van klokvaste regie.
Zelfs de liberale spreekbuis Het
Laatdte Nieuwe probeerde de
overloop te vergoelijken, ook al
keurt de kommentator politieke
overloperij in beginsel af. De
krant zet alle zeilen bij om de
daad aanvaardbaar te maken, de
publieke opinie moet op den
duur wel denken dat de VLD
vooral een partij van overlopers
is. „De VLD moet nu snel bewijzen tot w^at ze in staat is, want
dit is nog niet gebeurd." merkt de
krant op.
Tot wat de VLD in staat is
bewees de partij in het debat over
het dekreet-Van Grembergen
dat bedrijven in het Vlaamse
gewest verplicht hun personeels-
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EUROPA OPNIEUW
IN DE BAN VAN FASCISME
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GEEN SPOKENJAGEN,
OOK GEEN
LICHTZINNIGHEID
Met de Europe,)e verkiezingen voor de deur en de bevrlplng,)feeéten dicht op de kalcnder.Lljktganj Europa weer
In de ban van hetfoöcunu. De Intrede van neo-fadcL)ten In
de ItaL'uianöe regering zorgde ook In onö parlement voor
heftige woordenwiióeLlngen. In Dululand kreeg de nieuwbakken pre<)Ldent Herzog meteen een vracht kritiek te
^Likken omdat hij vergat (?) het nazi-regime te veroordelen.
In de Belgische kamer van
Volksvertegenwoordigers
w^erd een aardige rondje geruzied over het opkomend fascistisch gevaar in Europa, naar
aanleiding van de intrede van
neo-fascisten in de Italiaanse
regering. Vic Anciaux stak een
waarschuwende vinger op:
destijds kwam het fascisme ook

advertenties in het Nederlands te
publiceren. De VLD onthield
zich omdat zij tegen overregulering zou zijn. En omdat het
toch maar om 1% van het advertentieaanbod gaat. Het kind
moet natuurlijk een naam hebben.
Wij weten beter. Wat vandaag
1% is hoeft dat morgen niet te
zijn want eens de deur op een
kier is de boeman zo binnen. De
kracht van olievlekken is ons
welbekend.
Met de les van het Eurokorps en
het Merkenbureau in het achterhoofd is het gevaar niet denkbeeldig dat morgen een of andere
bevlogen Eurokraat het vrije
verkeer van personeelsadvertenties proklameert. Of dat het
voorstel van de Fransen om het
aantal officiële talen van de Europese Unie tot vijf te beperken
wet wordt. Het voorstel is door
Franse ogen bekeken niet zo
onverwacht, in het vooruitzicht
dat straks nog meer klein-talige
landen zich bij de EU aansluiten
willen de Fransen hun belangen
bij voorbaat veilig stellen. Het
zijn maar veronderstellingen,
maar het is beter goed voorbereid te zijn zodat het onheil
tijdig kan worden afgewend.
Het vrijwaren van de eigen taal is

op demokratische wijze aan de
macht. De VU-er wees op de
hypokriete reakties van de kristendemokraten en socialisten.
In Italië zitten intussen zowel
socialistische als kristendemokratische en liberale politici in
een cel op hun "mani pulite'-proces te wachten.
Al lang voor het parlementair

niet louter een zaak van kulturele
identiteit maar ook van ekonomisch belang. Elke regulering,
laat ze dan even overdreven zijn,
schaadt dus niet. Als de VLD dat
niet inziet bewijst ze de burger
een slechte dienst.
De tweede bedenking die wij aan
het dekreet willen vastknopen is
de noodzaak van een volksnationale partij die als geen ander
alert is wanneer het op het verdedigen van de kulturele identiteit aankomt. De Volksunie
heeft een neus voor zo'n zaken,
dat is een van haar opdrachten.
En dat niemand haar komt zeggen dat zoiets aftands of bekrompen is. Dan zou de Franse
volksvertegenwoordiging
dat
ook zijn omdat zij de vrijwaring
van het Frans proklameert en het
franglais radikaal afstoot.
Onvermijdelijk komen wij opnieuw bij de Europese verkiezingen terecht want kulturele
identiteit is ook sociale identiteit.
De gulzigheid waarmee de Europese haai de kleine visjes opslokt is angstaanjagend. De
schaalvergroting van de landbouw doodt niet alleen de familiale onderneming maar is
geen \vaarborg voor kwaliteit.
Hetzelfde kan gezegd worden
van de kulturele sektor waar, en
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EEN EURO-MEETING
VAN HET
ALLERGROOTSTE
BELANG!
Toespraken van Hugo Schiltz,
Bert Anciaux
en Jaak Vandemeulebroucke

•
Optredens van Ed Kooyman en
Herman Van Haeren,
Aksident en JoJo
debat had de VU duidelijk gemaakt hoe hciar standpunt terzake is. lïén van de Europese
partners van de VU In de Europese Vrije Alliantie, de Lega
Nord, werd door de EVA zonder veel pardon- uit de fraktie

vooral in de grensoverschrijdende elektronische
media,
nietszeggende soap steeds meer
en meer de norm wordt. Een
Europse Unie vanuit zijn historisch gegroeide identiteiten opbouwen moet ook een waarborg
voor vrede zijn. De oorlogen in
de Balkan spreken dat misschien
tegen maar de konfrontaties van
vandaag zijn de gevolgen van een
halve eeuw opgehouden schijn.
Terwijl Europa reeds 40 jaar aan
zijn ekonomische eenheid heeft
gelaboreerd mag nu wel de tijd
aanbreken dat het aan zijn beschaving, de manier van samen-leven, werkt. Daarbij zullen
de regio's een belangrijke rol
spelen. Voor Vlaanderen en Wallonië zal de tussenschakel „België" aan betekenis verhezen. Het
Europa van de komende eeuw
zal een federatie worden van
regio's en staten waarbmnen regio's-met-beperkte-zelfstandigheid leven. Het zal er dus op
aankomen om in zo'n Europa
Vlaming te blijven. Daarover
gaat het op zondag 12 juni a.s.
Die dag is het kiezen tussen de
allesvershndende haai en de
kleurige, ietwat eigenzinnige visjes.

gezet. Omdat de partij van de
flamboyante Umberto Bossi, samen met Berlusconi's Forza Italia en de neo-fascisten in de
Italiaanse
regering
gestapt
was.
De opkomst van het neo-fascisme in Europa moet met aandacht gevolgd worden, en efficiënt bestreden. Alaar het spokenjagen waartoe
sommige
kringen zich deze dagen laten
leiden, kan omgekeerde gevolgen hebben. Neem nu de verkiezing van de CDU-er Roman
Herzog tot nieuwe president van
de Bondsrepubliek. Hij beging
bij zijn maiden-speech de flater
niets te zeggen over de agressie
tegen vreemdelingen en vergat
ook in afkeurende vorm te verwijzen naar het nationaalsocialistisch
verleden
van
Duitsland. Herzog zal dit moeten rechtzetten, dat lijdt geen
twijfel. Maar om Herzog, die
voorzitter is van het Duitse
Grondwettelijk Hof, alleen al
voor een flater in een geïmproviseerd dankwoord af te
schrijven, is het nog een beetje
vroeg. We kunnen ons voorstellen dat men in sommige middens ontgoocheld is dat niet de
populaire sociaal-demokraat Johannej Rau het pleit ge'wonnen
heeft. Maar wie op basis van de
eerste zinnen van Herzog stelt
dat hij inzake staatsmanschap
en politieke moed niet eens tot
aan de hielen reikt van zijn
voorganger Richard von Weizsacker, verwijt de pot dat hij
zwart ziet.

Maurits Van Liedekerke

(Pdj)
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DOORDEWEEKS
• In 1993 zakte het bierverbruik in België naar 112
liter per hoofd. E>e vereniing Objektieve Bierdriners toonde zich hierover
verontrust. De daling in het
bierverbruik zou vooral de
kleine brou-werijen in de
problemen brengen.

f

• Roman Herzog w^erd
verkozen tot nieuwe president van de Bondsrepubliek
Duitsland. Hij zorgde al onmiddellijk voor een rei door
in zijn dankwoord niet te
verwijzen naar het verderfelijk nationaal-socialistisch
verleden van Duitsland, en
Oost-Duitstand een ongeluk
van de geschiedenis te noemen.
• Minister van Pensioenen
WiUochc (SP) wil een klein
beetje gaan prutsen aan de
perekwatie van de ambtenarenpensioenen. Het pensioen van ambtenaren, dat
door hen beschouwd wordt
als uitgesteld loon, stijgt mee
wanneer de ambtenaren een
loonsverhoging krijgen. Zoiets wordt op termijn onbetaalbaar. Willockx wil die
perekwatie daarom
met
meer vertraging doen ingaan.
• Hoewel P r oV U al veertien jaar op apegapen ligt,
verzet de groepering van
progressieve VU-ers zich tegen het gebruik van de naam
door de Antwerpse schepen
Bergere. In een open brief
vraagt Dirk Vergauwen, lid
van de stuurgroep van
Pro VU, Bergers een andere
naam te kiezen en zijn onvrede met genomen beslissingen binnen de partij te
houden.
• Wilfried
Martens,
tweede CVP-kandidaat voor
het Europees parlement en
absoluut koploper voorkeurstemmen in de opiniepeilingen, iaat zich nochtans
weinig gelegen aan zijn
Vlaamse kiezers. Hij stelde
deze week een Franstalig
boek voor, getiteld "Cune et
l'autre Europe". Met dat
boek zou de gewezen premier zich in de eerste plaats
richten tot allen die aarzelen
omtrent Europa. Het gaat
om een bundeling van toespraken die hij als voorzitter
van de E V P hield. Fransonkundigen, niet panikeren, aan een Nederlandstalige editie wordt gewerkt.
• In
SLnt-Eloois-Winkel
mag er toch gekoerst worden met paarden. D e paardenkoersen noemen voortaan DVA-koersen
(Dier
Vriendelijk Aangepast), met
een aangepast wedstrijdparkoers (geen haakse bochten
meer) en een strikt reglement dat de deelnemers
vooraf moeten ondertekenen. Ten val gekomen paarden worden onmiddellijk
uitgeschakeld (van de wedstrijd). Volgens de organisatoren van de koers is het
verwijt van Gaia dat de
paarden voor het slachthuis
bestemd zijn, uit de lucht
gegrepen.

LISEHE...
Het moest er ooit van komen:
CVP-kamerlid Luiette Nelu-Van
Liedekerke loopt over naar de
liberalen. Het mjig geen verbazing wekken dat we over deze
Haaltertse politica weinig meer
weten te vertellen dan dat haar
familienaam dezelfde is als die
van onze hoofdredakteur. Ze
kende in gans haar politieke
karrière nog nooit zoveel mediabelangstelling als bij de aankondiging van haar overstap.
Nelis-Van Liedekerke zegt dat
ze de belangen van de middenstanders beter kan verdedigen via de V L D dan via de
CVP,
waar het ACV naar haar
zin teveel lakens uitdeelt. Volgens de logika van het parlementslid blijft het ten eerste
dus oirbaar om de belangen van
één drukkingsgroep (de middenstanders) via een partij te
verdedigen, blijft de CVP secundo een partij die zich de wet
laat dikteren door een drukkingsgroep (het ACV), en blijft
ten derde de Vlaamse liberale
partij, ondanks alle afstand die
ze officieel van de drukkingsgroepen neemt, dan toch dé
partij bij uitstek om de belangen
van een drukkingsgroep (de
middenstanders) te verdedigen.
Of: het politieke handelen van
Lisette wordt nog steeds niet

gedomineerd door het algemeen
belcuig, maar door het belfmg
van de middenstanders.
Tussen de lijnen van Het Laatdte
Nieuwt) (24/5) lezen we dat men
bij de V L D zelf niet onverdeeld
gelukkig is met de overstap van
Lisette, zo vlak voor de Europese verkiezingen. Overloperij ligt nog steeds niet goed in de
publieke opinie. De aankondiging van de overstap via een
faks vanuit het VLD-hoofdkwartier gebeurde omstreeks
het midden van de nacht tussen
vrijdcig en zaterdag. Dit zou er
volgens de krant op wijzen dat
de V L D dciarmee het nieuws
nog uit de zaterdagkranten
vidlde houden, en er na het lange
weekend (op pinkstermsiandag
verschijnen ook geen kranten)
niet teveel aandacht meer aan
geschonken zou worden.
De reaktie van CVP-voorzitter
Van Hecke was opvallend gematigd. De overstap werd afgedaan als persoonlijk belang:
Nelis-Van Liedekerke zou in de
nieuwe CVP, die haar verkiesbare plaatsen niet langer door
de standen laat verdelen, uitgespeeld zijn. De CVP-voorzitter deed wel een tegenaanval.
Als weerwerk tegen het overlopen van Lisette, kondigde hij
een toeloop van Bekende Vlamingen naar de CVP aan. Het

zou om mensen gaan die voordien nog niet politiek aktief waren.

...HET ACV...
Over de verhouding tussen
CVP en ACV dienden Gilhert De
Swert, het hoofd van de studiedienst van de kristelijke vakbond, en professor Lambert/), expert in de geschiedenis van de
kristendemokratie,
verleden
weekend beter eten en drinken
op dan het beaujolais nouveau'tje waar de wHijnhandelaarster uit Haaltert zes maanden op
heeft zitten broeden. In een interview met De Morgen legde de
studax uit dat een vergelijking
van de programma's van alle
bewegingen en partijen leert dat
die van S P en ACV het nauwst
bij elkaar aansluiten. En Lamberts voorspelde dat de CVP
ineen zal storten wanneer zij
haar rechterflank verliest.
Volgens De S^vert is de beslissende breuk tussen CVP en
ACV er gekomen onder het
voorzitterschap van Herman Van
Rompuy, die niet bepaald als
vakbondsgezind bekend staat.
Bij de begrotingskontrole 1993
zouden partij en vakbond diametraal tegenover elkaar gestaan hebben.

...EN DE BB
E^n andere kristehjke drukkingsgroep doet intussen voort
alsof er geen vuütje aan de lucht
is. In het blad van de Boerenbond, De Boer en Tuinder,
krijgt BB-kandidaat voor de
Europese verkiezingen Jacquej
Van Outryve, de volle steun. In
een editoriaal worden de landbouwers voorzichtig aangemaand hun stem voor uit te
brengen voor de man die cds
"Europees landbouwjournahsten" van het Boerenbond-blad
zijn nek durft uitsteken. O p de
laatste bladzijde van het weekblad kunnen we kennis maken
met de kollega. Hij staat er in
volle glorie en vier kleuren afgebeeld voor een traktor, en
voert de slogan omdat ik blijf
vechten voor het landbouwbedrijf.
Zou landbouwjourncdist J a c ques Van Outryve deze paginagrote kleurenadvertentie in
zijn eigen blad zelf betcden ?
Er is nog wat vreemds aan de
hand met Jacques. Hoewel we
het niet in De Boer en Tuinder
gelezen hebben, weten we dat
de man op de CVP-lijst als
tweede opvolger een normaal
volkomen onverkiesbare plaats
inneemt. Waarom zou de Boerenbond zich dan zo uitsloven
om haar kandidaat te steunen ?
De verklaring is ingegeven door
een staaltje van elektorale
CVP-rekenkunde: de Vlaamse
kristendemokraten geloven dat
ze vier Euro-zetels (een verlies
van één) zullen in de wacht
slepen, en dat de voorkeurstemmen van Miet Smet deze zelfverklaarde 'Vrouw van Vlaanderen" over de haar voorganger
Raf Chanterie zullen laten springen. Smet zou aldus verkozen
zijn als vierde EP-lid, maar, en
nu komt de kat op de koord,
Smet zou wel in de Belgische
politiek blijven.
Dan komt de eerste opvolger
aan de beurt, Leo Delcroix. Alaar
deze zelfverklaarde afschaffer
van de Legerdienst heeft al
evenmin Europese ambities. Hij
doet vooral mee aan deze verkiezingen om via een pak stemmen zijn positie in de CVP te
verstevigen. En zo belanden we
bij de BB-uitverkorene. Wat zei
Van Hecke ook al weer, dat in de
CVP de standen uitgespeeld
zijn?

RUANDA
Ver van de westerse kamera's
blijft Ruanda het toneel van een
gruwelijke burgeroorlog. De
strijdende partijen trekken zich
weinig aan van een bestand. Er
is sprake van een half miljoen
doden. Oeganda heeft drie gebieden langs de oever van het
Victoria-meer tot rampgebied
uitgeroepen. Er zouden al tienduizenden lijken aangespoeld
zijn van slachtoffers die via de
grensrivier in Oeganda belandden.
Via de persagentschappen werd
het verhaal de wereld ingestuurd dat Ruandese Hutu's
hun Tutsi-slachtoffers geld vragen in ruil voor een snelle dood
met de kogel. Wie niet kan
betalen, wordt afgemaakt met
een machete. Via radio "JVUlle
Collines " zouden de Hutu's opgeroepen worden om niet dezelfde fout te maken als in 1959:
toen spaarden de Hutu's de
Tutsi-kinderen.
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VDB
In een intervie-w met Het Belang
van Limburg zei Paul Van den
Boeynant) dat hij de hoop heeft
opgegeven om burgemeester
van Brussel te worden. "Ik heb
begrepen dat er teveel mensen
zijn die geen burgemeester willen die vvrerkelijk een patron is",
wordt V D B geciteerd.
Uit het interview, afgenomen
omdat hij verleden zondag 75
ge-worden is, valt heel wat te
leren over V D B . Dat hij in zijn
goede jaren zonder problemen
veertien uur per dag kon werken. Dat zijn moeder zijn voetbaluitrusting in het vuur gestoken heeft. Dat hij elk jaar
twaalf dagen lang vast. Dat hij
de nachtklubs van Brussel niet
kent. Twee boeken per week
leest. Een leeuw geschoten heeft
in de Kalahari. Als verzetsman
met zijn vrouw wapens smokkelde in de kinderkoets. Altijd
een zeer gevoelig en kwetsbaar
man gebleven is. Etc.

GEJENGEL
Wie kent ze niet, de heldenverhalen van plakploegen? De
heerlijke rivaliteit tussen plakkers van A en plakkers van B
maakt voor veel partijmUitanten
de verkiezingstijd onvergetehjk.
Hoewel de bekommernis om het
leefmilieu en de wetten op de
verkiezingsuitgaven de plakkersanimositeit op een lager pitje
hebben gezet, valt het nog geregeld voor dat plakploegen
hommeles hebben. Of dat kandidaten van A door B overplakt
worden. Dat weet iedereen.
O p de voorpjigina van De Standaard prijkte vrijdag z o n foto
van Annemie Neyts gedeeltelijk
(haar gezicht) overplakt door
Bert Anciaux. Vooral het feit
dat z o n foto de krant haalde

had voor gevolg dat de plakkersoorlog verdergezet werd
door de w^oordvoerders van de
partijen. De VUpleegt diefétal, het
een verontwaardigde Van Hengel de redakties per faks weten.
Gejengel van Van Hengel, ant\voordde de fax van zijn VU-tegenvoeter Van CaLmere. In
beide mededelingen werd er lustig op losgemept, ook onder de
gordel. SP-woordvoerder Van
Dijck sprong ook in de ring. Hij
beschuldigde V L D en CVP van
wildplakken in Limburg. Of de
CVP op haar beurt de handschoen opnam, weten we niet.

VAN HOOL
Bij Van Hooi in Lier kan men
het nog steeds niet geloven: het
flagrante onrecht bij de toewijzing van het kontrakt voor
278 bussen van de Waalse vervoersmaatschappij
aan
EMI/Renault wordt niet bestraft. In kortgeding vonden zowel de Raad van State als de
Europese rechter dat er wel wat
scheefgelopen is met de toewijzing, maar zagen daar geen
reden in om het kontrakt op te
schorten. De Vlaamse bussenbouwer mag er hoogstens op
hopen bij de uitspraken ten
gronde schadevergoeding te

krijgen.

HORECA
FRAUDE
Het ministerie van Financiën
berekende op basis van gegevens van de ftskale kontrolediensten dat de horeca-sektor
globaal nauwelijks de helft van
zijn -werkehjke mkomsten aangeeft. De overheid zou jaarhjks
50 miljard btw-inkomsten derven.
Met de btw-bonnetjes denkt minister van Financiën Aïaystadt
deze enorme fraude aan te pakken. Dat er opgetreden moet
worden tegen de reusachtige
fraude in de horeca, lijdt geen
twijfel. Alaar er moeten toch
andere mogelijkheden bestaan
dan de verplichting voor de
klant om een btw-bonnetje te
vragen?
Niettemin meldde De Morgen dat
de maatregel nu al effekt oplevert. Steeds meer mensen zouden een btw-bonnetje vragen,
uit vrees om beboet te worden.
En uitgerekend dat is de bedoeling, volgens een ambtenaar
van Financiën. Het lijkt veel op
een schrik-be^vind.

