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EERST DIT 

D
e lezer zal zich herinneren 
dat de Volksunie in een 
advertentie meedeelde dat 
„zolang het Nederlands 

geen volwaardige plaats in Eu
ropa krijgt, zij de taalstrijd niet 
opgeeft." 

Men keek toen een beetje raar op 
en maakte de opmerking: daar 
zijn ze weer met hun taalstrijd. 
Inderdaad, daar is de VU -weer 
met de taalstrijd en terecht. 

De uitspraak van de Raad van 
State over het Nederlands in het 
Europese Merkenbureau noopt 
tot reaktie. Door de voorzitter 
van een Kamer bij de RvS werd 
de VU-klacht verworpen terwijl 
een eerste auditeur in zijn verslag 
opmerkte dat „ernstige schade 
berokkend -wordt aan de positie 
van het Nederlands en van de 
Nederlandstahgen waaronder de 
Vlamingen, door achteruitzet
ting van het Nederlands tegen
over bepaalde andere talen in de 
Europese Unie." 

Ernstige schade. Het kan toch 
niet duidelijker gezegd worden ! 

VU-MEETING IN GENT 

HET EUROPA VAN 
DE VOLKSUNIE 
De affiche waarmee de Volksunie de Europe<)e ótem-
biu)dtrijd aangaat, i) onze Lezers genoegzaam bekend: een 
grote zwarte vu met .^chrlkaanjagende tanden en een echoot 
kleurrijke vi)je<i gaan vergezeld van de tekxit "Wilt u zo 'n 
Europa" (de grote zwarte vid), "of zo'n Europa?" (de 
veelkleurige kleine vidje<)). Op haar VU-meeting in Gent 
legden de <)prekerö uit waarom ze voor de kleine viöjed 
kiezen. Hugo Schiitz., Jaak Vandemeulebroucke en 
Bert Anciojix voerden het woord. Aksident, Ed Kooyman 
en Herman Van Haeren zorgden voor verstrooiing. De 
klown JoJo hield de kinderen bezig. Wilfried Haeden 
presenteerde. 

N a een w e l k o m door jonge-
r e n k a n d i d a t e Elke Sleurt) en Paul 
Van Grembergen, die onlangs in 
de bloemetjes gezet w e r d voor 
zijn 20ste j aa r in het Paleis de r 
Nat ie , sp r ak ge^vezen V U - v o o r 
zit ter Hugo Schiitz over de E u 
ropese o p d r a c h t van de Volks
unie . 

NATIONALISME 

O p zijn leeftijd (en da t heeft niet 
zozeer met ervar ing , m a a r met 
wijsheid te m a k e n ) heeft Schiitz 
niet mee r de behoefte om te 
sch impen o p a n d e r e politici of 
part i jen. In een a a n g e n a a m dui
delijke speech legde SchUtz ui t 

De lichtzinnigheid waarmee 
sommige federale ministers, de 
eerste op kop, met het Neder
lands in Europa (laten) sollen 
doet pijn en zegt dat enige na
tionale fierheid hen totaal 
vreemd is. De weigering van de 
V L D om het dekreet-Van Grem
bergen goed te keuren is even 
ergerlijk. 

Toeval of niet maar wij lA'erden 
de jongste weken herhaaldelijk 
getroffen door taalstrijd-feiten. 
Wij kunnen ons met van de in
druk ontdoen dat dit ondertus
sen gefederaliseerde land nog 
verre van verlost is van de kom-
munautaire draak, het monster 
graag in de federale staatsruif 
graait. 

Achter de zaak van de met slui
ting bedreigde metaalonderne
ming Vuylsteke te Meulebeuke 
steken kommunautaire bedoelin
gen, de cijfers over banen in 
staatsdienst leren dat Fransta-
ligen er oververtegenwoordigd 
zijn, andere cijfers zeggen dan 
weer dat Waalse dokters andere 
normen gebruiken om het begnp 
„gehandikapt" te bepalen. 
Het zijn, naast tal van andere 
scheve toestanden, zovele voor

beelden van merkbare verschil
len tussen het Noorden en het 
Zuiden van het land. 
Het lijkt erop dat de publieke 
opinie deze vaststellmgen kri
tiekloos ondergaat. Spiegelt zij 
zich aan een politieke wereld die 
nauwelijks reageert? 
De onderdanigheid waarmee de 
Vlaamse kranten zich als glij
middel lieten gebruiken om de 
drietalige Rapidus-boodschap in 
de huiskamers te droppen is he
meltergend. 

Is er dan niemand meer die zich 
druk maakt om de verworven 
taalwetten te eerbiedigen? Men 
weet toch hoe moeizaam deze 
wetten er gekomen zijn en de
cennialang energie, te veel ener
gie !, hebben opgeslorpt terwijl 
het in de grond vanzelfsprekende 
geplogenheden zouden moeten 
zijn. 
Hoe is het mogelijk dat Agalev en 
Ecolo overwegen om in Vlaams-
Brabant een gemeenschappelijke 
provincieraadslijst m te dienen ? 
Hebben de Vlaamse Groenen 
dan niets begrepen van onze ge
schiedenis en strijd ? O p welke 
planeet leven zij dan wel ? Zeker 
niet op Moeder Aarde ! 

VU-EP-üd en Ujjttrekker Jaak Vandermuiebroucke naajt eerjte 
opvolger en VU-voorzitter Bert Anciaux. 

Van het Nederlands in het 
Europese Merkenbureau tot 
Vlaams-Brabant wekt het vaak 
de indruk dat de Vlaamse iden
titeit van binnenuit wordt eian-
ge vreten. 

En dat lijkt ons op termijn veel 
gevaarlijker dan een Waalse mi
nister die niet kan velen dat de 
Dodengang in konsessie zou 
worden gegeven aan het I Jze r -
bedevaartkomitee. 

M e n zoekt in deze tijden van 
politieke vernieuwing (of wat 
daar moet voor doorgaan) vaak 
naar motieven voor een politieke 
partij. De demokratische 
Vlaams-nationalisten van de 
Volksunie, die terecht eerbied en 
zelfbestuur voor de volkeren en 
kuituren van Europa eisen, zijn 
onontbeerlijk om een eerlijk sa
menwerkingsverband tussen de 
naties van de Belgische federatie 
verder uit te bou-wen en bij te 
sturen. 

En om het desnoods te doen 
eerbiedigen, ook door eigen taai
en volksgenoten! 

M a u r i t s Van L iedekerke 

w a a r o m J a a k n a a r S t r a a t s b u r g 
moet , en ve rded igde hij he t "na
t ional isme" als ideologie. H e t 
w a r m e app laus voor de 
ex-v ice-premier he t w o o r d n a m 
wees e rop hoezeer het Volks
u n i e k a d e r "den H u g o " blijft 
•waarderen. H e t lange en en-
toeslaste app laus na zijn toe
sp raak w e e s e r o p hoezeer hij de 
juiste snaa r ge r aak t had . 
D e luste loosheid w a a r m e e he t 
publ iek de E u r o p e s e ve rk iezm-
gen t egemoet t reedt , ve rbaas t 
SchUtz niet. E u r o p a k o m t al te 
bu reauk ra t i s ch , o n d e m o k r a t i -
sch en byzant i jns over. D e w e r 
keli jkheid van he t " E u r o p a '92 ' 
uit de p r o p a g a n d a ziet er geheel 
a n d e r s u i t : hoge werk looshe id 
en s t renge ekonomische krisis , 
en niet te verge ten , 3e ontluui-
teruig i'an de Europeje See hij het 
inachteL>i\i toekijken op de herop-
levuig van een pnnutuf barharen-
dom UI Europa zelf. Het Joego-
dUii'uiche drama, maar meer nog de 
onbekwaamheid, de machtelao.theid, 
het geklungel van de Europeje Ld-
.ftaten heeft bij velen, vooral maar 
niet alleen jongeren, het enthoe-
jiaóme voor de Europeje Unie zware 
schade toegebracht, s telde Schii tz 
vast . 

(leej verder hlz. 6) 
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• In Chili overleed op 81-ja-
rige leeftijd de gewezen lei
der van de D D R Erich 
Honecker. Hoewel hij hier 
in West-Europa gewoonlijk 
met veel egards ontvangen 
werd, o.m. door "mannen 
met ervaring" als Tuièeinaru) 
en Marteiu, hielden de au
toriteiten van het eenge-
maakte Duitsland de kom-
munistische leider verant
woordelijk voor de dood van 
vluchtelingen aan de 
Duits-Duitse grens Uitein
delijk kwam het nooit tot een 
veroordeling. Honecker 
werd om gezondheidsrede
nen vrijgelaten. 