Van Hooi stapte verleden week
nog eens naar een rechtbank,
ditmaal de rechtbank van Namen. Daar spande het bedrijf
een burgerlijke procedure in,
waarbij de onmiddellijke schorsing van het kontrakt tussen de
Waalse
vervoersmaatschappij
en E M I wordt gevraagd.
Deze week werden de prototypes van E M I en Jonckheere,
dat 37 bussen mag leveren, officieel voorgesteld. De eerste
leveringen zullen waarschijnlijk
in de eerste dagen van juni often
laatste half juni beginnen.
De verdediging van de Waalse
vervoersmaatschappij
had
nochtans voor de Raad van
State en het Europees Hof van
Justitie geschermd met het argument, dat het kontrakt met
EMI al in uitvoering was en de
eerste bussen in de loop van de
maand mei geleverd zouden
•worden.
Heel de zaak Van Hooi laat een
wrang gevoel na. Het Waalse
gewest bewees hoe lichtvoetig
het omspringt met de federale
loyauteit in België. Dit gevsrest,
dat tussen haakjes dankzij vele
Vlaamse miljarden de kop bo-

TOT ZATERDAG!
Nog iets meer dan 2 weken
scheiden ons van de Europese
verkiezingen. De VU-kampagnemachine dreiait op volle
toeren. Deze verkiezingen
mogen dan voor vele mensen
een
ver-van-mijn-bed-show
zijn, bij onze partijmiHtanten
voel ik een sterke inzet en
gedrevenheid.
Met
een
trouwe schare mihtanten trek
ik nu al sinds 7 mei door heel
Vlaanderen. 23 dorpen of steden werden reeds aangedaan.
31 andere plaatsen worden de
komende 18 dagen nog bezocht. Van 's morgensvroeg
tot soms een kot in de nacht
gaan we langs markten, foren,
meetings, festivals, ^vijkfeesten, fuiven, campussen. De
inzet van onze militanten is
hartverwarmend. Ik wil langs
deze "weg iedereen van harte
danken die zijn groot en klein
steentje bijdraagt tot het welslagen van onze kampagne.
Weet vrienden dat de mensen
echt wel sympatiek staan tegenover de péirtij. We zijn de
underdogs geworden van de
politiek en voor vechters met
een hart en een ideaal is de
verbondenheid
echt
wel
groot.
Ik geloof er rotsvast in: de VU
gaat terug naar het Europarlement. De beste Europarlementair zal terug Vlaanderen kunnen vertegenwoor-

ven -water houdt, slaagde er bovendien in dit totnogtoe nagenoeg straffeloos te kunnen
doen. En de Vlaamse regering
slaagde er via het overlegkomitee federale regering-ekseku-
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digen. J a a k zal verkozen
worden. Indien jij er ook zo
over denkt, vertel het dan cian
vrienden, kennissen en buren.
Werk nog 18 dagen hard mee
en kom nu zaterdag uw geloof
mee uitdragen op ons nationaal verkiezingskongres in
Gent. Veel geluk, veel moed
en veel doorzettingskracht.
Tot zaterdag!
Bert Anciaux,
Algemeen voorzitter VU.

'~^_
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tieven, dat voor dergehjke konflikten een oplossing zou moeten bieden, niet in dit te verhinderen. De Vlaamse rekker
bewijst nog eens uitermate elastisch te zijn.

EIGEN TAAL EERST PIETLUTTIG?
Onder de titel "Eigen taal
eer,it": mnnxau repli fnleux du
Cmidetl fUiinand bracht de
Franstalige krant Le Solr in de
bekende stijl verslag uit over
de goedkeuring
van
de
Vlaamse Raad van een dekreet
dat bedrijven in het Vlaamse
gewest verplicht hun personeelsadvertenties in het Nederlands te publiceren. Elders
in dit blad kunt U lezen hoe dit
dekreet zijn parlementair beslag kreeg. Het werd goedgekevird dooreen meerderheid
van VU, CVP, SP, Vlaams
Blok en Agalev. De Vlaamse
Liberalen en Demokraten
vonden het nuttig zich te onthouden.
Gewezen VU-ers GabrieL en
Coveliem, weliswaar een beetje
geprovoceerd, lieten zich vangen om het standpunt van hun
partij te verdedigen. Ze kregen de wmd van voren. Valkenier,i, het derde ex-VU-parlementslid dat z'n heil bij de
L D zocht, had het geluk in
Zuid-Afrika te verblijven, en
dus geen standpunt te moeten
innemen.
Maar welke argumenten voerden de liberalen aan om de

verfijning van het septemberdekreet niet mee goed te keuren ? Zoals vaak het geval voor
de standpunten die de V^LD
inneemt, vormt Het Laahite
Nleuivj een uitstekende bron.
Volgens VLD-er Leon Pierco
wordt het probleem van de
anderstalige f>ersonee]sad\'ertenties opgeblazen. Ze zouden
nauwelijks één procent van
het totaal uitmaken. De V L D
vindt het dekreet bijge\'olg
overregulering, en daar zijn liberalen als de dood voor.
De V L D is ook tegen het
voorstel Van Grembergen gekant omdat een werkgever via
een anderstalige personeelsadvertentie juist een welbepaalde
doelgroep zou kunnen bereiken. Dit laatste argument is
flauwekul. Als een werkgever
een bepaalde anderstalige of
mtemationale doelgroep wil
bereiken, kan hij met een personeelsadvertentie steeds terecht in anderstalige of buitenlandse dagbladen. Van
meertalige Vlamingen, zoals er
gelukkig veel zijn, mag men
verwachten dat ze personeelsadvertenties voor
funkties
waarin hun talenkennis door-

slaggevend is, in het Nederlands willen lezen in een
Vlaamse krant.
Het eerste argument van de
liberalen, de overregulering
door een wet te stemmen die
op slechts zo weinig gevallen
van toepassing is, houdt meer
steek. Overregulering is inderdaad een probleem waarmee veel burgers het terecht
moeilijk hebben. Er zijn al te
veel wetten en reglementeringen waarvan men het nut in
vraag kan stellen, die haast
niemand terdege kent, en die
bijgevolg ook niet nageleefd
noch afgedwongen worden.
Maar hiertegen moet ingebracht w,*orden dat het voorstel
Van Grembergen een verdere
uitdieping en verfijning is van
het septemberdekreet van Rob
Vandezande, dat de vernederlandsing van het bedrijfsleven
in Vlaanderen verwezenlijkt
heeft. Dit septemberdekreet
bepaalt dat de relaties tussen
werkgever en werknemer in
Vlaanderen in het Nederlands
dienen te verlopen. Het voorstel van Van Grembergen is
dus niet echt een nieuwe en
pietluttige
reglementering.

maar een wettelijke verfijning
van het septemberdekreet. De
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht stelde trouwens reeds
in 1979 dat het septemberdekreet eigenlijk ook van toepassing zou moeten zijn op
anderstalige personeelsadvertenties, een arrest waar recent
ook de Sociaal Ekonomische
Raad voor Vlaanderen (Serv)
zich bij aansloot.
Bovendien vinden we de verdediging van de eigen taal
nooit een pietluttige aangelegenheid. Er tekent zich in Europa langzaam maar zeker een
taaioorlog af, waarvan de veldslag over het Nederlands in
het Merkenbureau die Vlaanderen dankzij Dehaene verloor slechts een grensgeschil
was.
Kijk even over de zuidgrens
van België: Frankrijk maakt
zich op om haar w^ereldtaal
met hand en tand, agressief en
bijna redeloos te verdedigen
tegen het oprukkende Engels.
In Frankrijk mogen straks
geen niet-Franstalige ad\'ertenties meer verschijnen. Dat
is veel straffere koffie dan een
verbod op niet-Nederlandsta-

lige
personeelsadvertenties
voor vakatures in bedrijven
met een eksploitatiezetel in het
Vlaamse gewest. Frankrijk wil
bovendien volgend jaar een
voorstel indienen om in de
Europese Unie het aantal officiële talen te beperken tot
vijf: Engels, Frans, Duits,
Spaans en Italiaans (jawel: de
talen van het Merkenbureau) .
De Fransen hebben het al lang
begrepen: de verdediging van
de eigen taal is m het Europa
van morgen een zaak van zijn
of niet zijn. Men beseft er dat
de eigen kulturele identiteit op
het spel staat. Daarom aUeen
al verdienen alle initiatieven
die de bescherming van het
Nederlands tot doel hebben,
hoe pietluttig ze ook mogen
lijken, de steun van alle partijen. Het is wellicht een illusie
te denken dat de Nederlandstaligen zich na deze taalstrijd
in het kamp van de overwinnaars zullen bevinden Een
vrijdenkende rebel zei ooit dat
het niet nodig is te hopen om te
volharden, noch te slagen om
te ondernemen. Zijn naam:
^^^llem de Zwijger.
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ZONDER VLD-STEUN KAN HET OOK

HALT AAN ANDERSTALIGE
PERSONEELSADVERTENTIES IN VLAANDEREN
Het is dan uiteindelijk toch
goedgekeurd: het voorstel van
dekreet van Paul Van Grambergen betreffende het verbod
op anderstalige personeelsadvertenties. Wie heeft er zich niet
meer dan eens geërgerd wanneer hij de weekend-editie van
de Vlaamse kranten opensloeg
en werd gekonfronteerd met
Engelse, Franse of Duitse advertenties? Het is de jongste
jaren „trendy" geworden om als
gerenommeerde firma openlijk
de Vlaamse personeelsmarkt in
een andere taal te bespelen.
„Misbegrepen
internationalisme" noemde onze fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad
dit fenomeen. Terecht! De wereldfaam van sommige Vlaamse
bedrijven mag niet blijken uit de
taal waarin ze hun personeel
werven. Het getuigt van een
minimum aan respekt wanneer
men zijn oproepen publiceert in
de taal van het land of de streek.
Respekt voor de eigenheid van
die regio, maiar ook respekt voor
de sollicitant zelf.

BREDE STEUN
De behandeling van dit voorstel
van dekreet bevatte ongetwijfeld een aantal verrassingen. In
de eerste plaats was er de bijna
automatische steun van CVP en

Tijdens de kommissievergaderingen schaarden alle frakties,
met inbegrip van de Vlaamse
Liberalen, zich achter de tekst.
Om alle misverstanden te vermijden werd een amendement
aanvaard w^aardoor de werkgever de meertaligheid van de
sollicitant kan eisen en de kennis van andere talen bij sollicitanten kan toetsen tijdens de
selektieprocedure. Bij unanimiteit \verd beslist dat gans de
prekontraktuele fase, met inbegrip van de werkaanbiedingen, in het Nederlands dient te
verlopen.

V L D heeft hiermee eens te meer
bewezen dat die V enkel een
kosmetische ingreep was om
volk te lokken.

BESTENDIGE STRIJD

Er was echter geen liberale
steun nodig om dit belangrijk
dekreet te stemmen. Met 106
stemmen voor bij 15 onthoudingen werd het uiteindelijk
goedgekeurd. Dit dekreet is opnieuw een stap in de strijd voor
het Nederlands in Vlaanderen.
Een strijd die we klaarblijkelijk
bestendig moeten voeren. Hugo
SchUtz gaf de Vlaamse Raad,
vlak voor de stemming nog het
Maar de V L D floot haar kom- volgende ter overweging: „Ik
missieleden terug. ,,Er zijn zal du voordtel goedkeuren, omdat
klaarblijkelijk enkele parlemen- het in de lijn ligt van al de retairen die onze liberale dogma's guleringen die ertoe hebben geleid dat
nog niet kennen", fluisterde een we hier nu een Vlaanu parlement
medewerker ons toe. De V L D hebben. Het i> bovendien een toezou zich onthouden. Opvallend pojdmg van het principe dat tujden
1 w^as wel dat precies twee li- de dterken en de zwakken het de wet
o berale raadsleden, waarvan we L) die de zwakken beschermt."
^ ooit dachten dat ze grote voorstanders waren van de verdePaul Van Grembergen: anderstalige perdoneeUadvertentle,) zijn een diging van onze taal en kuituur,
nu plots publiekelijk ten strijde
uiting van mLthegrepen internationalisme.
trokken tegen dit voorstel van
dekreet. Gabriels en Coveliers
Joris Giebens
konden het niet laten zich bij
stemverklaringen in allerlei
SP. Zow^el Herman Suykerbuyk gen dit voorstel. De steun van bochten te wringen om het
als Lede Hancké tekenden op de Vlaamse regering kon dus schijnheiUg gedrag van hun
vraag van Paul Van Grember- niet lang uitbhjven.
VLD-fraktie te verklaren. De

VLAAMS
ADMINISTRATIE:
EEN MANNEN
BASTION

VOOR DE OVERLEVENDEN
Wie in de jaren 60 opgegroeid is kon de
voorbije dagen zijn nostalgisch hart de
vnje loop laten. Dé zanger van die tijd,
Boudewijn De Groot, werd 50. De first
lady, Jacqueline Bouvier, overleed. En dé
koereur na Exldy Merckx, Luis Ocaüa,
ging vrijwillig door de léiatste deur.
Elke dag wordt er wel iemand 50, elke dcig
legt -wel iemand het moede hoofd neer en
elke dag stapt wel iemand uit het leven.
Maar in dit geval gaat het om drie mensen
die onze golden sijcties deelden.
E^n zanger die met z'n Uedjes een hele
generatie in Noord en Zuid zo diep wist te
beroeren wordt niet elk decennium geboren. E^n presidentsvrouw is niks bijzonder, ware het niet dat ze aan de zijde
van een biezonder maar omstreden man
heeft geleefd en hem mee heeft gemaakt en
vooral heeft meegemaakt. Die bovendien
op de moord op haar man moest wachten
om bevrijd te worden van de dwingelandij
van haar schoonfamilie.
E^n begaiifd wielrenner mag dan wel de
hoogste Alpentoppen scheren en Exidy
Merckx op zeven minuten rijden maar is
niet meer dan een ander mens, van kwetsbaar vlees en bloed. Maar laten -wij het
over de overlevenden hebben.
De weelderige haarbos van Boudewijn De
Groot is nu helemaal grijs geworden en
buiten een optreden als gitarist in de
formatie van zijn zingende zoon komt hij
niet meer op de scène. De zanger leeft
vandaag van de royalties die de jaren 60
hem nog steeds opleveren en woont op
hetzelfde adres van Lennaert Nijgh, zijn
onafscheidelijke tekstschrijver.

Vlaanderen. N a Antwerpen en Leuven gaf
de zanger drie optredens ^veg in Brussel.
Telkens volle zalen. Zelfs in La Cité verscheen een uitvoerig-lovende bespreking.
„Het was 360 jaar geleden dat men in onze
Franstalige pers nog een Nederlandstalige
grammofoonplaat beluisterde en besprcik..." schreef J o h a n Anthierens toen.
Men mag van deze belhamel veel kwaad
vertellen maar Anthierens heeft steeds een
neus voor het goede luisterUed gehad. Met
zijn radioprogramma De charme van het
chanson heeft hij zijn hemel verdiend. Hij
was het die het begrip luisterhed, ooit
uigevonden door Ernst van Altena, in
Vlaanderen bestaansrecht gaf.
Toen boek en plaat verschenen was Lennaert Nijgh 21 jaar, Boudewijn De Groot
22. De twee konden reeds een heel pal-

mares voorleggen, achterjif bekeken hun
mooiste werk.
Ik heb de voorbije pinksterdagen nog eens
naar de beste liedjes geluisterd. Ze staan
nu, 23 in totaal, puntgaaf op straalplaat,
maar ik mis het romantische gekraak van
de LP een beetje.

Nijgh en De Groot ^vas een perfekt artistiek huw^elijk, alhoew^el Lennaert in de
schaduw bleef. Dat gaat zo met tekstschrijvers, zij blijven in de koelissen terwijl
de uitvoerder de bloemen krijgt. Iemand
heeft de twee ooit de Van Gend & Loos
In de winter van 1966 kochten we het van het Nederlandse chanson genoemd. Ik
boekje Voor de overlevenden, met teksten van ben Loos, zei Lennaert. Waarom weet ik niet,
de twee. Dat was raar, een boek met maar ik ben Loos, dat staat vast. ,,Alle
liederen in. Het las, terwijl op de pick-up tekstschrijvers hebben een minderwaarde gelijknamige plaat draaide. In dat jciar digheidskompleks." Het is een uitspraak
w^as Boude-wijn de Groot voor het eerst in van hem.

Waarom werkten Lennaert en Boudewijn
zo aanstekelijk op het jonge publiek ? Zij
zongen over zaken die boeiden. De ontluikende liefde die bloei en verval kent, zij
kloegen de oorlog aan, zij brachten hun
versie van The Universal Soldier, en zetten
zich af tegen de rijke stinkerds die in
villawijken wonen. Lennaert en Boudewijn kwamen uit zo'n villawijk maar trokken op met provo's en ander tuig en liepen
mee in Vietnammarsen. In die tijd stonden
protestsongs goed: Welterusten, meneer de
president; bv. J e ziet de tronie van Lyndon
Johnson zo voor j e !
En toch houdt Boudewijn De Groot vol
dat hij nooit een protestzanger is geweest.
Hij -was veel meer, én kleinkunstenaar én
troebadoer. Achterafgehoord zijn het de
poëtische Üedjes die de voorbije kwarteeuw 't best hebben overleefd. Wat nog
maar eens be-wijst dat protest aan tijd
gebonden is en poëzie een vleugje eeuwigheid draagt.
Mooi aan deze Van Gend & Loos is dat zij
nooit naast hun Hollandse klompen zijn
gaan lopen. Want hoe diep zij het klootjesvolk ook raakten hoe teder hadden ze
het over Het land van Maas en Waal, over De
Noordzee en over de sterkte van de eenzame
fietser...
Zovele voorbeelden van goede Nederlandstalige chansons die ondertussen tot
ons zangpatrimonium behoren. Weinigen
deden het ze na.
Terwijl op de televisie voor de zoveelste
keer een gele Ocana in de afdaling vjui de
Col de Mente tegen de vlakte gaat en
Jackie Kennedy in haar roze met bloed
besmeurde mantelpakje uit een vliegtuig
w^ordt gehesen, vis ik het blinkende
schijfje uit de CD-speler. Voorzichtig leg
ik het in het doosje.
Met het gevoel van een overlevende.
R-Asmus

Vorig jaar ging het aantal vipuwelijke w^erknemers van de
Vlciamse Gemeenschap er nauwelijks op vooruit. Dat bhjkt uit
het tweede Voortgangsrapport
dat Rita Mulier, opdrachthoudster Emancipatiezaken bij
deze overheidsinstelling, onlangs opstelde. Een op drie personeelsleden bij de Vlaamse gemeenschap is vrouw. Eén op de
drie vrouw^en en een op de twintig mannen w^erkt in een precair
statuut. Vrouw^en zijn op lagere
en middenniveaus in de meerderheid en ze zijn doorgaans
jonger. In het departement
Leefmilieu en Infrastruktuur,
waar 6.000 ambtenaren werken,
ging de positie van vrou-wen in
het voorbije \verkjaar zelfs achteruit.
In de toekomst vril men vooral
dit mannenbastion met positieve akties bewerken. O p de 6
direktieraden zijn er nog steeds
3 waarin geen enkele vrouw zit.
De bevorderingen vanaf direkteur en hoger kenden slechts
een kleine vooruitgang voor
vrouwen: 3 vrouwen op 14
mannen kregen een hogere bevordering. Tijdens het voorbije
jaar kreeg de Dienst Emancipatiezaken wel ruimere bekendheid onder de personeelsleden. Vooral de kinderopvang
en de vormingsinitiatieven werden entoesiast onthaald. Opvallend is wel dat voor de kursus
karrièreplanning zich drie keer
meer mannen inschreven dan
vrouwen. De kursus ,,Samenwerken als man en als vrouw"
kon bij de mannen evenv/el geen
entoesiasme opw^ekken.

(hu)
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SENATOR NELLY MAES:

BELGISCHE REGERING OVERTREEDT DE EIGEN WAPENWET
De wet i'an 5 augudtiu) 1991 betreffende de in-, uit- en
doorvoer van wapens heeft de,)tijdé in het parlement voor
zware spanningen gezorgd. Het kommunautaire odpekt
deed deze spanningen tot krisidhoogte oplopen tiMsen de
regeringspartijen. De Vlaamse partijen
CVP-SP-VU
bleken veel gevoeliger voor de pacifistische tema 's terwijl
langs Waalse kant de partijen zich identificeerden met de
belangen van de traditionele Waalse wapenindustrie.
Daarbij uit het oog verliezend dat deze inmiddeU grotendeels was afgebouwd of in internationale belangengroepen ondergehracht.
og voor de nieuwe wapenwet van kracht werd,
kwam het tot een regeringskrisis
njtar aanleiding van de verschillende inzichten over de wapenuitvoer
naar de Golfstaten.

N

De w^et en de uitvoeringsbesluiten (die pas in het voorjaar
van 1993 tot stand kwamen)
hadden dan ook de verwachting
gewekt dat de Belgische wapenuitvoer doorzichtiger zou
worden en dat de regering rekening zou houden met de politieke gevoeligheden in het parlement en in de publieke opinie.
In plaats van het traditionele
gelobby zou de diskussie voortaan in alle openheid gevoerd
worden. Aanleiding daartoe zou
het jciarlijks verslag zijn dat volgens art. 14 van de v^^et door de
regering aan het parlement
moet worden voorgelegd. Dit
verslag zal met name handelen
„over de ontwikkehng van de

export, over de bijzondere problemen die zijn gerezen en over
de eventuele wijziging van de
reglementering en de procedures".

HOGE VERWACHTINGEN

april tot 31 december 1993.
dememingen die zich volledig of
Vooral het artikel A van de wet gedeeltelijk toeleggen op de produktie
legt aan de regering regels op en de handel van militair materieel,
die ZIJ moet in acht nemen bij het een doel dat geenszins in de wet
verlenen van vergunningen.
wordt bepaald.
De wet bepaalt dat uitvoer moet
verboden worden „als de uit- VERONTSCHULDIGING
voer strijdig is met de externe Van de ongeveer 12,5 miljard
belangen van België of met de uitvoer de eerste I I maanden
internationale belangen die Bel- van 1993 gingen er dan ook
gië nastreeft en meer in het voor 9,3 miljard naar het Midbijzonder zou bijdragen tot een den-Oosten, op de eerste plaats
klaarbhjkelijke schending van naar Saoedi-Arabië en Turkije.
N a de Golfoorlog bereikte de
de rechten VcUi de mens."
Belgische -wapenuitvoer naar
Het spreekt vanzelf dat reger- dit gebied blijkbaar een rekingen die in hun eigen land de ord-hoogte. De regering verbevolking of bepaalde delen er- strekt geen gedetailleerde invan met geweld onderdrukken, formatie, noch per land, noch
willekeurig gevangen nemen en per produkt, noch per firma.
vervolgen en hierbij gebruik Sommige landen staan op de
maken van een leger of van internationale
embargolijsten
ge-wapende milities, geen wa- (Irak, Iran) maar onze vragen
pens mogen toegeleverd krijgen om uitleg leverden een kregelige
vanuit België.
verdediging op van de twee traDe lijst van deze landen is terug ditionele klanten van de Belte vinden in tal van interna- gische wapenindustrie in dit getionale rapporten o.a. van Am- bied.
nesty International.
Voor Turkije, dat een waar-

De nieuwe wapenw^et was een
kompromis dat, na de konklusies van de parlementaire onderzoekskommissie njiar de illegale wapenhandel, beneden
de verwachtingen bleef. Dat
kan ook van de uitvoeringsbesluiten gezegd worden. Herhaaldelijk moesten wij in het
parlement aandringen op het
beloofde verslaig en toen het ons
op 10 mei j.l. werd overhandigd,
waren w^ij dan ook op een ontgoocheling voorbereid.

Het rapport vermeldt niet welke
landen om deze reden op de
zwarte lijst staan. Het vermeldt
zelfs geen lijst zodat het onmogelijk is een juist oordeel te
vellen over de toepassing van dit
onderdeel van de w^et.

Het rapport, dat om god-w^eet
\velke reden de vermelding
„vertrouwelijk" draagt, behelst
slechts achttien schaars bedrukte pagina's. Het heeft betrekking op de periode van 16

Het verslag vermeldt anderzijds
uitdrukkelijk dat België zich inschrijft in de internationale inspanningen voor het behoud
van de vrede én rekening houdt
met de belangen van onze on-

OVERHEID: „LANGS DE
KADE"?

Vertrekkend van de algemene
tendensen in media-land —
meer
media-toepassingen,
steeds meer internationaal bedisseld, meer en meer gesneden koek van spelletjes en videoclips - besloot hij: „Het 'u
duidelijk dat de VLumue overheid
dlechtf op een hedcheSen en se- BRTN: „ I N DE PUT"?
cundaire manier kan inwerken op H. Olaerts: „De BRTN is zich al
deze gegevena. Mu)<)chun kan tij- te zeer gaan richten op kijkcijfers
delijk voor één bepaald mediapro- en is veel te weinig een kultureel —
dukt een evolutie afgeremd of ver- en kultureel mag breed geïnterpreteerd worden - hoogstaande zendneld worden."
der met een Vlaamse identiteit."
Nochtans zijn de media van
onschatbcwe waarde voor een Deze uitspraak was geen pleidooi voor het afvoeren van elk
maatschappij.
H. Olaerts: „Er u) uiteraard de spelletje of komisch feuilleton
vrijheid van meningsuiting, maar op BRTN, maar een oproep tot
wanneer de overheid participeert in de BRTN om zich over de
de media rrwet zij zich koncentreren invulling van haar opdracht te
op deze media die ingaan tegen bezinnen.
kuUurele vervlakking en betuttelende nivellering. Indien een aantal
mensen uit deze overheids-media-boot valt, dringen zich maatregelen op du vallen buiten het
eigenlijke mediadebat, vooral'm het
onderwijs."

Volgens artikel 223 vóui het Verdrag van Rome bhjft de wapenhandel uitdrukkelijk tot de
eigen bevoegdheid van de lidstaten behoren.

Het konflikt met de Koerden in

BOY-SCOUTISME?

toe de gedane beloften te breken. De
omstandigheden en gedragingen
zijn niet in dergelijke mate gewijzigd dat de gedane beloften aan
VTM gebroken moeten worden. De
situatie kan echter snel omslaan,
onder andere door de komst van een
tweede kommercieel station of net,
op dat ogenblik zullen wij bereid
zijn de maatregelen die zich opdringen, te evalueren en zo nodig te
ondersteunen."

VLAAMS FRONT

Tenslotte riep Olaerts alle
Vlaams media-aktoren op om
de hoofden samen te steken,
om de pijlsnelle technische
evolutie in medialand op de
bonden, maar vooral voor het ma- voet te volgen, hierop in te
nagement van de BRTN. In de spelen en een werkzaam
toekomst zal BRTN zich niet meer Vlaams antwoord te geven. Hij
op alles kunnen toeleggen. Waarom pleitte voor een Vlaams mezou men niet samenwerken met dia-front.
privé-bedrijven ? Is het bijvoorbeeld H. Olaerts: „Laat ons geen enerwerkelijk nodig dat zowel BRTN gie verspillen in het bekvechten nut
als VTM een eigen korrespondent elkaar. Enkel een geheel Vlaamse
naar de andere kant van de wereld mediavrede, over de verschillende
sturen? Waarom nu geen Asto- media-vormen heen, kan ons hoeria-akkoord?"
den voor de internationale overspoeling. Wij bieden alvast onze
Olaerts weet dat dit een prijsmedewerking en steun aan."
kaartje heeft, kuituur in een
H. Olaerts: „Z)e BRTNbedchikt klein taalgebied kost geld, hij En hij besloot: „ Vlaanderen ligt
over een aantal kreatieve en be- stelde: „De huidige dubieuze si- oru) allen te nauw aan het hart om
kwame mensen, zij moeten ge- tuatie van de radioreklame en de te verworden tot een loutere stopsteund worden. De huidige BRTN televisie-spondoring is verre van plaats op de grote mcd'ui-autofunkt'wneert al te zeer aU een logge ideaal, net zo min aU het monopolie strades die krié-kras lopen over deze
doos. Hier ligt dé uitdaging voor van VTM. Vandaag laat de stand wereldbol"
ieder personeeLlid, voor de vak- van zaken in het media-dossier niet
Bart Weekers
Hugo Olaerts

De regering verwijst niet ten
onrechte naar de noodzaak van
een internationale harmonisering van de embargo's om tot
een samenhangend beleid te komen om bij te dragen tot het
behoud of het herstel van de
vrede en naar haar inspanningen ter zake. Alaar zij kan zich
hierachter niet verschuilen om
de toepassing van de Belgische
wet inzake de wapenhandel te
omzeüen of te weigeren.

De regering voert als verontschuldiging voor sommige exporten aan dat het weigeren van
een
vergunning
nutteloze
schade kan berokkenen aan een
nationale producent. Deze verontschuldiging heeft de wetgever niet voorzien. Alijns inziens
heeft de regering niet het recht
deze belangen in te roepen voor
ongeoorloofde leveringen.

MEDIA „QUO VADIS?"
Alom zijn er voorstanders van
de openbare omroep. Radio en
televisie blijven immers, tot nader order, zeer belangrijke media-instrumenten. Maar vele
mensen aanschouwen met lede
ogen
de
VTMen
BRTN-schermen. Bij de oprichting van V T M leefde de
hoop dat de konkurrentie
beide zenders opwaarts zou
stuwen. Vandaag is er ^veliswaar een florerende produktie-industrie, maar op het
scherm is er vaak een nivellering, een wedijver naar beneden.

Wij stellen dan ook dat de regering de w^et overtreedt door
vergunningen voor wapenuitvoer te bhjven uitreiken aan
Turkije. Het bhjvend aanslepen
van de bezetting van een deel
van Cyprus vormt nog een bijkomend argument.

nemer naar de besloten kommissie stuurde, geldt overigens
ook het tweede hd van artikel 4.
De aanvragen tot aankoop moeten immers ook verworpen ^vorden wanneer het land van bestemming het hoofd moet bieden aan zware mteme spanningen die van aard zijn om te
leiden tot een gewapend konflikt, in een burgeroorlog is verwikkeld.

NA HET VOETBALKONTRAKT

Het fameueze voetbalkontrakt
zorgde tot in de Vlaamse Raad
voor opgemerkte retorische
hoogstandjes. Raadslid Hugo
Olaerts (VU) oversteeg het
gehakketak met zijn algemene
beschouwing.

Turks Koerdistan beantwoordt
volkomen aan deze omschrijving.

Indien ook om die reden door
andere landen wordt afgeweken
van afspraken en gedragsregels,
blijft de wapenhandel een en al
schijnheiligheid.
Massamoorden in Ruanda, de gijzeling van
de Burundese bevolking, de
voortdurende chantage van zijn
eigen land door Mobutu zijn
slechts mogelijk door de stroom
van w^apens naar deze landen.
Op dit ogenblik doet België
daaraan officieel niet meer mee,
hoewel nergens uit blijkt dat
van uit dit land inspanningen
geleverd -worden om de smokkelpraktijken van en naar deze
landen te ontmaskeren of de
overtreders van deze internationale embargo's te straffen.
Sommige liberalen noemen de
strijd tegen de wapenhandel een
vorm
van
internationaal
boy-scoutisme en van ,,surrealisme beige". Dagelijks echter
worden -wij gekonfronteerd met
de gevolgen van de ongekontroleerde -wapenhandel.
Ondanks alle embargo's bhjven
de oorlogvoerende partijen in
ex-Joegosla-vië wapens -vinden
voor de kollektieve zelfmoord.
Daardoor is het herstel van de
-vrede totnogtoe onmogelijk gebleken, alle internationale cifspraken ten spijt.
De -wapenmaifia en haar handlangers moeten ongenadig aan
de kaak gesteld en bestreden.
De vloed van ge-weld en oorlog
stijgt onophoudelijk. Als klein
land moet België een signaalfunktie vervullen. Wij juichen
de inspanningen van de regering om tot internationale afspraken te komen toe maar -wij
kunnen niet langer aanzien dat
zij haar eigen wet overtreedt.
Nelly Maes,
VU-senator
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EIO-MEEIIG
ZATERDAG 28 JUNI VANAF 13U.30 TE GENT (ICC)

EEN EURO-MEETING VAN HET
ALLERGROOTSTE BELANG!
Nu zaterdag L) het verzamelen geblazen voor de
grote Euro-meeting van de
Volksunie. Het hoeft niet
meer herhaald: 12 juni a.é.
Li voor het demokratiich
Vlaamó-natu)naiu)me van
zeer groot belang, In het
vooruitzicht van de dtembu^dag zullen
politieke
waarnemer,) op de meeting
de koppen komen tellen en
het entocóia<)me meten.
In de wetenöchap dat het
VU-kader, de leden en de
dimpatitanten groot zijn op
grote dagen rrwet deze meeting de beveiitiging worden
van het vertrouwen in onze
Euro-kandidaten. Maar tevenó de wil om de volkj-nationale
dtem
in
het
Euro-parlement te vrijwaren en te bestendigen.
De plicht om zaterdag massaal aanwezig te zijn ió duj
een taak van eerdte rang.
Komt onze kandidaten en
hun kampagneploeg een
hart onder de riem dteken !

KAMPAGNE-AGENDA
BERT ANCIAUX OP PAD
WO 25 mei: kasteel Beaulieu Machelen (ncuniddag)
do 26 mei: markt Temat (lOu. café Set up - Stationstraat), 's
avonds terrasjes in Leuven
vr 27 mei: markt Gent (10u.30 café De Baron - vrijdagsmarkt), eten in de studentenresto, 's middags naar de
Veldstraat en het station, 's avonds naar Heusden (concert
dorpsplein)
za 28 mei: markt Aalst (9u.30 Danny Denaeyer), namiddag
Euro-meeting in het I C C te Gent, 's avonds tuinfeest in
Mechelen en kaas en wijnavond in St.-Niklaas
zo 29 mei: markt Grimbergen, jaarmarkt Drongen (14u.
kerk)
di 31 mei: markt Mol (lOu. café Trifit - Corbistraat)
WO 1 juni: markt Diest (9u.30 café De Lamme Goedzak Grote Markt 7), markt Haacht (14u. café De Lombard Werchtersesteenweg 19)
do 2 juni: Antwerpen UFSIA/UIA (middag), Meir + Keyzerlei (namiddag)

AJutdent brengt dterke visuele acte. Het zijn de beelden die moeten
dprekien. KreatU dtaat centraal bij dit mime-teatergezeUchap. Van
etiejuette en abdurderie. Van uniform en parodie. De lach van het
publiek wordt op duhtiele wijze geprikkeld. Maar Akdident blijft
errhftig.

vr 3 juni: markt Leuven (lOu. café Den Engel, Grote Markt),
eten in Alma, Diestsestraat (namiddag), meeting in leper ('s
avonds)
z a 4 j u n i : markt Liederkerke (10u.30café 't Kelderken, aan de
markt), Harense Dorpsfeesten, wijkfeest Brussel, meeting in
Boechout ('s avonds)
zo 5 jimi: markt Jette (9u.30 café De Breughel, nabij het
station), natuurbeschermingsdag - Park Van Ossegem (middag)
m a 6 juni: jacumarkt Zaventem (lOu. VU-lokaal, Stationstraat
125 Zaventem)
di 7 juni: markt in Beveren (lOu. café Het Pauwken, naast
gemeentehuis)
WO 8 juni: markt Vilvoorde (lOu. hoek Mechelsesteenweg/Rooseveldlaan), VUB, Nieuwstraat
do 9 juni: markt Aarschot (9u.30 parking Demervallei,
bioscoop)
vr 10 juni: markt St. Agatha Berchem (15u. gemeenschapsentrum De ICroon, J a n Baptist Van Den Driesstraat
19)
za 11 juni: markt Lier (9u. parking Gasthuisvest, aan
Atheneum Lier), markt Mechelen ( H u . parking Zandpoortvest, aan de groentehal), Kippefestijn Zaventem

PROGRAMMA
VanaF 13u.30 • kledij-inzamelitig voor de Koerden
Mu.30: Welkom door Elke
Sleurs en Mithat Karaman
\4nA5: Toespraak van senator Hugo ScKiltz over de
Europese opdracht van de
VU

Z^-ven albunu hebben Ed Kooyman en Herman Van Haeren reedd
uitgebracht. Zij vertegenwoordigen zonder omzien het Antwerpse
chanson. Op het podium worden zij begeleid door Frank Bierque
(contrabad) en Stef Peire (gitaren), die voor aandtekelijke muziek
zorgen bij hun originele en grappige tekdten.

do 26 mei: St. Niklaas (lOu. bij Nelly Maes), Meeting
Kortrijk (20u. zaal Valentino, Meensesteenweg 122, Izegem)
zo 29 mei: Oostends trefcentrum (9u.30)
ma 30 mei: Geraardsbergen (9u.30 Het Vlaams Huis)
WO 1 juni: Torhout (9u. Stadhuis)

15u.55: Voorstelling van de
28 Eurokandidaten
door
Wiifried Haesen

'Zeg maar jaja tegen JOJO' id
het kinderprogramma te Gent.
Het dtart allemaal om 15u. met
zang, dpel, grime, daru, goochelen en een balloruikt. Humor,
verwondering, magie en muziek
dtaan de kinderen te wachten.
Clown JOJO IM) een vertederende
clown die je doet glimlachen om
eenvoudige dingen, om jezelf.
Clown JOJO treedt 2X driekwartier op met pauze, maar er
id doorlopend kinderopvang voorzien vanaf 14U.30 tot 17u.30l

16u.35: Optreden van I2d
Koojmian en Herman Van
Haeren
17u.05: Videospot en toespraak door VU-voorzitter
Bert Anciaux
17u.30: Vlaamse Leeuw

Verder ia er ook kinderanimatie
/mt Clmvn JOJO, een heuM
Volk^uniemarkt met gelegenheid
om kampagmmateriaal te ruilen, de Do<)feltentoonJtelUng De
KIeme Sterren van Europa',
Jonge Vlaanue Kiuuit voor Europa met werken van Lucte PaumeL, Michael Borrenmw en
Bruneau.

WO 25 mei: Kruibeke (9u.30)

za 28 mei: VU-Meeting GENT, tuinfeest Mechelen

I5u.20: Videospot en toespraak van J a a k Vandemeulebroucke

Ttuéenèoor dwerM optrederu i'an
het ininu-teatergezeLchap Akjtdent. De presentatie u m handen van WHjried Haeren, bekende BRTN-dtem van a.a, het
KoekoeLtne^t. Tiu.ien 13u30 en
15u, ivorècn kledij, handtOJJen
en Mhoenen uigezame.lt) voor de
Koerden.

JAAKVANDEMEULEBROUCKE OP PAD

do 2 juni: Kapellen, Antwerpen
vr 3 juni: Wervik (9u. gemeentehuis)
za 4 juni: Antwerpen, Lier kermis
zo 5 juni: Heist-op-den-berg (ronunelmarkt), Oud-Heverlee
(llu.30DonBosco)
ma 6 juni: Gistel (9u.30 't ICroontje), Schellebelle (13u.
potjesmarkt, marktplein kerk)
di 7 juni: Koekelare (9u. Kiosk, markt voor kerk)
•WO 8 juni: Veume (9u. café De Botermand)
do 9 juni: markt Oostende (9u.30 voor BBL)
vr 10 juni: Koksijde en Nieuwpoort
za 11 juni: avondmarkt Bissegem (18u. De Neerbeek)

WILLY KUIJPERS OP PAD
WO 25 mei: Oostmalle (Provincicial Vormingscentrum)

WEGWIJZER
MET DE TREIN
Vertrek vanuit Antwerpen om
13u.27, Brussel Centraal om
13u.21, Heisselt (via Berchem)
om 12u.l3, Kortrijk om 13u.30,
Oostende om 13u.34, Brugge
om 13u.50, Leuven om 12u.57.
Vanaf het station Gent St. Pieters is het ongeveer 10 minuten

wandelen naar het ICC (Citadelpark). Volg de Koningin
Astridlaan.

MET DE AUTO
Vanuit Antwerpen en Kortrijk
neemt u de E l 7, vanuit Brussel
en Oostende de EMO. In Gent is
ruime bewegwijzering voorzien.

WO 1 juni: Eurodebat Diest (20u., De Nieuwe Haan, Grote
Markt), met Magda Aelvoet (Agalev), Ann Van Lancker (SP),
Mark Bossuyt (VLD) over regionalisme, milieu en een societal
en demokratisch Europa
vr 3 juni: leper (meeting arrondissement)
za 4 juni: Oudenaarde (Bedrijfskaders)
ma 6 juni: Eurovoorlichting Kessel-Lo (gepensioneerden)
Wie zich geroepen voelt om mee op kampagne te trekken
neemt kontakt op met Els Van Weert 02/219.49.30.
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1 IJiElOPA
EUROPESE VERKIEZINGEN - PRAKTISCHE TIPS

VU OP
TELEVISIE
EN RADIO

STEMMEN BIJ VOLMACHT
Wie kan bij volmacht stemmen?

den verkregen op uw^ gemeentesekretariaat.

De volgende kiezers kunnen
een andere kiezer machtigen om
in hun naam te stemmen :

(Er is een dus een duidelijk
verschil tussen het verblijf in het
buitenland o.w.v. beroepsredenen (punt 2) en o.w.v. bvb.
vakantie (punt 7)).

1) De kiezer die wegens ziekte of
handikap niet in staat is om zich
néiar het stembureau te begeven
of er naartoe gevoerd te worden.
- Deze onbekw^aamheid moet
bUjken uit een medisch attest.
(Patrik Vankrunkelsven, Peter
Van Breusegem en Lieven Bauwens mogen dit medisch attest
niet afleveren omdat zij kandidaat zijn)

Wie mag gemachtigd worden
om bij volmacht te stemmen ?
Als gemachtigde kan slechts de
echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot de derde graad, op
voorwaarde dat hijzelf kiezer is,
aange^vezen worden.

Indien de volmachtgever en de
gemachtigde in dezelfde gemeente in het bevolkingsregis2) De kiezer die om beroep<i- of ter zijn ingeschreven, bevestigt
dieiutredenen :
de burgemeester van die gea) in het buitenland verbhjft, meente op het volmachtformuook de leden van zijn gezin die lier het familieverband.
stemplichtig zijn;
Indien beide niet in dezelfde
b) de dag van de stemming in
het land is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in
het stembureau te melden.
- Attesten van de militaire of
burgelijke overheid of van de
werkgever zijn noodzakelijk.
5) De kiezer die schipper, marktkramer of kermidreiziger van beroep is en de leden van zijn gezin
die met hem samenwonen.
4) De kiezer die de dag van de
stemming door een rechterlijke
maatregel van zijn/haar vrijheid
is beroofd.
- Deze toestand moet bevestigd
^vorden door de direktie van de
inrichting waar de betrokkene
zich bevindt.
5) De kiezer die om zijn/haar
geloofdovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het
stembureau te melden.
- Een attest van de religieuze
overheid is nodig.
6) De student die om studieredenen in de onmogelijkheid
verkeert zich naar het stembureau te begeven.
- ]3en attest van de onderwijsdirektie is nodig.

gemeente zijn ingeschreven
wordt door de burgemeester
van de gemeente waar de ge-

ledere gemachtigde m£ig slechts
één volmacht hebben. De gevolmachtigde moet zijn stem
uitbrengen in de gemeente en
het stembureau w^aar de volmachtgever als kiezer is ingeschreven.
Voor alle verdere informatie
kunt u steeds terecht op de
dienst Bevolking en Verkiezingen van uw gemeentehuis.

DAG VAN DE
VERKIEZINGEN
De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen kan
deze op het gemeentesekretariaat amalen tot 's middags. De
kiezers worden tot de stemming

toegelaten van 8 tot 13 uur,
15 uur in de stembureaus ^vaar
gebruik wordt gemaakt van een
geautomatiseerd stemsysteem.
Kiezers die zich voor 13 uur
(15 uur in de geautomatiseerde
stembureaus) in het lokaal bevinden -worden nog tot de stemming toegelaten.
De Volksunie koos op haar kongres te Leuven voor het stemrecht. Helcias geldt in België nog
altijd de stemplicht, ook voor de
Europese verkiezingen. Wanneer u -weigert te gaan stemmen,
kan dit een geldboete betekenen. Bij herhaling loopt deze
boete op. E^n vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken. Wie A keer binnen 15
jaar niet gaat stemmen wordt
voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt, een benoeming, bevordering of onderscheiding bij de openbare overheid wordt onmogelijk.

Do 26 mei: VU-verkiezingstribune met J a a k Vandemeulebroucke, TV 1 19u.25
M a 30 mei: VU-verkiezingstribune. Radio I om 13u.20
na Aktueel
Vr 3 juni: VU-verkiezingstribune met Bert Anciaux,
TV 1 19u.25
Vr 3 juni: Studiogesprek met
Jaak
Vandemeulebroucke
en beelden van de VU-kampagne, TV 2, 30 min.
Zo 5 juni: De Zevende Dag
met Willy Kuijpers, TV 1
llu.
Do 9 juni: Rechtstreekse
nieuwsuitzending met J a a k
Vandemeulebroucke, V T M
22u.
Vr 10 juni: Studiogesprek
met
Jaak
Vandemeulebroucke, Radio 1 om I3u.20
na Aktueel

NIET ZOMAAR GEMEENTEKIESRECHT VOOR EU-VREEMDELINGEN

GESLAAGDE VU-AKTIE IN HET KOMITEE VAN DE REGIO'S
Verleden week bracht het Komitee van de Regio's voor het
eerst adviezen uit aan de Kommissie en de Raad van Ministers
van de Europese Unie. Omdat
er binnen het komitee nog geen
vakkommissies waren ingesteld,
werd er een uitzonderingsprocedure gevolgd waarbij de volledige behandeliing van de adviezen en amenderingen in de
voltallige
vergadering
gebeurde. Een van de belangrijkste punten was het advies dat
gegeven moest worden over de
ontwerprichtlijn inzake de uitoefening van het gemeentelijk
kiesrecht door burgers van de
Europese Unie die verblijven in
een lidstaat waarvan zij de nationahteit niet bezitten.

NOODZAKELIJKE BAND

Het ontwerp-advies, dat door
een Iers lid van het Komitee van
de Regio's •wjis opgesteld, was
verregaand. Zo •werd ervoor gepleit om de toekenning van het
aktief en passief gemeentelijk
kiesrecht uit te breiden tot onderdanen van derde landen die
in de Europese Unie verblijven.
- Deze onmogelijkheid moet Ook -werd de afschafEng gevooraf door de burgemeester vraagd van de in de ontvan de woonplaats, op voor- werp-richtlijn voorziene keuzelegging van de nodige bewijs- vrijheid van de lidstaten om de
stukken, vastgesteld worden.
funkties van burgemeester en
Deze onmogelijkheid betreft de schepenen al dan niet voor de
tijdelijke afwezigheid om andere eigen onderdanen voor te bedan beroepdredenen (bvb. vakan- houden. Voorts •werd geijverd
tie). De kiezer die van deze voor het ombuigen in een overmogelijkheid gebruik wenst te gangregerhng van de afwijkinmaken moet uiterlijk de vijf- gen ten voordele van Luxemtiende dag (zaterdag 28 mei) burg.
voor de verkiezing een aanvraag indienen bij de burge- Paul Van Grembergen, die J o meester van de woonplaats. han Sau'wens op deze vergaDeze aanvraag moet vergezeld dering verving, was het enige
gaan van de nodige rechtvaar- Vlaamse lid van het Komitee
digingsstukken (bvb. reisdoku- van de Regio's dat amendementen op dit ontwerp-advies had
menten).
ingediend. Hij wees er op dat er
Formulieren om bij volmacht %verd voorbijgegaan aan het kulte laten stemmen (C32) en om turele luik van dit dossier, in het
volmacht te geven bij verblijf bijzonder wat betreft het vrijIn het buitenland om andere waren van de taalwetgeving van
dan beroepsredenen (Bijlage de lidstaat van verblijf. Precies
C32) kiuinen kosteloos wor- omdat er een band dient te zijn
7) De kiezers die om andere dan
hierboven vermelde redenen op
de dag van de stemming afwezig
zijn, b.v. omwille van een tijdelijk
verblijf in het buitenland en hierdoor in de onmogelijkheid zijn
zich in het stembureau te melden.

machtigde is ingeschreven, op
voorlegging van de akte van
bekendheid, het famUieverband
bevestigd. De akte van bekendheid -wordt bij het formulier
gevoegd.

op een drafje wilde aannemen
zonder tegensprekelijk debat, is
Van Grembergen erin geslaagd
om de behandehng ervan te verwijzen naar de kommissie Europa fan de burgers die ondertussen binnen het Komitee van
de Regio's zal -worden opgericht
en bijgevolg de bespreking ervan in voltallige vergadering te
verdagen tot september.

VERKEERD SPOOR
Het Komitee van de Regio's
dreigt ondertussen op een verkeerd spoor te -worden gezet.
De meerwaarde die dit komitee
zou kunnen bieden door het
inbrengen van een regionale beleidsvisie in de besluitvorming
van de Europese Unie, dreigt
immers afgeroomd te -worden
door standpunten, die gestroomlijnd -worden door de
partijdiscipline van de Europese
sociahsten en kristendemokraten. Bovendien geeft de Franse
voorzitter van het komitee, J a c ques Blanc, blijk van een bedenkelijke politieke kuituur Zo
presteerde hij het om de
EU-Raad van Ministers een andere tekst van het reglement van
orde van het Komitee van de
Net komitee van de Reguj's rrwcat advies geven over de ont- Regio's voor goedkeuring voor
werprichtlijmn over het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdamn. te leggen dan door het Komitee
Van Grembergen woj het enige Vlaarrue Ud dat amendementen op het was aangenomen. Hierbij werd
het bureau van het Komitee,
ontwerp-advies had ingediend. Het Komitee u) op de verkeerde weg door
met een overwicht van de trade partijdiscipline van de Europese éoclalLiten en kriétendemo- ditionele pohtieke families, grokraten.
tere bevoegdheden toegekend
ten nadele van de voltallige vergadering. De Europese Unie
met het mjiatschappelijk leven vens dat de EU-richthjn zou blijft het dus moeilijk hebben
van de gemeente van verblijf in voorzien in een afwijkingsmo- met de demokratie.
een EU-lidstaat waarvan men gehjkheid ten gunste van
de nationahteit niet bezit, en Vlaams-Brabant. Tegenover de Dit toont eens te meer de noodWciar men zal kunnen deelne- •wens om de toepassing van deze zaak aan van een Europese aanmen aan de gemeenteraadsver- richthjn uit te breiden tot on- wezigheid van een partij als de
kiezingen en zal kunnen ge- derdanen van derde landen, VU en haar zusterpartijen, die
kozen worden tot gemeente- stelde Van Grembergen het ongebonden kunnen ijveren
raadslid, wilden zijn amende- wetsvoorstel dat de VU in het voor een Europa dat middels
menten de voorwaarden van ak- federale parlement heeft inge- een doorzichtige besluitvortieve kennis van de officiële taal diend en dat de integratiewil ming rekening houdt met de
van de gemeente van verblijf en van vreemdelingen koppelt aan kulturele verscheidenheid van
van gemeentelijke belastings- een versoepelde naturalisatie- zijn samenstellende delen.
plicht opleggen. Hij vroeg te- procedure.Toen men dit ad-vies
F. Ingelaere
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EinO'KAMPAGl

VU-KANDIDATEN
VOOR EUROPA
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Deze weck zetten wij Ofu rijtje VU-kanc)i()alen voor
Europa ivrekr. Komen aehtereenvolgeihi aan hod:
N o r a Tommelein, Georgette D e Kegel, Paul
Van Grembergen, N e l l y Maes, J o h a n SauAvens, J a n Caudron en Bert Anciaux.
Van()aaij op papier, zaterdag te Gent in ievenck lijve !

NORA TOMMELEIN:

HET VROUWENGEWETEN VAN DE VU

•
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Haar leeftijd kennen we niet, en
dat hoeft ook met. Nora is de
tijdeloze charme. Ze heeft het
na al die jaren nog altijd, die
diskrete vastberadenheid, hoewel onze mannenpartij het hsiar
vaak niet gemakkelijk maakt.
Ze
is
alomtegenwoordig,
meestal met haar man en
mede-militant
Gene,
steeds
stralend. Behalve die ene keer
misschien, toen de kok van het
vorige VU-etentje ietwat slordig
was geweest bij het plukken van
zijn bospaddestoelen...
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Nora IS het vrouwen-geweten
van de Volksunie, ook al -werd
ze er v£uak voor gehoond in dat
mannenpartij bestuur. Een man
zou er de brui aan geven, maar
zij zet door, geen woord hoger
dan het andere. Het misprijzen
laat ze over aan de anderen.
Nora is voorzitster van de
VU-vTouwen en gemeenteraadslid in de Brusselse randstad Vilvoorde, behoedzaam in
de omgang, des te vastberadener in de overtuiging.
c» Nora Tommelein ótaat
vende op de VU-Euroli/dt
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JANCAUDRON:

DE REKENENDE FLAMINGANT
Zou het een toeval zijn dat hij in
de Priester Adolf Daensstraat
woont? Als flamingant tijdens
zijn studententijd in Leuven,
leerde hij de binnenkant van de
traliekamers kennen. Man van
de -witte woede, van de oprechte
verontwaardiging, van de sociale bewogenheid.
Volgende week verschijnt trouwens een boek {De retienende
flamingant) waarin de cijfers
over de Vlaams-Waalse scheeftrekkingen op een rijtje worden
gezet. Deze officiële statistieken, die men liefst verzwijgt,
puurde Caudron uit zijn ontelbare parlementaire vragen en
interpellaties.
J a n is hd van de Kamer sinds
1977, en tot voor kort gemeenteraadshd in Aalst. Nu trekt hij
de lijst in Erpe Mere, zijn
nieuwe woonplaats. Het is
moeilijk om J a n iets te veel te
vragen: hij is er altijd bij, met
raad en daad. In de Kamer
vertolkt Caudron de hormonendossiers die Jaaj Vandemeulebroucke in het Europarlement
aankciart, een anti-maffiaduo
om U tegen te zeggen!
c» Jan Caudron dtaat elfde bij de
opvolgers van de VU-Euroli/dt

^

PAUL VAN GREMBERGEN

ONZE STEM IN HET KOMITEE
VAN DE REGIO'S
Paul Van Grembergen is heus
geen onbekende in het politieke
bedrijf. Hij zetelt sinds 1974 in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was VU-kamerfraktievoorzitter, algemeen sekretaris van de VU en fraktievoorzitter in de Vlaamse
Raad. Een ouwe rot in het politieke vak dus. Paul Van Grembergen is ook gemeenteraadslid
in het Oostvlaamse Ertvelde, de
gemeente ook van de welbekende Eddy Wally.
Paul Van Grembergen is ook
kandidaat op de VU-lijst voor
Europa. Hij staat op de laatste
plaats van de effektieven, net
achter minister J o h a n Sau•wens. Beide kandidaturen zijn
de evidentie zelve. J o h a n Sauwens werd door de Vlaamse
Raad aangesteld als effektief lid
in het Komitee van de Regio's
(lees daarover deze week het
verslag van de jongste zitting).
Paul Van Grembergen is er zijn
vaste plaatsvervanger. Een taak
die hij meer dan behoorlijk vervult. De Europese materie is
hem immers niet onbekend. Al
is dat wellicht een minder bekende kant van zijn politieke
aktiviteiten. In februari 1983
vertoefde hij reeds een week te
Straatsburg naar aanleiding van
de ,,Eerste konferentie van de
regio's van Europa". E^n historisch moment: want het was
de allereerste keer dat vertegenwoordigers van alle Europese regio's mekaar rond een
heus beleidsdokument troffen.
J a a k Vjindmeulebroucke, Willy

Kuijpers en Paul Van Grembergen waren er de VU-vertegenwoordigers. In de Vlaamse
Raad is hij lid van de kommissie
Buitenlandse Zaken. Een sleutelpositie om de Europese besluitvorming van zeer nabij te
volgen. De voorbije maanden
interpelleerde hij zow^el de
Vlaamse als de federale regering
over de plaats van Vlaanderen
in de Europese Unie. Samen
met zijn kollega Etienne Van
Vaerenbergh stond hij op de
bres voor de positie van het
Nederlands in Europa. Maar de
meeste tijd steekt hij ongetwijfeld in het nieuwe Komitee van
de Regio's. Voor onze partij is
dat de voorafspiegeling van een
Europese senaat van regio's en
volkeren. O p termijn moet dit
komitee naast het Europees
Parlement de tweede kamer
worden. Maar er valt nog een
lange ^veg te gaan. Paul Van
Grembergen is ondertussen een
aktieve onderhandelaar bij het
opstellen van het interne reglement van het Komitee van de
Regio's en wordt straks een belangrijke woordvoerder wanneer het komitee geraadpleegd
wordt over alle regionale en
onderwijsmateries op het Europese niveau. Van Grembergens kandidatuur is dus meer
dan simbolisch. Deze kandidaat
staat in de praktijk borg voor
het Europa van regio's en volkeren.

c» Paul Van Grembergen Li lijstduwer bij de effektieve VU-kan-

didaten
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°1943 - leraar - Oostende - Europarlementslid

°1937 - leraar - Herent - senator

°1955 - architekt - Hasselt - bestendig afgevaardigde

°1957 - huisarts - Laakdal - ondervoorzitter
VU - gemeenteraadslid

IEMAND MOET DE KOE
BIJ DE HORENS VAHEN.

UEVER OP SANDALEN, DAN
VERWIKKELD IN SCHANDALEN.

DE VERBEELDING
AAN DE MACHT.

BETER ÉÉN JONGE LEEUW,
DAN TIEN OUWE BUFFELS.

°1953 - psycholoog - Brasschaat - volksvertegenwoordiger - frakbeleider Kamer van Volksvertegenwoordigers

°1970 - maatschappelijk assistent - Gent
Vlaming van Koerdische afkomst

°1938 - inspectnce basisondenwijs - Vilvoorde gemeenteraadslid

°1937 - agente spaarbank - Ninove-Outer •
gemeenteraadslid

ECHTE KANSEN VOOR
ELK VOLK.

EUROPA MOET GEEN
MANNENKLUBJE WORDEN.

LIEVER ÉÉN WERKER
DAN TIEN PRATERS.

10

11

12

°1956 - huisarts - Brussel - auteur Dirk Van
Babyion

°1934 - histoncus - Berlaar - gemeenteraadslid

°1935 - ingenieur - Ledegem - gemeenteraadslid - lid van het Europees Seniorenparlement

RESPEKT VOOR MARIA,
MOZESENMOHAMED.

UW VLAAMSE VOORVECHTER.
-TIENOPTIEN-

DEMOKRATIE,
GEEN BUREAUKRATIE.

POLITIEK KAN ANDERS.

°1936 - huisvrouw - Kortrijk
VOOR BEHOUD VAN
DE VLAAMSE IDENTITEIT.

U Stemt geldig op één effektief kandidaat, of op één opvolge

13

14

°1951 - advokaat - Bilzen - Vlaams minister

"1937 - leraar - Evergem-Ertvelde - volksvertegenwoordiger - fraktieleider Vlaamse Raad

EEN MAN VAN DE DAAD.
OP MENSENMAAT.

IEMAND DIE VECHT,
NIEMANDS KNECHT.

VLAAMSE VRIJE
DEMOKRATEN

VOOR EEN EUROPA WAAR

O P V O L G E R S

°1959 - advokaat - Brussel - algemeen voorzitter VU-schepen

°1941 - lerares - Sint-Niklaas - senator
JE WEET WAAR
ZIJ VOOR STAAT.

LIEVER ÉÉN DWARSLIGGER,
DAN TIEN MOOIPRATERS.

°1940 - maatschappelijk assistente
Boechout - gemeenteraadslid

°1968 - studente geneeskunde - Gent
JONG, EN HET HART
OP DE TONG.

VAN WELZIJN
LIG IK WAKKER.

bestendig afge-

°1939 - leraar
vaardigde

°1953 - leraar - Loppem-Zedelgem
provinciaal VU-voorzitter West-Vlaanderen

JE KAN OP HEM REKENEN.

VOOR EEN EUROPA
OP MENSENMAAT.

°1944 - advokaat - Lennik - volksvertegenwoordiger - burgemeester

"1942 - huisarts - Brake! - gemeenteraadslid

VECHTEN VOOR
VLAAMS-BRABANT.

LINKS? RECHTS? WAT ZOU JE
ZEGGEN VAN RECHTDOOR?

Jan Caudron

°1956 - kabinetssekretans - Wetteren
gemeenteraadslid

10

11

°1967 - verzekeringsmakelaarster - Westerio

°1937 - Erpe-Mere - volksvertegenwoordiger

°1928 - gepensioneerd - leper - voorzitster
Vlaamse vrouwen leper

JONG, EN HET HART
OP DETONG.

JEZELF ZIJN IN EEN
VREDIG EUROPA.

VLAMING BLIJVEN
IN EUROPA.

EEN WOORD IS EEN WOORD.
OOK VOOR EUROPA.

ïn opvolger, of tegelijk op één effektief kandidaat én één opvolger.

13
°1944 - huisvrouw - Heusden-Zolder
schepen - provincieraadslid
EEN VROUW DIE ZICH STERK
MAAKT VOOR DE ZWAKKEN.

IVR VLAMINGEN THUIS ZIJN.

14
°1950 - advokaat - Oostduinkerke - senator •
fraküeleider Senaat
EUROPA HEEFT DUWERS
NODIG, GEEN VOLGERS.

Europa heeft vechters nodig, geen praters.

Lijsttrekker

1ste opvolger

Iemand moet Europa zeggen dat het niet demokratisch is, onverstaan-

Het Europa waar men nu mee bezig is, staat de VU niet aan. En toch is

baar en dat het met geld gooit. Iemand moet durven ingaan tegen de

Europa voor ons belangrijk. Jarenlang reeds. Daarom stuurde de VU

betonboeren en bouwpromotoren die Brussel platgooien. Iemand moet

steeds z'n beste krachten naar het Europariement: Maurits Coppieters,

zich verzetten tegen een Europa dat al te pretentieus neerkijkt op

Willy Kuijpers en Jaak Vandemeulebroucke. Integere mensen die blijven

Vlaanderen en onze taal zomaar wegdrukt. Iemand moet waarschuwen

doorvechten, ook als het moeilijk wordt. Ook als zij bedreigd worden gaan

voor het Europa van de ongeremde groei, dat alleen winst kreëert maar

ze door met hun strijd tegen het geknoei met hormonen of de handel in

geen werk en daartiovenop ons leefmilieu vervaarlijk aantast, iemeind

mensen. Wij willen geen Europa met 50 miljoen armen, 20 miljoen werk-

moet binnen Europa de belangen verdedigen van, bijvoorbeeld, de

lozen en 3 miljoen daklozen. De Volksunie wil geen Europa dat als een

Vlaamse havens, de Westhoek, het Hageland, de Kempen of de

reuze-haai mensen en kuituren opslokt. De mooipraters hebben er een

Limburgse mijnstreek. Geef toe, iemand moet de hormonenmaffia, de

knoeiboel van gemaakt.

wapenhandel en de kernenergie-lobby bestrijden. Iemand moet opkomen

Daar leg ik me niet bij neeri Ons Europa moet de volkeren en regio's als

voor vrede, voor mensen- en volkerenrechten, waar ook ter wereld.

vrije vissen in het Europees aquarium laten rondzwemmen. Met respekt

Dat doe ik nu al vele jaren. En dat zal ik blijven doen. Ondanks bedrei-

voor ieders kleur en geeiardheid. Een Europa met méér solidariteit, méér

gingen en intimidatie. Samen met de Volksunie en mijn

kreativiteit, méér welzijn. En met respekt voor ons leef-

politieke vrienden uit Sardinië, Baskenland, Catalonië,

milieu. Een Europa waar ieder mens en elk volk zichzelf

Schotland, Andalusië, Lombardije, leriand, Portugal en

kan zijn... een Europa waar Vlamingen thuis zijn.

Denemarken zal ik blijven vechten voor een socialer en

Dat is ons ideaal. Daar geloof ik in. Daarvoor zal ik vechten,

rechtvaardiger Europa. Een Europa waarin ik me als

ook als het moeilijk gaat. Zo'n Europa kan de VU niet

VlAAmEVRüE
DEMOKRATEIV

Vlaming thuisvoel. Ik vat de koe bij de horens. U staat
dus niet alleen. Als u met ons meedoet!

OIIAWMM.

Jaak Vandemeulebroucke
Europariementslid
üjsttrekkerVU
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missen. Ik lien er zeker van dat ook jij hiervoor wil vechten.
Samen!

Voor ons programma, bel gratis

078/11-27-20
. ^
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(24/24 uur)

Bert Anciaux
Algemeen Voorzitter VU
Eerste opvolger

BERTANCIAUX:

AMBETANTERIK VOOR GEVESTIGDE MACHT

NELLY MAES:

ONMISBAAR GEWORDEN
WROETER

Het duiveltje uit het doosje van
de Volksunie. Staat zowat haaks
op alles wat naar traditionele
politiek ruikt. Is jong en heeft
een hekel aan vormelijkheid.
Hij heeft een allicht aangeboren
wantrouwen tegenover de heersende politieke (h)orde, en dat
heeft hij gemeen met jong én
oud in de Volksunie.
Flamingant langs de moeder-

melk, w^as hij niet uit Voeren
•weg te slaan. Daensist van geboorte, ziet hij in de samenleving een heel andere samenhang dan die van de traditionele
standen. Rechtvaardigheid mag
niet rechtpraten -wat krom is.
Dat maakt van hem, zoals van
elke Vlaams-nationalist, een
ambetanterik voor de gevestigde macht. De bevrijding van

het individu uit de vastgeroeste
strukturen mag echter niet leiden tot nieu\ve privileges, zoals
die van de vrije vos in het vnje
kippehok. Vrije mensen in een
vrij Vlaanderen. Maar dan voor
allen, en niet voor mij alléén.
c» Bert Anciaux trekt de opvol^erdUjdt van de VU-Eurokandidaten

Nelly Maes is niet ge\voon haar
overtuiging onder stoelen of
banken te steken. Ze staat liever
op de kansel, de tribune of op
marktpleinen om er de mannen,
de bourgeois, de uitbuiters, de
fraudeurs, de slapers en de tammeriken een geweten te schoppen. De flamboyante passionaria ? J a , bezeten door haar werk
en haar geloof, een gedrevenheid zoals geen ander. En ook
haar -werd het niet gemakkelijk
gemaakt, want ze is rechtuit.
Opzijgezet door een partijraad
in 1981, keerde ze terug, en
O nmisbaar
geworden

wroeter, DuUe Griet in gepassioneerde dagen, Neleke in die
weinig gekende momenten van
stilte.
Maurits
Coppieters
schoof in 1974 naar de senaat
om plaats te maken voor Nelly
Maes in de Kamer. Ze is nu
senator en schepen van de Mercatorstad Sint-Niklaas.

cs> Nelly Mae*) dtaat tweede bij de
opvolger.) van de VU-Eurolijét

GEORGETTE DE KEGEL:

MILITANTE MET HET VOLK
JOHANSAUWENS:

NIET LANGER EENZAME FIETSER
Hij is nog VU JO-voorzitter geweest, maar bracht het snel tot
volksvertegenw^oordiger en met
een meesterworp werd hij in
1982 ook nog burgemeester van
Bilzen. Enkel een koalitie van
alle anderen samen konden hem
in 1988 uit die zetel lichten. Als
groene jongen bew^ijst hij dat
ideeën omzetten in beleidsda-

den ook kan: een gewaardeerd
minister die ons Vlaams erfgoed
in de schijn-werpers weet te
stellen.
Een minister ook die de flets
wist te promoten en duizenden
weer naar de tweewieler deed
grijpen, maar vooral met ettehjke kilometers veilige paden

bedacht. Sauwens is er de man
niet naar om veel lawaai te
maken: hij -werkt verder, promoot wat hij doet, en gaat
door.

c» Johan Souwen.) dtaat op de
13de plaab) van de VU-EuroU/dt

4^

Georgette was volksvertegenwoordigervan 1974 tot '77, toen
de apparentering voor het arrondissement Aalst meeviel, en
ze als tweede na dr. Van Leemputten werd verkozen. In werkkracht, vastberadenheid
en
doorzetting overtreft ze menig
mannelijk koUega.
Samen met gebuur uit Erembodegem Toon Van Overstraeten, was ze kolporteur met W I J
van het eerste uur. Ze bleef
militante met het volk, w^at haar

telkens een meer dein behoorlijk
aantal voorkeurstemmen oplevert, en wist zich intussen met
veel wilskracht een eigen maatschappelijke positie op te bou•wen.
Een Vlaams-nationaliste van
het eerste uur, die er geen doekjes rond doet. Georgette is gemeenteraadslid in Ninove, en
ook dat heeft ze o.m. aan haar
grote populariteit te danken.
c» Georgette De Kegel i)taatajcbtdte op de VU-Euroly.)t
WOENSDAG 25 MEI 1994
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M DE REGIO
KLEDIJ-INZAMELAKTIE
IN LAAKDAL

ANTWERPEN
MEI
Do. 26 ANTWERPEN: Debat
omtrent „Welk Europa?" in zaal
Magnus, Prins Albertlei 17 om 2Ou.
Met
Walter
Luyten.
Info:
03/482.11.93 of 239.09.09.
Vr. 27 MECHELEN: Debat rond
het nieuwe Europa met Walter
Luyten (VU), Andre Geens
(VLD), Gerolf Annemans (VI.
Blok) en Lydia Maximus (SP).
Moderator: Jan Jambon. Om 20u.
in zaal Oriënt, Stationsplein. Org.:
WB,
015/42.09.37.
Info:
03/482.11.93.
Za. 28 BONHEIDEN: Arr. tuinfeest. Van 19 tot 21u. paëlla. De
Lierse DSJB zorgt voor de muzikcJe omkadering (oude stijl jazz).
In de Krankhoeve, Grote Doelstraat. Kaarten (400 volw., 150
kind) bij VU-kaderleden. Aperitief
gratis.
Za. 28 MERKSEM: Kaartavond
in Vlanac, Bredabaan 360, om 20u.
Inschrijving ter pléiatse. Deelname:
100 fr.p.p. Iedereen welkom.
Ma. 30 DEURNE: Om 19u. koordinatie ten huize van de sekretaresse VU-afdeling om op plaktocht te gaan. Helpen handen (met
of zonder auto) zijn welkom. Eventueel behanglijm en affiches. Einde
om 21u. Zelfde samenkomst op 1
juni. Seintje op 03/324.33.21.
JUNI
Vr. 3 MORTSEL: Europa-Kwis
o.l.v. Bob Bolssens. Om 20u. in zaal
Atrium Mortsel, Hof van Rieth.
Inschrijven per ploeg van 3-6 pers.
(individuele inschrijvingen ook
welkom), tot 31/5 bij Leen Veron,
A. Stockmanslei 19, 2640 Mortsel
(449.35.23 na 18u.). Deelname:
100 fr. Org.: VU-Mortsel.
Zo. 5 LIER: Dagtocht naar
Frans-Vlaanderen o.l.v. Waker
Luyten. Org.: DE Info bij be-

stuursleden of gids (03/482.11.93).
Ma. 6 BERCHEM: Middelheimwandeling o.l.v. gids. Samenkomst
om I9u.30 aan ingang Middelheimpark (Koninkhjke laan naar Beukenlaan). Org.: FW-Berchem.
Do. 9 ZANDVLIET: Voordracht
door Patrik Vankrunkelsven. Om
20u. in school Noordland, Begijhoeve 6 te Zandvliet. Inkom: 50 en
60 fr.
Ma. 20 KALMTHOUT: Voordracht met muziek: ,,Mozart een
misbegrepen genie?" door mevr.
Meyvisch.. Om 20u. in Theesalon
De Raaf, Withoeflei 1. Org.:
FW-Kalmthout. Leden 100 fr.,
niet-leden 200 fr.
Di. 21 KALMTHOUT: Samen
met Berchem naar Sint-Niklaas.
Zie Berchem.
Di. 21 BERCHEM: Uitstap naar
St.Niklaas, in het teken van het
Mercatorjaar. Vertrek om 8u.30
stipt Berchem station. Bezoek Mercatormuseum en richting Rupelmonde. Info en inschrijving bij
FW-Berchem.
Vr. 24 BERLAAR: Avondfeest op
marktplein met stand Vlaamse
Kring waarop Waiter Luyten u en
uw familie uitnodigen.
Za. 25 MARIEKERKE: Tijdens
Vis- en Folkloredagen heeft
Vlaamse Kring een stand in de
Omgangstraat aan nrs. 24/26. Lekkere visdelikatessen, nieuwe Hollandse Maatjes met witteke aan
demokratische prijzen. Van 12 tot
20u. Ook op 26/6 van II tot 20u.
Ma. 27 HEIST O/D BERG: Om
20u.30 bespreekt
Groot-Heist
VU-üjst voor gemeenteraadsverkiezingen. Vooraf kunnen kandidaten zich aanmelden bij voorzitter
Mark
Van
Esbroeck,
015/24.65.98.

Voorbije zaterdag werd in
Laakdal een kledij-inzamelaktie
ten voordele van Koerdistan georganiseerd. De plaatselijke
VU-afdeling met VU-ondervoorzitter Patrik Vankrunkelsven op kop haalde maar liefst 12
ton gebruikte kledij op. Meteen
goed voor een netto-vwnst van
160.000fr. Pikant detail: er was
ook een kaper op de kust die
kledij ophaalde voor zichzelf!
Ook op de VU-meeting nu zaterdag in (jent zullen kledij,
handtassen en schoenen ingezameld worden voor de Koer-

OOSTVLAANDEREN

den, vanaf 13u30 tot 15u. Als
alle militanten een volle zak
meebrengen naar het I C C
wordt het resultaat van Laakdal
vast en zeker overtroffen.
Wie met zijn plaatselijke afdeling een aktie voor de Koerden vvil opzetten kan cdtijd kontakt opnemen met Herman Hermans (014/67.00.50.). Giften
voor de opbouw van 4 van de
4000 verwoeste
Koerdische
dorpen kunnen steeds gestort
worden op het rekeningnr.
435-0264229-81 van het Vlaams
Internationaal Clentrum (VIC).

ROUWTEKNOKKE-HEIST
O p maandag 9 mei overleed
schielijk op 64-jarige leeftijd ons
trouwe lid en ex-penningmeester Agnes Vandenhout, schoonzuster van gewezen VU-volksvertegenwoordiger Raf Declercq.
Agnes was een overtuigde
volksnationaliste die altijd be-

reid gevonden •werd om onze
verkiezingslijst met haar aanwezigheid te helpen schragen en
die nooit op een bijeenkomst
ontbrak.
Een fijne en moedige Vlaamse
vrouw die wij dankbaar blijven
gedenken.

EURO-AVOND TE lEPER
De Volksunie van het arr. leper
en
Euro-kandidate
Jano
Braem-Dambruyne nodigen uit
op een Euro-avond in feestzaal
Cieper, Brugseweg St.-Jan leper. De zitting gaat door op
vrijdag 3 juni a.s. en begint om
19u.30. Naast de plaatselijke
gemeentemandatarissen zullen
volgende kandidaten aanwezig
zijn: hjsttrekker J a a k Vande-

meulebroucke, voorzitter Bert
Anciaux, minister J o h a n Sauwens en de senatoren Kuijpers
en Loones.
Naast de ernst w^ordt ook voor
ontspanning en versnapering
gezorgd. Een biezondere gelegenheid om de vrienden van het
arrondissement leper een hart
onder de riem te steken !

name: 300 fr. (alles inbegrepen).
Org. en info: VU-Middelkerke en
SVHV.
Zo. 5 IZEGEM: Vlaams Huis,
I3u.30: verzamelen voor wandeling
te Watou o.l.v. Monique VerfaiUie.
Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis,
vanaf 20u.: vijfde kaarting. Ook op
12/6 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub
De Vlaamse Vrienden.
Za. 11 IZEGEM: Uitstap (per
trein) naar Sint-Truiden. Org.:
FW-Izegem.
Ma. 20 IZEGEM: Busreis naar
Tervuren en het Druivenmuseum.
Org.: VWG-Izegem.
Zo. 26 DEERLIJK: 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.

ROUWKLEDING
voor dames en heren.
Ook grote maten aanstonds beschikbaar.

UNIFORMEN EN CEREMONIEKLEDING
in grijs en zwart.
Mogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd
terwijl U een tas koffie of pilsje drinkt.

A12B00MSESTEENWEG35 AARTSELAAR

VAUDEVILLE VOORLOPIG GESTOPT

AALST KOOPT SPORTTEMPEL!
In een gespannen sfeer vergaderde de voltallige gemeenteraad na een derde oproep van de
verenigde
oppositiepartijen
(CVP-VU-Agalev-Onaf. Vlaams-Nationalisten). Burgemeester Demaght
(VLD) stak meteen van wal
zonder de oppositie aan het
woord te laten. Als hoofdbrok
van deze opvallende raad stond
de totale problematiek van het
sportkompleks ,,Forum", thuishaven van top-bïisketbalklub
Okapi, op het menu.
De burgemeester gaf eerst een
korte
historiek
over
de
Okapi-problematiek. Bij het onderzoek heeft de stad de totale
problematiek vanuit verschillende gezichtspunten
benaderd.
Dit zowel op juridisch, administratief en financieel vlak,
zelfs het belang voor de jeugd en
haar opvoeding en het toeristisch
promotioneel
aspekt
werden niet vergeten. Okapi
speelt nu eenmaal volgend seizoen Europees.
Na het grondig afwegen van al
de opgesomde aspekten stelde
de burgemeester namens de
meerderneid voor om de sportinfra Forum door de stad te
laten inkopen en daarna te verhuren aan de nieuw opgerichte
basket-vz'w.

«

^

Za. 28 SINT-NIKLAAS: Om 19u.
Kaas- en Wijnavond met gastspreker Bert Anciaux. In zaal Nectar,
Driekoningenstraat 48. Org.: Amedee Verbruggenkring.
Zo. 29 SINT-AMANDSBERG:
Dag van het Park. F W bezoekt
Liedermeersp£u-k te Merelbeke. Samenkomst om 9u.I5 hoek Hundelgemsestwg en Eikenmolenwijk
(wegwijzer Vogeliisiel, wijk Flora
rechtover De Sleutel). Bezoek
openluchttentoonstelling en om
llu. openluchtkoncert. Info: Lieve
JoUe (231.49.07).
Ma. 30 MELLE: Euroschrijfavond. Om 20u. in de bovenzaal van
de parochiezaal Melle-Centrum.
Alle
leden
welkom.
Org.:
VU-MeUe.
JUNI
Vr. 3 DENDERMONDE: Kaasen Wijnavond. Vanaf 20u. in zaal
Ikaros, Oudegemse baan 63 te Oudegem. Org.: VU-Groot-Dendermonde.
Vr. 3 GENTBRUGGE: Zin en
onzin van de IJzerbedevaart. Konfrontatie tussen Arseen Van de
Velde en de aanwezigen. Om 20u.
in de polyvalente feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 35. Toegang kosteloos. Org.: VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gentbnigge-Ledeberg.
Za. 4 ERTVELDE: Meetjeslandse
braadfeesten en viering 20 Jaar
Paul Van Grembergen. Van 19 tot
24u. Ook op 5/6 van 12 tot 22u. In
Ertvelde Centrum, Lindenlaan,
Aardeken. Iedereen welkom. Org.:
VU-Meetjesland. Menu's aan 280,
330 en 380 fr.
Za. 11 SINT-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangiften bij Romain Degraeve, Eekbergstraat.
Van
14u.30
tot
16u.
Tel. :03/770.70.62.

WEST-VLAAND E REN
MEI
Do. 26 IZEGEM: Euro-meeting
met Firmin Debusseré en Jaak
Vandemeulebroucke. Om 20u. in
zaal Valentino, Meensesteenweg
122.
JUNI
Vr. 3 lEPER: Euro-avond. Zaal
Gieper, Brugseweg St. Jan bij leper.
17u.30 opening tentoonsteUing „ De
kleine sterren van Europa" door
Lieven Dehandschutter met aanwezigheid van EP-lid Jaak Vandemeulebroucke.
Om
20u.
Euro-avond met Bert Anciaux, Johan Sauwens, Jaak Vandemeulebroucke, Willy Kuijpers, Jan
Loones en Jano Braem-Dambrujme. Met muzikale omlijsting.
Za. 4 MIDDELKERKE: Bezoek
aan het domein van prins Karel te
Raversijde. Vertrek om 15u. (te
voet) vanuit kantine kamping Viking. Bij terugkeer barbecue. Deel-

MEI

Met deze inkoop en de daaraan
verbonden financiële gevolgen
is een bedrag van om en bij de
zestig miljoen gemoeid, maar
eeft meteen de mogelijkheid dit
ompleks te verhuren tegen een
jaarlijkse vergoeding van zes
miljoen.

f

Za. 18 GAVERE: I2de Zomerbarbecue van VU-Groot-Gavere.
Vanaf I9u.30 in zaal Nova, Steenweg 82 te Asper. Kaarten aan 500
fr., kinderen 250 fr. Inschrijven tot
14/6: D. Goethyn (09/384.21.61)
en bestuursleden.
Zo. 27 MELLE: VU-Braadspitfeest in Het Hoeveke, Potaardestraat 20 te Gontrode. Volw.: 400
fr.p.p., kinderen 200 fr. Org.:
VU-MeUe.

De bevolking zal dus geen financiële gevolgen dragen van
deze transaktie.
Ondanks de uncinieme tevredenheid dat het sportkompleks
stadspatrimonium wordt bleven
de raadsleden nog meer dan een
uur palaveren.
VU'er Danny Denayer speelde
een hoofdrol bij de diskussie,
zijn oppositiefunktie waardig.
Aan het einde wilde de paarse
(SP-VLD) koalitie de CVP niet
volgen om nu reeds besluiten te
nemen om het hele dossier niet
te vertragen en met een korrekte afhandeling te beginnen
eind mei.
Uit protest weigerde de oppositie haar stem uit te brengen.
Het Okapi-dossier heeft op
menselijk vlak wonden geslagen. Het belooft een harde verkiezingsstrijd te worden.

(mas)

MEETJESLAND
VIERT
20 JAAR PVG
De Meetjeslandse Braadfeesten
worden zo stilaan een ongeëvenaarde traditie mjiar staan
dit jaar in het teken van het
twintigjarige
parlementaire
mandaat van Paul Van Grembergen. O p zaterdcig 4 juni vanaf 19u. tot middernacht en op
zondag 5 juni vanaf de middag
tot 22u. wordt opgediend in een
tent voor 400 gasten.
Plaats van afspraak is de Lindenlaan in het centrum van Ertvelde.
De Meetjeslandse Braadfeesten
is een samenwerking van 11
VU-afdelingen en 27 VU-gemeenteraadsleden. Allen daarheen !
WOENSDAG 2 5 MEI 1994

üiï DE REGIO
DAENS HERLEEF
IN DENDERLEEUW!

BELASTINGKALENDER
JEFVAN BREE

Dertig jaar na de laatste
Daens-lijst in Denderhoutem
krijgt de Denderstreek een
nieuwe DAENS-üjst. De Denderleeuwse Alliantie van Ekologisten, Nationalisten en Socialisten.

Ook dit jaar staat gedeputeerde
J e f Van Bree klaar met zijn
belastingdienstverlening.

Za. 18/06

Wie interesse heeft is •welkom
en dient zich van de nodige
dokumenten te voorzien zodat
de invulling van de belastingbrief vlot kan verlopen en u-w
bijdrcige kan berekend worden.

Overpelt-Holheide
chiezaal

Onder impuls van -wijlen
VU-raadslid André Ottoy is
twee jaar geleden het inzicht
gegroeid dat enkel een radikale
openheid en een samenwerking
over de partijgrenzen heen kan
garant staan voor politieke kwaliteit. Hieruit is het verlangen
gegroeid naar politieke vernieuwing. Deze vernieu-wing wordt
vandjiag vertaald in een verbond van mensen verschillend
in overtuiging maar gelijkgestemd in politieke doelstellingen: een open, k-walitatieve en
eerlijke politiek.
Deze beweging is geen samensmelting van VU-Agalev-SP,
maar verzamelt mensen van
deze strekking. VU en Agalev
steunen deze nieuwe politieke
beweging en zuUen zelf geen
lijst indienen bij de raadsverkiezingen ondanks de eigen
SP-lijst steunen de SP-onderafdelingen Welle en Iddergem
de Daensgedachte. Het Denderleeuws SP-centrahsme dat
geen of weinig rekening houdt
met de deelgemeenten Welle en
Iddergem is hier niet vreemd
aan.

een beweging die stond voor
solidariteit, emancipatie en samen-werking. De open geest van
het Daensisme indachtig zullen
de eerste plaatsen op de lijst
w^orden ingenomen door mensen die staan voor de respektievelijke overtuigingen. Wat
wel opvalt is de afwezigheid van
het ACW, dat na de recente
Rerum
Novarum-toespraken,
•wel eens de vierde pijler had
kunnen zijn.
Staan aan het Daens-roer: Wilfried De Metsenaere, oud
VXJ-schepen; Bert Vanvaerenbergh (VU); Joost Mertens
(ekologist); Hugo Debacker
(nationalist) en Herman De
Backer (socialist). Opvallende
aanwezige bij de persvoorstelling was SP-fraktieleider J a n
De Bie, die zegt belcuigstelling
te hebben voor de openheid van
geest en de demokratische aanpak. VU-fraktieleidster Erna
Scheerlinck staat ten volle achter de Alliantie Daens. VU-arrondissementsvoorzitter Danny
Denayer bevestigt de goedkeuring van de arrondissementele
steun aan deze bew^eging. Hij
hoopt door de aanwezigheid
van de VU het politieke evenwicht in Denderleeuw te beïnvloeden.
De Daensisten •willen voor de
vakantie de kieslijst en het programma klaar hebben.

De verwijzing naar het Daensistisch verleden is niet toevallig

(mas)

NATIONALE DAENSDAG
TE AALST
Naar jaarlijkse traditie houdt
het Priester Daensfonds ter gelegenheid van de herdenking
van de sterfdag (14 juni 1907)
van de priester-politikus haar
Daensdag.

9u.50: Optocht naar de St.Martinuskerk, onder muzikale begeleiding van „De Terjodenaren".

Wegens de Europese verkiezingen valt deze herdenking op
zondag 5 juni, een weekeinde
vroeger dan normaal.

lOu.: Plechtige eucharistieviering. Tijdens een speciale offergang ontvangen de aan-wezigen een Daens-herdenkingsprentje.

PROGRAMMA
9u.30: Samenkomst cian het
Daensmonument,
Werfplein
nabij Kultureel Centrum De
Werf.

9u.40: Bloemenhulde.

Hu.:
Akademische
zitting.
Feestzaal stadhuis. Feestrede
door ere-senator Maurits Coppieters. Omlijsting: Elia Vermeulen (voordracht) en Renaat
van Daele-koor.

ABBEVILLE-BOEK

BIEZONDERE
AANBIEDING
De bespreking van het boek
Het Bloedbad van Abbeville ( W I J , 18mei j.l.) heeft
bij de lezers tal van reakties
losgemaakt.
Om tegemoet te komen aan
de vraag van velen kunnen
•wij in samen-werking met
uitgeverij Hade^wijch het
boek aan gunstvoorwaarden (^öOfr. in plaats van
550fr.) aanbieden.
WIJ/Toekomst-lezers kun-

nen het boek van Gaby
Warris op onze redaktie kopen door storting van ^SOfr.
(port inbegrepen) op rekeningnummer
435-0259701-15 van het
VPRTI, Barrikadenplein 12
te 1000 Brussel of door het
sturen van een gestreepte
cheque.
Telkens met de vermelding
,,Abbeville".
Het
boek
wordt na betaling opgestuurd.

Overpelt-Centrum — Pelterke
Za. 28/05

9-12u.

Wo. 01/06

19-22u.

Wo. 08/06

19-22u.

Wo. 22/06

19-22u.

Za. 25/06

Za. 04/06

LIMBURG
14-17u.
— Paro-

14-17u.

Neerpelt — bij gemeenteraadslid Gerard Schuurmans, Fabriekstraat 20
Wo. 15/06

19-22u.

Achel — Parochiaal Centrum,
Michielsplein IA
Za. 11/06

14-17u.

Lommei — Buurthuis D e Hanekap, Hanekapstraat 6

Za. 25/06
9-12u.
Overpelt-Lindel — Parochiezaal D e n Drossaerd

Do. 16/06

20-22u.

Za. 11/06

9-12u.

Bree-Centrum — Café Cambrinus

Wo. 29/06

19-22u.

Di. 07/06

MEI
Zo. 29 HASSELT: Bezoek aan de
Japanse Tuin en het Jenevermuseum Samenkomst om 14u. en vertrek aan Kol Dusartplein Einde
rond 17u.30 Org. VU-Hassek
JUNI
Wo. 1 TESSENDERLO: Gezellig
eten met F W m restaurant The
Fox, om 19u.30 Keuze uit 3 menu's
aan 985 fr., dranken niet inbegrepen. Inschrijven tot 25/5 bij het
bestuur.
Za. 11 GENK: 6de Tuinfeest met
braai, hmburgse vlaai Stonne
Wouters aan het orgel en Scheldekoor Om 14u 30 in de Slagmolen, Slagmolenstraat Voonnschnjvmg door 450 fr op rek.
335-0136262-23 van SMF-Limburg te St Truiden. Niet-eters.
steun en toegangskaart • 100 fr
Org. SMF-Limburg

19-2lu.

Overpelt-Fabriek — schooltje
Zavelstraat

Bree-Tongerlo — Café Onder
de Toren

Za. 04/06

Di. 31/06

DEZE WEEK IN

19-21u.

EEN HASSELTSE REPUTATIE
VU-Hasselt begint langzaamaan een reputatie te krijgen als
het op feesten aankomt. O p 1
mei j.l. deed de afdehng die
reputatie weer alle eer aan. In
Ontmoetingscentrum
Catharina
verwelkomde
gedeputeerde Frieda Brepoels vanaf
12u. zo'n 300 gasten. Natuurlijk
was de helft van het afdelingsbestuur al véél eerder in de
•weer: er moest allerlei lekkers
op tafel komen. Dat lukte hen
trouwens uitstekend: zelden
hebben zo velen zo goedkoop zo
lekker gegeten!

Het kommentaar van de gasten
•was dan ook unaniem positief:
formidabel, en snel weer overdoen ! VU-Hasselt gaat daar onmiddeUijk op in: het volgende
feest gaat door in september.
Hou de Limburg-agenda dus
goed in het oog!

In een gemoedelijk sfeertje
w^erd er uitvoerig gekletst en
gelachen.

Rik, Sylvain, Jos, Jeanne,
Louis, Aïargriet, Lieve, Caroline, Jenny, Maria, Juliana en
Lydie, Patrick en Peggy, Irene,
HUde I, HUde II, Theo, Chris,
Lutgard, José, Willy en Edouard, Wdfried en Urbain, Theo,
PhUippe en Gigi, Frieda: bedankt !

VUJO
IN TIENEN

OVERLIJDEN
TE AARSCHOT

De VU-Jongeren in Tienen zijn
opnieu^w aktief. Met frisse moed
en nieu^we ideeën •willen ze een
beter toekomstbeeld voor onze
jeugd in de regio.

Wi; vernamen het plotse overlijden van Toon Alacken; het
eerste raadslid van VU-Aarschot in 1970.

Mensen die ons financieel en/of
logistiek •wUlen steunen kunnen
dit op volgend rekeningnummer: 434-6226131-93 op naam
van VUJO-Tienen.
Kontaktpersonen:

De
begrafenisplechtigheid
•vondt plaats op zaterdag 28 mei,
om lOu. in de O.L.Vrouwkerk
van Aarschot.

02/219.49.30

Ze hebben hun schepper, Will)
Vandersteen, moeiteloos overleefd
volgend jaar worden Suske en
Wiske een halve eeuw Maar meer
en meer gehoorzamen ze aan
ekonomische pnncipes Het echte
verhaal van twee striphelden,
deze week in Knack

Het landschap verandert
De verruimingsrage slaat toe m de
Belgische pohtiek De vnenden van
vroeger zijn meens met meer fo
goed, de vijanden van vroeger
ineens met meer zo slecht Een
rondreis in het veranderde politieke
landschap, deze week m Knack

Beestjes & baasjes

BRABANT

— Eric Storm, Kleine-Bergstraat
8,
3300
Tienen,
tel.
016/82.22.49;
fax: JUNI
^^
016/39.91.93.
Do. 2 ROTSELAAR: Informatie— Philip Vanhelmont, Oude en gespreksavond over ,,Oude en
Heerweg 135, 3300 Tienen, tel. nieuwe drugs" met psychiater Stan
Ansoms. Om 20u in zaal 't Huis,
016/78.90.99.
Provinciebaan 18, centrum RotseIciar Org : Rodenbachfonds Brabant.

EEN ADVERTENTIE
iNWU
EN DE TOEKOMST
RENDEERT

Het verhaal van
Suske en Wiske

Za. 4 MEISE: Volksunie-eetfestijn Van 18 tot 21u. in het Vandenberghecentrum,
Brusselsesteen-weg Meise Parking en ingang
langs de Nieuwelaan Ook op 5/6
van llu.30 tot 16u
Org.
VU-Meise/Wolvertem/Oppem.
Zo. 19 OVERUSE: Opening tentoonstelling Groen Ierland - Gouden Hart. Om llu.30 in het Gemeentelijk Kultureel Centrum Den
Blank. Doorlopend tot 6 juü. Org.:
Vlaams Genootschap Overijse.

Huisdierenmensen zijn er in twee
soorten de honden-of de
poezenvaneteit Een reeks portretten
van baasjes en beestjes, deze week in
Weekend Knack

En verder...
• Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Oostende • De stnjd
om Europa eenround-up*
Ekononrae Jacques de Larosière,
een Belg op Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling •
Namibië gesprek met president
Nujoma • Sport het tennis is ziek

4 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK + TALENT
(de betere persoaeeè^aubfedkigen)
ELKE WOENSDAG TE KOOP
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NEDERLAND-VIAANDEREN 1990-1994

NOORD EN ZUID GROEIEN VERDER NAAR MEKAAR TOE
lopende samenwerkingsprojekten."

gemeenten Linden die bovendien nog verbroederd zijn met
Alhoewel de kulturele sektor
naamgenoten in
Duitsland,
nog de meeste aandacht trekt
Frankrijk en Oostenrijk.
toch krijgt men de indruk dat de
ekonomische samen'werking in ST.-MICHIEL
volle opmars is. Een voorbeeld
Volledigheidshalve moet er aan
daarvan moet o.a. I G R £ S zijn,
toegevoegd dat er ook mislukde Interregionale Grensoverkingen waren, zo werd de geschrijdende Ekonomische Saplande samenwerking tussen
menwerking, in een gebied dat
Sabena en K L M door toedoen
zich uitstrekt over de Nedervan toenmalig PS-voorzitter
landse provincies Noord-BraGuy Spitaels voortijdig afgebant en Limburg en de Vlciamse
blcizen. Ook voor de zgn. waprovincies Antwerpen en Limterverdragen blijkt het water te
burg en het arrondissement
VIJF PER DAG
diep of te... troebel. Daar teBij de samenstelling van dit Leuven. Ook in de sektor van genover staat dat sinds het
bedrijven
in
moeilijkheden
derde
bundel
kreeg
het
St.-Michielsakkoord de regio's
ANC-sekretariaat
bevestigd wordt druk over-en-weer ge- van België meer, ook buitenhandeld.
Wij
denken
hierbij
aan
wat het reeds enige tijd in zijn
landse, armslag kregen. Dat
dagelijkse werkzaamheden er- DAF, de Boelwerf en het Ant- •werd officieel bekrachtigd door
vaart: de wederzijdse kontakten werpse Shiprepair. Opvallende de bezoeken van de Vlaamse en
groeier is de problematiek rond
nemen hand over hand toe.
Waalse minister presidenten
leefmilieu en ruimtelijke ordeaan Den Haag.
Het bundel is verrassend, ruim ning, vooral in de grensstreek.
160 blz. opsommingen van geDe inventaris wordt besloten
beurtenissen in zowat alle sek- W. Vandaele: „Over de projekten met een ruim en bemoedigend
toren van het maatschappelijk en strukturen in de grensstreek overzicht van het taal- en buileven. En toch onvolledig stelt voerde het ANC in opdracht van de tenlands beleid met grote aanVlaamde gemeenschap een invende ANC-sekretaris vast.
dacht voor de positie van het
tariserend onderzoek uit. Deze puWUfried Vandaele: „Op de terNederlands in de Franse Neblikatie bevat o.a. een overzicht van
reinen muziek, teater, daru), letteren,
derlanden en de overzeese gezo'n 600grensoverschrijdende strukonderwijs... geven wij sUchtd voorbieden.
turen en projekten."
beelden van samenwerkingsvormen.
De geïnteresseerde lezer mag
Er gebeurt immers te veel om in Ook welzijn, hulpdiensten en
zich gelukkig prijzen dat aan de
geneeskunde
dringen
zich
op.
kaart te brengen. Zo blijkt uit lijsten
bundeling een overzichtelijke
die door de ambassades worden bij- Prettig om lezen blijft de intrefwoordenlijst werd toegegehouden dat er elke dag gemiddeld 4 formatie over menseHjke konvoegd !
tot 5 kulturele uitwisselingen over en takten vooral veruitwendigd in
weer zijn. Op het gebied van on- verbroederingen tussen ge- Wij raden deze inventaris ten
derwijs en onderzoek signaleert de meenten en steden. Daarbij zeerste aan, vooral lieden die het
gegevensbank van de Vlaamse In- springen plaatsen met dezelfde niet zien zitten tussen Vlaanteruniversitaire Raad meer dan 500 naam in het oog. 't Meest de deren en Nederland kunnen

O p 7 mei j.1. hield Stichting
Aujemeen-NederUindd Congrcd haar
41ste bijeenkomst, de eerste dateert reeds van 1849. Als voorbereiding tot dit kongres stelde
het Studie- en Dokumentatiecentrum van het A N C een inventaris op van de samenwerkingsinitiatieven die er tussen
Vlaanderen en Nederland bestaan. Eerdere overzichten verschenen reeds voor de periode
voor 1985 en over de tijd
1986-1990.

overtuigd raken van de steeds
groeiende en nuttige samenwerking, zij zuUen versteld staan
over de vele •wederzijdse en
vaak onverwachte kontakten.
Wij geven enkele voorbeelden.
(mvl)

c» Nederland-VIaanderen 19901994. Uitg.
Algemeen-Nederlands Congres, Gallaitstr. 86,
1210
BrusseL
360fr.
Rek
000-0132934-44.
Tel en fax
02/241.31.64.

TELEVISIE
O p het vlak van radio en
televisie bestaat er sinds jaren grote samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland. Vooral voor dramaseries en kulturele programma's. Bij de taalkwis
Tien voor taal komen ploegen
uit de beide landen tegen
mekeiar uit. Voor het \ivaA&rpTogcaxnmai Kinderen voor
kinderen liep het even fout,
daar werd voor Vlaanderen
en de Vlaamse ploeg de Belgische driekleur getoond
w^at niet naar de zin was van
Paul
Van
Grembergen

(VU) die daarover tussenbeide kw^am in de Vlaamse
raad. Het probleem, dat
zich ook voordeed bij Tien
voor taal, werd passend opgelost.
De vierdelige dokumentaire
reeks Het verhaal van een taal
was, een fraaie vrucht tussen
de BRTN, de K R O en de
Nederlandse Taalunie. De
reeks, die -wij onze lezers ten
zeerste aanraden, krijgt vanaf woensdag I juni op
BRTN (TVl 23u) een herhaling.

GABY WARRIS
SCHREEF

HET BLOEDBAD VAN ABBEVILLE
20 ME11940
Zij is de enige
overlevende van deze
tragedie, waarvan een
van de bekendste
slachtoffers Joris van
Severen was. Maar ook
Gaby Warris'
grootmoeder werd er
door hysterische soldaten
met bajonetsteken
afgemaakt.

{ < ï . 1 ;*'•.•,'/,• 1:l:lf--«
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"Het boek verdient alle
axindacht omwille van de
authenticiteit". ( W I J )
"Een schrijnend
( D a g Allemaal)

Voor het kwlsprogramma Tien voor taal ontving Robert Long
de ANC-penning, door ANC-sekretaris
Wdfried Vandaele
overhandigd.

boek'

NABUURTOERISME

'*#|r

Uitgeverij Hadewijch,
120 blz. 550 fr.

In 1990 namen de Nederlanders 42% van de buitenlandse overnachtingen in
Vlaanderen voor hun rekening. In 1991 noteerde België 4.377.679 Nederlandse
overnachtingen. Vlaanderen haalde daarvan de
grootste hap binnen, zo'n
66% Haast 40% daarvan

koos voor de Kempen, 15%
voor de kust, 14% trok naar
de kunststeden met Antwerpen, Brugge en Brussel op
kop.
In 1991 telde Nederland
409.000 toeristen uit België,
daarvan waren 90% Vlamingen

VOETBAL
bestelt... ex. van HET BLOEDBAD VAN ABBEVILLE aan 450 fr.
O en stort het bedrag op rek.nr. 435-0259701-15 van VPFITI
O en voegt een gestreepte cheque bij
(telkens met de vermelding ,Abbeville")
Handtekening,.
Bon terugsturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel.

De Nederlandse Voetbalbond vond in 1992 dat er
een topklubkompetitie zou
moeten komen tussen 6 Belgische en 6 Nederlandse
voetbalploegen.
Of de nog steeds unitair
denkende Belgische Voetbalbond daar interesse voor
had is niet bekend.

Begin I99I stelden Nederland en België voor om in
het jaar 1996 het Europees
Landenkampioenschap
Voetbal te organiseren. Dat
aat niet door. Begin dit jaar
erhaalden beide landen
hun voorstel, dit keer voor
het jaar 2000. Er werd zelfs
een gezamelijk logo uitgewerkt.

f

KULT-IRTJE
VLAAMSE KULTURELE AMBASSADEURS BRENGEN

DE POPPEN AAN HET DANSEN
E^n poosje terug •werd het figurenteatergezelschap Taptoe
toegevoegd aan het h^stje van
Kulturele Ambassadeurs van
Vlaanderen. Maar eigenhjk trad
Teater Taptoe al lang als „officieuse" Kultureel Ambassadeur voor Vlaanderen op.
Tot nog toe vertegenwoordigde
Teater Taptoe Vlaanderen reeds
in 20 landen voorstellingen.
Daarnaast gaven artistieke medewerkers van het gezelschap
kursussen in Mexiko, Portugal
en Venezuela.Tot voor tien jaar
werd België op de meeste internationale
figurenteaterfestivals meestal vertegenwoordigd
door een gezelschap uit Wallonië of uit Brussel. Teater Taptoe is er stilaan maar zeker in
geslaagd deze trend bijna volledig in het voordeel van Vlaanderen om te buigen.
De internationale festivals waar
Teater Taptoe terecht komt —
Taptoe selekteert de buitenlandse aanbiedingen volgens
strenge kriteria — betekenen niet
alleen een uitstraling van de
Vlaamse kuituur. Door het feit
dat die uitstraling gebeurt met
een vorm van totaalkunst die
het figurenteater is, brengt de
groep daarbij werk Daarbuiten
van Vlaamse auteurs, plastische
kunstenaars, komponisten...

deze trend bevestigd met 47
voorstellingen. Hetzelfde
gebeurde in Frankrijk, vanaf het
seizoen 1992-93 werd een kontrakt afgesloten met de Franse
unpressario Saka Malice, wat
voor een eerste seizoen resulteerde in vier toernees van telkens minstens 5 voorstellingen,
gespreid over zeer uiteenlopende Franse regio's. In het
seizoen 1993-94 werd een kontrakt afgesloten voor 56 voorstellingen.

Deze festivals zijn tevens zeer
interessante kontaktpunten op
het vlak van de konfrontatie van
het Vlaamse figurenteater met
de internationale evolutie in het
vakgebied. Tenslotte zijn ze een
enorme leerschool voor onze eigen artistieke medewerkers, die
er de dagen voor en na hun
voorstellingen zoveel mogelijk
voorstellingen van internationale kollega's gaan bekijken als
studiemateriaal. In wisselwerking met buitenlandse koUega's
geven ze ook de kans beïnvloed
te worden door de eigen ,,taal"
die Vlaamse kunstenaars in het
figurenteater
ontwikkelden,
met daarin ongetwijfeld de
(soms verre) sporen van de
Poesjenellenteatertraditie en de
literaire invloeden van grote auteurs als Michel de Ghelderode,
Maurice Maeterlinck...

In het verlengde daarvan w^erd
beslist om de produkties En aL
ik nu eenti...?! en De Figuurlijke
Reu te vertalen om de Franse
impressario de kans te geven
deze te programmeren in het
seizoen 1994-95 en volgende.

EUROPESE UITSTRALING
Teater Taptoe beleeft sinds een
vijftal seizoenen een evolutie
naar het regelmatig bespelen
van de buitenlandse markt, niet
alleen tijdens festivals, maar ook
- als ekonomische rendabeler
uitloper daarvan - tijdens toernees.
Tijdens het seizoen 1991-92
brak Teater Taptoe door in Nederland met 42 voorstellingen.
Tijdens het seizoen 92-93 werd

De internationale dpeeiploeg van Teater Taptoe, Kultureel Ammba^jadeur van Vlaanderen rond het ötandbeeQ „De Poppenspeler" dat
Walter De Buck voor het gezeLchap maakte. Van linkd naar recht,):
Freek Neirynck
(artistiek direkteur), Roland Robin,
Sahine
Bretdchneider, Alain Ongenaet, Bart Beyö, Noël Fack, Luk De
Bruyker (zakelijk direkteur). Mark Reynaertd en Ronny Aelbrecht.

Algemeen koos Teater Taptoe
voor de oprie om zich in het
ééngeworden Europa te profileren als een internarionaal
spreidingsgezelschap met Europese uitstraling (Taptoe wil
dciarbij evenwel zeker de
Vlaamse markt en zijn binnenlands publiek niet verwaarlozen). Teater Taptoe doet dit
zowel vanuit een mondiaal denken, vanuit artistiek-filosofisch
oogpunt als vanit een ekonomische visie, nl. het laten renderen van wat Ln Vlaamse kuituur geïnvesteerd werd.
/. -,

EINDELIJK EEN RETROSPEKTIEVE VOOR JEF VERHEVEN
In zijn volgehouden streven om
een bestendig eerbetoon te
brengen aan de vertegenwoordigers van de echte schilderkunst in Vlaanderen, lost het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst Ln Oostende ook
deze belofte in.
De VXascön^J^Verbeyen (°Itegem 1932 - IJApt in de Vaucluse
1984) was immers één van de
eerste monochrome schilders
van West-Europa.
In de periode 1947-52 studeerde hij aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten en het Nationaal Hoger
Instituut voor Schone kunsten
in Antwerpen. In 1953 vertrekt
Verhejmen naar VaUauris, het
Picasso-pottenbakkersdorpje
in het zuiden van Frankrijk,
waar ook hij keramiek zal maken.
In 1956 ontmoet hij de auteur
Ivo Aïichiels en richt hij zijn
eerste tentoonstelling in met
uitsluitend monochrome schilderijen.
In 1957 reist hij liftend naar
Milaan en leest hij de voor-Sokratische schrijvers zoals Heraklites, Empedocles en Parmenides. Het is ook de periode
van zijn volledig vwtte schilderijen. Het jciar daarop ontmoet hij in Alilaan de toonaangevende kunstaars Fontana, Crippa en Manzoni. In
Parijs heeft Verheyen een betekenisvolle ontmoeting met de
monochromist
en
happening-artiest Yves Klein.
In Lausanne stelt Verheyen

zijn eerste manifest over het
Essentialisme op. Hetzelfde
jaar schreef hij het manifest
Pour une penture nx)n-plaótique en
vatte hij het plan op om samen
met Fontana en Klein een monochrome tentoonstelling in
zijn Antwerps atelier uit te
bouwen.
Voor het perspaviljoen van de
Wereldtentoonstelling
van
1958 te Brussel maakte J e f
Verheyen fluorescente strukturen. In de schoot van de later
werkelijk revolutionair blijkende vernieuwingsbeweging
van de Vlaamse moderne kunst
en bekend onder de naam G 58
(cf. de toonaangevende tentoonstelling van deze groep in
het Hessenhuis in Antwerpen)
volgt het initiatief tot de ekspositie Vision in Motton, met
medewerking van kunstnaars
als Pol Buny, J e a n Tanguely
en Daniel Spoerri. Verheyen,
Fontana en Klein zullen hieraan zelf niet participeren.
Rond dezelfde tijd legt Vereyen
seldorfse Zero-groep, met als
leidinggevende figuren Uecker, Piene en Mack, die hij
trouwens in het Antwerpse
kunstmilieu zal introduceren.
In 1980 werd hieraan trouwens
uitvoerig herinnerd door de
grote overzichtstentoonstelling
Zero Internationaal Antwerpen in
het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten in Antwerpen. Mede ids gevolg hiervan
en van het feit dat Verheyen
ook tentoonstellingen in het
buitenland organiseerde, be-

gon het internationale axtistieke milieu zich werkelijk ook
te
interesseren
voor
de
Vlaamse kunstenaars. Vanaf
1962 nam J e f Verheyen deel
jian bijna alle tentoonstellingsaktiviteiten
van
de
Zero-groep.
Intussen breidt J e f Verheyen
zijn streven naar samenwerking verder uit naar nog andere
kunstenaars die plastisch bezig
waren, zoals engelbert Van Anderlecht en naar de literatoren
en essayisten Paul de Vree, Ivo
Michiels, Guy Vaes en J e a n
Dypreau.
Met ondermeer Van Anderlecht. J a n Dries, Guy Mees en
Guy Vandenbranden stichtte
hij in 1960 ten huize van Hans
Liechti en Grenchen (Zwitserland) de Nieuwe Vtaanue
School. In 1962 werkt Uecker
bij Verheyen in Antwerpen en
ontmoette er Goepfert, die hier
ook geregeld zal verblijven en
werken. Met Fontana werkt
Verheyen aan een gemeenschappelijke
realisatie
te

Knokte.

NAAR FRANKRIJK
In 1964 werkte J e f Verheyen
met Pustjens (regie), Bruyndonckx (muziek) en De Vree
aan de film EddentieeL
In 1967 volgde Ln MuUen, samen met Uecker de happening-tentoonstelling
Vlaanue
landschappen.
Vanaf 1974 vestigde J e f Verheyen zich in St.-SatumLn d'
Apt in de Vaucluse. Zijn laatste
grote individuele tentoonstel-

~^W~

hngen hadden plaats in 1979,
respektievelijk in het Brusselse
Paleis voor Schone Kunsten en
in het Musée Rath in Geneve.
We verw^ezen eerder al naar de
Zero-herdenkingstentoonstelling in Antwerpen in 1980,
waarop J e f Verheyen aJs kunstenaar duidehjk omschreven,
en zijn grote betekenis voor de
ontwikkeling van de moderne
kunst in Vlanderen bepaald
werd.
Via een evolutie met eksperimenten met goud en zUver,
een bruLn-grijze periode Ln de
jaren 1956-57, een monochrome rijd van overwegend
pasteltinten, mondt Verheyen
in 1957 uit in zijn overtuigende
eerste uitsluitend monochro-

grond. De kleuren vervloeien
bestendig in elkiiar. Met eUce
nieuwe etappe in zijn kunstevolutie scheen Verheyen een
nieuw eindpunt in zijn pLkturale loutering behaald te hebben. Voor zijn eeuwig rusteloze
aard waren het telkens steeds
nieuwe aanzetten tot andere
eksperimenten en een telkens
nieuw begin.
In de huidige tentoonstelling in
Oostende werden een goede
honderd werken van deze belangrijke kunstenaar uit binnen- en buitenlandse verzamelingen samengebracht tot een
uiterst boeiend geheel. Deze
ekspositie is zeker op te vatten
als een nog net tijdig eerherstel
aan de naam en faam van een
kunstenaar, die zo veel gedaan
heeft voor de buitenlandse erkenning van de moderne
Vlaamse kunst, maar die nochtans de laatste jaren ^vat in het
vergeetboek dreigde te belanden. Proficiat voor dit initiatief.
Ieder van ons krijgt dus nu de
gelegenheid om zijn kennis van
onze kunstgeschiedenis op een
prettige wijze bij te spijkeren.
Vandaar dus onze aanbeveling.

Verheyen, die in zijn jeugd half
blind was geweest, stelde precies het licht centraal in zij
oeuvre. In zijn pogingen om het
immateriële licht te vatten en
vast te leggen, schilderde hij
laag over laag met matte lakverf. Deze techniek ^vas trouwens verw^ant aan de glacis-techniek van de Vlaamse
Primitieven. Verheyen wilde
niet zomaar met kleur schilderen, maar kleur en Ucht uitDirk Stappaerts
beelden. De kunstopvattingen
van Verheyen zijn samen te c» Z)<r tentoonstelling Jef Vervatten
in
een
bewust heyen, retrospectief loopt nog
„kleur-denken". Zijn vroege tot 13 juni in bet Provinciaal
werken bestaan in feite uit sub- Museum, voor Moderne Kiuiét,
tiele verschuivingen van één Rome^traat 11 in 8400 Oosenkele toon (grijs, bruin, tende, dagelifktt open van 10 tot
blauw...). In de latere werken 18 uur, gesloten op düutdag.
komt de kleur fel en scherp als Toegang: 100 fr. Voor meer ineen regenboog op de voor- formatU: uL 059150.81.18
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MENGELWERK
EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE

HERSENBREKER
1

MIAMI BLUES
5

8

PANIC IN THE STREETS
Elia Kazan verfilmde in 1950 het Oscarwinnende verhaal over een trio
gangsters uit New Orleans dat besmet wordt met longpest. Omdat
gevreesd wordt voor een epidemie begint een grote klopjacht. Met
Richard Widmark, Paul Douglas en Barbara Bel Geddes. (VTM, om
23uJ0)
ZONDAG 29 MEI

11

CLASS ACTION

9
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•
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THE BLUE LAGOON
Twee kmderen belanden na een schipbreuk op een verlaten, paréidijselijk
eiland en groeien er samen op. Langzamerhand ontwaken in hen ook
nieuwe, seksuele gevoelens. Amerikaanse film (1980) met Brooke
Shields, Christopher Atkins en Leo McKem. (TV 2, om 22u.05)
DINSDAG 31 MEI

• ^H m '

16

15
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Uitstekend gerechtsdrama van Michael Apted (1991). Gene Hackman is
de briljante pleiter, gespecialiseerd in burgerrecht, die omwille van zijn
talloze slippertjes overhoop ligt met zijn dochter, een knappe juriste. (TV
1, om 20uJ5)

3
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ZATERDAG 28 MEI
Na zijn ontslag uit de gevangenis belandt een gevaarlijke krimineel
opnieuw op het slechte pad. Hij beleeft een kortstondige idylle met een
hotelhoertje en wordt dan weer opgejaagd door de politie. Een brutale
Amerikaanse misdaadfilm (1990) met Alec Baldvión en Jennifer Jason
Leigh. (TV 1, om 22u.'45)

2
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19

20

RIVER'S EDGE
Indrukwekkende maar vaak erg deprimerende film (1986) over een
groep jongeren die niet weet hoe te reageren als één van hen zijn
vriendinnetje vermoordt. Eenfilmom over na te denken, temeer daar het
verhaal berust op een waar gebeurd gegeven. Met Crispin Glover en
Keanu Reeves. (TV 2, om 22u.)

KISS OF DEATH
Uitstekende gangsterfilm (1947) over een geïnterneerde overvaller die de
leden van zijn bende verraadt nadat zijn vrouw werd vermoord. Victor
Mature speelt een van zijn beste rollen, maar de show wordt gestolen
door de debuterende Richard Widmark. (VTM, om 23u.)

Temple Texcu en Victor Mature in de uitstekende
gangjterfilm
Ki)d of Death. Dinsdag 31 mei op VTM, om 22u.50.
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OPGAVE 18
HORIZONTAAL
1. Levensonderhoud (4)
5. J e schrijftuig samen met
anderen gebruiken terwijl
je deelneemt aan het
woon-werkverkeer (8)
8. Familiezaken? (13)
10. Dit geldt voor tekst die boven de streep staat (9)
12. Uiterst zeldzame gevleugelde dieren (5, 5)
13. Poederachtig weefsel (4)
15. Door velen verhoopte aard
van 't weer in de komende
maanden (6)
16. Een niet vastzittend lichaamsdeel klinkt gunstiger dan een bol die in z o n
situatie verkeert (8)
19. Zo'n slok laat zich horen!
(5)
20. Opbrengsten die helpen
(5)

eveneens; 8. vaartuig; 13. weder; 20. VU.
Annelies Sap uit de Parkstraat
70 in 8820 Torhout wint een
prijsje. Haar gele briefkaart
met de juiste oplossing van
opgave 17 w^erd uit de korrekte

SATERDAG

©

©
Oekraïne wil niet
KRIMpen

©
Bierverbruik slinkt
Nu de buiken?
©
Noord en Zuid
bevechten mekaar
J é mens, toch!

WOENSDAG 1 JUNI

GENTLEMEN PREFER BLONDES
Twee opvallende blondines uit Little Rock gaan in Parijs op zoek naar een
geschikte, en dus schatrijke echtgenoot. AlaryUn Monroe en Jane Russell
slaan hun slag in deze muzikale komedie van Howard Hawks uit 1953.
(TV 1, om 21u.05)

LE PASSAGER DE LA PLUIE
Een getrouwde vrouw vermoordt uit zelfverdediging haar aanrander en
laat uit schrik voor de reakties van haar omgeving het lijk verdwdjnen.
Goed opgebouwde Franse triller (1969) met Aïarlè ne Jobert en Charles
Bronson. (TV 2, om 22u.)

OPLOSSING
OPGAVE 17

Horizontaal: 5. ober; 7. spotprijzen; 9. arena; 10. abuizen;
11. regel; 12. ga binnen; 14. nu;
15. vijand; 16. stek; 17. uier; 18.
egel; 19. Eva; 2 1 . uren; 22.
rund.
Vertikaal: 1. spoedgeval; 2.
straaljager; 3. graag gedaan; 4.
azuurblau'w; 5. ontzenuwen; 6.

©
„Nederland is vol."
Kn de janmaat ook!
Fiskus zit Tapie op de
hielen
En Bernard probeert de
meubeltjes te redden.

VERTIKAAL

2. Volgens Amerikanen is 't in
orde (3)
3. O p één na de beste? ( I I )
THE PROFESSIONALS
4. Ongepermitteerd dat je niet
Vier huurlingen krijgen de opdracht de ontvoerde vrouw van een
Amerikaans zakenman te bevrijden uit het hoofdkwartier van een bende
goed hebt geluisterd ! (9)
Mexikaanse opstandelingen. Een prima gegeven voor een uitstekende
5. Schitterende
werkvrouw
western (1966) met Burt Lancaster, Lee Marvin en Jack Palance. (TV 2,
(9)
om 22u.)
6. Vóór het te laat is (6)
7. Verscheurend dier met kaVERHAAL VAN EEN TAAL
pitalistische neigingen (8)
Robert Long presenteerde de eerste aflevering van een 4-delige reeks van
9. O p helse wijze voor de gek
Johan Joos en Herman Me3/^seb over de geschiedenis van de Negehouden (8)
derlandse taal. Een herhaling maar de moeite waard ! (TV 1, om 23u.)
11. Wie dit aan de weg doet,
DONDERDAG 2 JUNI
trekt veel bekijks (7)
STAHLKAMMER ZURICH
14. Domoren (5)
De BRTN heeft duidelijk wat met Duitse series. JAetEen dtechtgeweten t'on 17. Mannetje op de toren (4)
1000 karaat gaat een nieuwe avonturenserie van start over de belevenissen
18. Teveel, mjiar 't is ook voorvan een bankinspekteur die Europa doorkruist op zoek naarfraudeursen
bij (4)
ander gespuis. (TV 1, om 20u.25)
VRIJDAG 3 JUNI

inzendingen geloot.
Wij verwachten uw gele briefkaart met de oplossing van
opgave 18 ten laatste op maandag 6 juni op de redaktie:
Barrikadenplein
12, 1000
Brussel.

©
AHASVERUS

D e zaak Van Hooi:
Smerige Bus-iness !

„Europa L* een werkwoord",
las Ahasverus
Maar niet iedereen kan het
vervoegen !

Italiaanse politiek:
Burleskone toestand !

©
©

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper
15 mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte,
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek.

Hostellerie

yettttg

Wi) bieden U
-14 luxueuze hotelkamers met alle
denkbare komfort
- Fi)ne Franse keuken, a la carte en
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr
- Een hart voor de kinderen, eigen
speelruimten en aangepaste
menu's
- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbi|t
2400 fr
- Volpension 2450 fr per persoon
Halfpension 2050 fr per persoon
- Gastronomische v^eekends van
vrijdagavond tot en met
zondagmiddag 5400 fr per persoon

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur.
Voor gratis mfomiatiepakket nopens onze mogelijkheden
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381
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WEDERWOORD
D e redaktie ot
graag brieven v a n lezers. Naamloze, schelden smaadbrieven gaan
d e scKeiirmand in. D e
a n d e r e publiceert zij,
n a a r g e l a n g er plaats is.

Overtuig u, lezer. D e steller van
de lezersbrief Hoe lany rwg, in
hetzelfde blad opgenomen, legt
de vinger op de avonden, die
recent om Vfjiandrens toekomst
gepleegd werden.
Goedzakkig volk, waar is uw
weerbaarheid van voorheen ?
J a n D e D i e r sr,
Ërembodegem

D e redaktie behoudt zich
het recht voor brieven in
te korten en persldaar te
maken.
Brieven worden ondertekend met naam en plaats
van herkomst, tenzi; de
schrijver verzoekt initialen te gebniikf n.

KRITISCHE NOOT
Ik stel mij vragen bij de tekst op
de keerzijde van de VXJ-postkaarten met een V U J O - k a n didaat/opvolger erop.
Men spreekt over „Méér jobé,
méér zorg voor de zwakkeren,
droom".

F E D E R A A L BELGIË
De twee regels die het hoofdartikel van W I J , 11 mei j.1.
voorafgaan, kunnen me niet
overtuigen.
Federalisme op Belgische maat
is een struikelblok voor Vlaanderens volledige zelfstandigheid, gezien er met de huidige
Waalse
toppolitiekers
en
Vlaamse zwakkelingen niet te
praten valt. Ze willen altijd 't
gelijk aan hun kant hebben en
worden daarbij nog stilzwijgend
bijgestaan door o.a. een zwaarhoofd en een minister met gladgestreken haren.

Bedoelt men dat deze beloften
„méér toekomst" of „nóg meer
droom" zullen ^vorden ?
Of had men eigenlijk „minder
droom" (l^^s „méér w^erkelijkheid") willen schrijven, sterker
nog, vi^ordt ook Europa zo stilletjes aan... een droom?
O p de achterzijde van een postkaart moet je natuurlijk beknopt
blijven, maar men mag toch
zeker geen onduidelijkheden of
misverstanden kreëren. Een
kritische noot met de beste bedoeling.
Alberik Luyckx, Schoten

U bent van harte welkom bij

Karel Van Den Berghe
B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS
- Steeds ruime kortingen
- Kwaliteitsprodukten
- Uitstekende service
- Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfiiuizen)
Tel. 053/70.06.64

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

méér

„HIJ KOMT NIET"
Als uw^ weekblad (4 mei j.1.) met
Mohammed zou doen, zoals het
de paus aanpakt, of (Allah etc.
verhoede), ook maar in een minieme fraktie van de schampere
toonaard zou schrijven, zoals
„het" (tcZe eigenlijk?) over het
„pausproces" doet, dan zou „het
kot alhier te klein zijn" en dan
zou uw^ linksgelinkte (verlinkte ?) illustere joemalist binnen de kortste keren „verduisterd" worden, aan de schandpacJ gebracht, verminkt, of nog
érger...
Hij zou dan stante pede de
Vlaamse (?) Salmon Rushdie
w^ezen!
Ik ben ferm uitgegleden over
dat artikel(tje), zoals over het
gewauwel van de 6de kandidaat
over „Maria, Mozes en Mohammed".

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

'-

prijzen - toeristenmenu 295 fr.

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

Ben je jonger dan 38, dan kan je vanaf 1 september 1994 bij
Voiksuniejongeren vzw aan de slag als stafmedewerker, met
behoud van loon, aciënniteit...

V I O O L IN

Snel reageren l

De verkiezingsaffiche met de
twee visbokalen: K n met een
zwarte kwaadogende en bijtgrage slokkop van een haiai en
het ander vol kleurige visjes die
duidelijk over bewegingsvrij-

- DEVRIESE ^
woonverlichtino

VUJO
Barrikadenplejn 12,
1000 Brussel
t e l : 02/217.63.28

EEN
ADVERTENTIE
IN WIJ EN DE TOEKOMST
RENDEERT

baron ruzeltelaan 78
8310 brugge 4
Jjaan brugge-oostkamp^
V

050 35 74 04

02/219.49.30

,

Vlaams
Ontmoetingscentrum

tij

Of om het met de w^oorden van
Europarlementariër J a a k Vandemeulebroucke te zeggen ,,^ve
verlangen een Europa waarin
wij ons als Vlamingen kunnen
thuisvoelen".
Daniel Deblaere, Gent

J e a n - P a u l Goethuys,
Tielt-Winge

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Zitplaatsen feestzaal voor 100 parsonen. Groepen
)ussen op
afspraak

We hebben geen enkele reden
om gelukkig te zijn met het
Europa van Straatsburg en van
Brussel. Stilóian zien we één
ondoorzichtige en onverstaan-

Wij willen een Europa en een
wereld waarin het voor elke
mens goed leven is. Wij willen
als „Vlamingen
Europeeërs
worden" (dixit August Vermeylen) maar tegelijk willen w4j als
kosmosbewoners,
wereldburgers, Europeanen, Vlamingen,
Nederlanders bhjven.

Wil je boeiend werken met politiek geëngageerde jongeren ?

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
TeL 054-41.25.89

Het huidige kunstmatige Europa is een kunstmatige konstruktie zonder hart noch ziel en
zonder echte
toekomstvisie
^vaarbij de politieke overheerst
worden door ekonomische of
monetaire motieven, waar voor
de kulturele eigenheid van het
bonte palet van Europese volkeren helaas gewoonweg geen
plaats is!

bare, door bureaukraten beheerste superstaat groeien. Een
wereldvreemde spookstaat met
een vlag maar zonder lading.

Als u zó doorgaat, dan hou ik
het voor bekeken, en kan „-wij"
het voortaan zonder „mij"
doen!

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

heid beschikken is ontegensprekelijk de mooiste van wat op de
Europese verkiezingsborden in
het Vlaamse land te bespeuren
valt.

^ D e G u l d e n Spoor
rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82
* dranken * restaurant
* snacks
* zaal voor 50 pers

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

nv de winne-fabrisac
~~^
\

/
mlgroetraat 128
/ 'B 9800 schoonaarde
dendamionde
08S/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij

tboeraihof

Kostuums naar
maat

CAFE-RESTAURANT-mmJUR

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

Terras - Lunchroom Coffeeshop
Altamlra stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/8107.03

^1^

HERENKLEDING

Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

type
offset
repro
enveloppen
rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk
direct mail
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Odwatd Van Ooteghem: ,,Die man
had een ongelooflijk gezag in die
periode. Hij was frontdokter
ge-weest in de eerste wereldoorlog, hij lag aan de basis van
de IJzerbedevaarten, hij werd
door veel mensen bijna blindelings vereerd. Hij -was, met
een zekere overdrij-ving gesteld,
haast een mytologische figuur.
En Daels zou mee naar het
Oostfront gaan en het medisch
team van het Legioen leiden.
Bovendien was Daels een huisvriend. Het feit alleen al dat
professor Daels meeging, -was
voor mij al bijna genoeg om ook
te gaan."

TERUG NAAR HET OOSTFRONT (4)

ROME OF MOSKOU
Verleden week kon U lezen hoe veel Ooötfronterd om
Vlaanunationale en anti-Belg'uche redenen tegen Riidland
gingen vechten. Deze week schenken we aandacht aan het
anti-bobjevi^me dat een even belangrijke dominante motivaties troming vormde. Wat bovendien niet mag verwaarloo<)d worden, Li dat een oproep van de Leider toen voor
éommige volgelingen een welhaoöt onmogelijk naast zich
neer te leggen karakter bezat.
e officiële kerk is te kort
geschoten aan eerlijkheid
en menslievendheid. Met
Paulus konden wi; zeggen : het oordeel van de mensen
deert ons niet, maar rechter is de
Heer. Gelukkig hadden we nog
geestelijken zoals pater Callewaert, pater Stracke, de paters
van de abdij van Tongerlo en
veel priesters te lande zoals
priester Mees die ons niet heten
vallen. Wat velen niet begrepen
is de houding van ons land, dat
zich meer dan veertig jaar lang
van kop tot teen bewapend
heeft, en miljarden heeft besteed
om atoom'wapens aan te schaffen voor de verdediging tegen
Rusland, dit "bevriende" land,
terwijl wij gestraft werden ertegen gestreden te hebben. Het
kommunisme heeft zichzelf vernietigd en pas nu ontdekt men al
de gruweldaden die daar gepleegd zijn. Het •westen wist het
niet. Rome of Moskou. Een
klucht. En wij cian het fi-ont
zouden hebben moeten weten
wat er in de koncentratiekampen is gebeurd ? "

D

Deze striemende
aanklacht
werd uitgesproken door Bert De
Gruyter ter gelegenheid van een
zielemis ter ere van drie in maart
1943 gesneuvelde
Vlaamse
Oostfronters uit Kruibeke. De
verbittering in de woorden van
de gewezen offtcier toont aan
dat de rol van de katolieke kerk
in de werving voor het Oostfront minstens dubbelzinnig geweest is.

KARDINAAL VAN ROEY
Volgens Bruno De Wever waren
heel de katolika en rechterzijde
al van in de jaren twintig, en
zeker in de jaren dertig met de
Spaanse
burgeroorlog,
fel
anti-bolsjevistisch. Maar, aldus
de historikus, ,,het is verkeerd
om, in tegenstelling tot het V N V
en de De Vlag, die de politieke
verantwoordelijkheid voor de
werving op zich genomen hebben, de verantwoordelijkheid
voor de
anti-bolsjevistische
stroming in de motivatie aan de
Katolieke Kerk toe te schrijven.
Het is zeker juist dat de katolieke kerk en heel de katolika
meegewerkt hebben aan het
kreeëren van heel de sfeer, het
klimaat, maar ze hebben zich
niet aktief ingezet voor de werving. Het is een vergissing om
bepaalde individuen in de katolieke -wereld, zoals CyrieL Verjchaeve en enkele andere priesters, normerend te stellen. Dat
•waren de uitzonderingen. Integendeel, de katoheke kerk
heeft vrij snel duidelijk gemaakt
dat ze het niet eens was met de
werving. Zij heeft dat gedaan
via herderlijke schrijvens, via
instrukties van kardinaal Van
Rocy aan de parochiepriesters
om zielemissen te weigeren voor
Oostfronters als die propagandistische aspekten aannamen.
Bievoorbeeld: het in uniform

komen naar de kerk, vlaggen in
de kerk, etc. Dat heeft tot felle
spanningen geleid met het V N V
en de De Vlag, die vaak bij de
bezettende overheid priesters
gingen aanklagen die dat weigerden. Die priesters waren
daarin gedekt door Mechelen,
en de bezettende overheid heeft
nooit de konfrontatie aangedurfd met Mechelen. Zij besefte
dat het belangrijker ^vas de rust
en orde te bewaren. De kerk
heeft mee het terrein rijp gemaakt, heeft er mee voor gezorgd dat er vanuit gelovig,
kristelijk standpunt mensen zijn
vertrokken naar het Oostfront,
maar ze heeft zeker niet mee
geworven."

Daels is even-wel nooit vertrokken. Van Ooteghem wel. Vandaag kan Van Ooteghem zich
niet meer herinneren dat hij
indertijd ontgoocheld gew^eest is
in de figuur van de Ijzerbedevaartvoorzitter.

Men mag bepaalde prle^terd, zoaU Cyriel Verdchaeve, niet normerend
dtellen voor de rol van de katolieke kerk in de werving voor bet
Oodtfront. Op de foto bezoekt Verdchaeve met DeVlag-kïder Van de
Wiele en de kommandeur van de Sturmbrigade Langemarck Konrad
Schellong (rechtd) in augudtuj 1944 het Wedtvlaanue
Langemark.

De Gruyter: ,,In 'AZ weigerde
mijn parochieherder mij een
kerkelijk huwelijk en moest ik
beroep doen op iemand anders.
Nochtans, enkele dagen voor de
inzet van het Legioen aan het
Oostfront, in november 1941,
waren de legionairs massaal
naar de mis gegaan in het kleine
kerkje van Arys. We stonden tot
buiten op het kerkpleintje de
mis te volgen die we ook zongen."

DE LEIDER ROEPT OP
In onze gesprekken met de
Oostfronters kwam herhaaldelijk terug dat ze reageerden op
een "Oproep" van een "Leider"
of "de Leiding". Men kan zich
vandciag niet voorstellen dat
zelfs de meest charismatische
partijvoorzitter jonge Vlamingen ertoe zou kunnen aanzetten
om waartegen of waarvoor dan
ook te gaan oorlog voeren. Tijdens de tweede w^ereldoorlog
waren zo'n oproepen echter
schering en inslag.

PATER DAMIAAN
In de Waffen SS werd een katolieke geloofsovertuiging niet
biezonder op prijs gesteld. Vandaar was in groep naar de mis
gaan, een daad van verzet die
kon tellen. Veel Vlaamse Oostfronters steken en staken niet
onder stoelen of banken dat ze
dienst namen mede omwille van
anti-bolsjevistische
motieven,
hen ingelepeld in een katolieke
samenleving.
Omer Schoof,): ,,Ik kwam uit een
Missieschool, een internaat van
de Picpussen in Aarschot. De
school was gebombardeerd in
1940, en ik heb daarom een tijd
kollege gelopen in Jette. Ik was
van plan de voetsporen van mijn
oom te volgen, en missionaris te
\vorden. Mijn oom zat in Hawaï,
hij heeft voor de overkomst van
pater Damiaan gezorgd. Ik was
zeventien toen ToUenaere zijn
oproep deed.
Mciar ik moet eerlijk zijn, ik ben
niet vertrokken om tegen het
kommunisme te gaan vechten.
Ik was wel gelovig. En was blij
toen ik tegen het goddeloze
kommunisme mocht gaan vechten. Ik had pater Morllon horen
spreken, die zei dat de strijd met
het geweer gevoerd moest worden. Mciar de jongens die na
Operatie Barbarossa (red.: de
Duitde inval m Rujland) in 't
Vlaams Legioen aankwamen,
dat waren hevige, zij waren fel
gemotiveerd om tegen het kommunisme te vechten."
Odwatd Van Ootenhem: „Het kristelijke motief speelde bij veel
jongeren een grote rol. Vlaanderen was op dat ogenblik een
uitgesproken katoliek land, veel
meer dan nu. Lees er de kranten

Bruno De Wever: „ J e moet steeds
vertrekken vanuit dat totalitaire
MtT l l i r V i i m > . H L \ K l l " U l l ' . r K > K E l , H l f > T
denken: de kandidaat-Oostfronter zag op naar zijn Leider.
De Leiders waren de Leiders
Anti-boUjevldtidche wervingdaffi- van het Toekomstige Vlaandeche voor het Oodtfront.
ren. Men komt in de koUaboratie en men ziet wat er allemaal mogelijk wordt. In het
van toen maar eens op na. J e zid demokratische bestel was het
merken dat er een felle anti-bol- VNV maar een minderheid.
sjevistische kampagne gevoerd Alaar tijdens de oorlog krijg je
-werd in de katolieke pers. De de ganse bombast van de greep
Spaanse burgeroorlog speelde naar de macht. Het uur van
hierin mee. Daar zijn ongeveer Vlaanderen idgedlagen. Zo zien de
6.000 geestelijken vermoord. volgelingen op naar de Leiders:
Het kommunisme -werd als een eindelijk, onze leider zal de zaak hier
eend rechtzetten. En effektief, de
reëel gevaar beschou-wd."
mensen zien ook dat de plaatToon Van Overdtraeten: „Het jaar selijke VNV-leider burgemees-waarin ik tekende, 1943, ver- ter -wordt, dat de sjmipatisanten
trokken er het meeste vrijwil- schepen worden. De greep naar
ligers. Wat daar een rol in ge- de macht tekent zich immers
speeld heeft, voor mij en ook ook op lokcial vlak af. De
voor anderen, is Stalingrad. De VNV-militanten zien zich werillusie dat de oorlog op een wip kelijk op weg naar de totale
zou ge-wonnen zijn, verdween macht. En dan wordt er een
met Stalingrad. Er tekende zich propaganda op hen afgestuurd
na Stalingrad voor het eerst de die zegt: kijk eens, we zitten
mogelijkheid af dat het mis- daar aan het Oostfront in een
schien niet zo goed zou aflopen. konflikt verwikkeld dat het zijn
Als zestienjarige had ik de in- of niet-zijn betekent. Dat moedruk dat ik absoluut moest ten -we winnen, of alles is vergaan, dat mijn aanwezigheid ten loren."
zeerste ge-wenst was. Gek genoeg had de eerste grote Duitse Belangrijke figuren uit de toennederlaag voor gevolg dat een malige Vlaamse politieke wereld
aantal mensen zei: nu zal het wel gaven bovendien zelf het voorbeeld, zoals bvb. de Leider van
moeten."
de Z-warte Brigade Reimond TolDe strijd tegen het kommu- lenaere, of kondigden tenminste
nisme had eveneens voor gevolg hun eigen vertrek naar het
dat vanuit socialistische hoek Oostfront aan. Eén van die laatvrij-willigers naar 't Oostfront sten was professor Daeld, in die
vertrokken. Zij waren even-wel tijd de voorzitter van het I J zerbedevaartkomitee.
een minderheid.

- ^ ^ ^

Bij de ouders van J a n Vinex
-was Staf De Clercq vriend aan
huis. En pater Catlewaert en Florimond Grammend behoorden tot
de vriendenkring van de vader
van Toon Van Overstraeten.
Deze twee ex-Oostfronters zeggen dat deze bekende figuren bij
hun dienstname geen ( J a n
Vinex) of een negatieve (Toon
Van Overstraeten) rol hebben
gespeeld. Na het vertrek van
Vinex zou De Clercq -wel naar
een fiere vader Vinex schrijven:
het bloed kruipt waar het gaan
moet.
Maar het mag een wonder heten
dat Toon Van Overdtraeten toch
vertrokken is naar het Oostfront, als we horen wie het hem
allemaal heeft afgeraden: „Ik
kende -wel een aantal makkers
uit de jeugdbe-weging die al vertrokken ^varen. Hun vertrek
-was zeker een van de elementen
die mij ervan overtuigden dat ik
erbij moest zijn. Maar indien ik
naar hen geluisterd zou hebben,
zou ik niet vertrokken zijn.
Want het is mij overkomen voor
ik naar het Oostfront ging, dat
een aantal anciens met verlof
mij ten stelligste afraadden om
te vertrekken. Zij \varen allesbehalve opgetogen over -wat
ginder gebeurde, en vertelden
mij dat ook. Om de een of
andere reden heb ik die raad
dan toch in de wind geslagen.
Toen ik in augustus '43 in Breslau aank^vam, -Wciar de Ersatz-eenheid (red.: aanvullingdeenheïd) van het Vlaams Legioen
gelegerd was, ontmoette ik een
paar van die mensen. Stommerik!, riep er een, hebt ge toch
getekend!
Trou-wens ook anderen hebben
mij, op aandringen van mijn
ouders, pogen te overtuigen om
niet te vertrekken: pater Calle-waert bvb. en Florimond
Grammens. Callewaert had in
een vertrou-welijk ad-vies aan de
VNV-leiding trou^vens ook al
opgeroepen om de -werving voor
het Oostfront stop te zetten.
Voor de huidige generatie is het
moeilijk te begrijpen dat er
naast een officiële stroming, die
je kon lezen in de koUaboratiekranten en beluisteren in de
redevoeringen van de koUaborerende leiders, ook een onderstroom bestond die veel genuanceerder -was, en soms zelfs
sterk anti was, zoals Nederland
Eén. Van die konfidentiële
stroom blijven natuurlijk veel
minder sporen achter."
Peter Dejaegher
Volgende week: Ontei>redenheid
onder de Vlaanue Legwendoldaten
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