• Volgens een wetenschap
pelijk onderzoek komen net 
als overdreven drinkers ook 
geheelonthouders meer dan 
gemiddeld niet werken we
gens "ziekte". Niet omdat 
geheelonthouding ongezon
der zou zijn dan regelmatig 
een glaasje drinken, maar 
omdat geheelonthouders 
dikwijls mensen zijn die om 
gezondheidsredenen het 
drinken moeten laten. 

• De CVP heeft in de 
Vlaamse Ra^d een voorstel 
ingediend waardoor de af
schaffing van de opvulregel 
wordt versoepeld. Deze re
gel bepaalde dat in gebieden 
die niet voor bewoning be
stemd zijn, toch gebouwd 
mag w^orden tussen twee 
woningen indien deze niet 
verder dan 70 meter van 
elkaar zijn gelegen. 

• Het Sint-Michielsak
koord leverde de deelstaten 
van België m 1993 ruim 23 
miljard frank ekstra midde
len op. Het grootste deel 
daarvan bestaat uit perso
nenbelasting (11,5 miljard, 
waarvan 8 miljard voor de 
Vlaamse gemeenschap) en 
ki)k- en luistergeld (11,6 
miljard, waarvan 7Z miljard 
voor de Vlaamse gemeen
schap). Van het totaal is 
slechts 1,1 miljard het gevolg 
van de overheveling van 
nieuwe bevoegdheden naar 
de deelstaten. 

• De nieuwe pro-vnncie 
Vlaams-Brabant wil een ei
gen logo. Maar omdat een 
eerste logow^edstrijd niet het 
gewenste resultaat ople
verde organiseert men nu 
een tweede ^vedstrijd. De 
prijzenpot werd verciubbeld 
tot 200.000 frank. Inlichtin
gen: 02/515.71.05. 

• Negen ministers onderte
kenden deze week het ak
koord over de splitsing van 
de provincie Brabant, Het 
houdt een alomvattende 
boedelscheiding in van per
soneel, patrimonium en • 
schulden. De 5.031 ambte- ' ' 
naren gaan naar zeven ver
schillende iristellingen. 

• Paus Johannes Paulus II 
sluit het priesterschap voor 
vrouw^en definitiever dan 
ooit uit. Hij zegt dat de ka-
tolieke kerk geen bevoegd
heid heeft vrouwen priester 
te laten worden. Zoiets 
hoort tot de "goddelijke or
dening" van de kerk. 

REAKTIES OP... 
De Franstahge reakties op de 
goedkeuring in de Vlaamse 
Raad van het dekreet over het 
verbod op anderstalige perso
neelsadvertenties, bewijzen 
voor zover dat nog nodig was 
hoezeer de VLD de bal missloeg 
door dit dekreet niét goed te 
keuren omdat de anderstahge 
personeelsadvertenties slechts 
1% van het totaal zouden uit
maken en zulks bijgevolg over
regulering zou zijn. 

Uit welingehchte bron verna
men we bovendien dat 
ex-VU-senator Valkeniers, die 
tijdens de stemming in het bui
tenland verbleef, zijn nieuwe 
partijgenoten de mantel uitge
veegd heeft. En niet omdat de 
VLD zou bewezen hebben een 
Vlaamse partij te zijn, zoals haar 
ftaktieleider Denyd ondanks tal
loze voorbeelden van het te
gendeel meende te kunnen be
vestigen. 

De Brusselse minister-president 
Picqué (PS) wil dit dekreet aan
vechten bij het overlegkomitee 
federale regering-eksekutieven. 
Picqué vindt dat de maatregel 
de mogelijkheden van werkge
vers beperken die op zoek zijn 
naar werknemers wiens moe
dertaal het Nederlands niet is. 
Hij vindt zoals verwacht voUe 
steun bij het F D E en bij de 
Franstalige Brusselse kranten, 
die door het dekreet Van Grem-
bergen een verlaging vrezen van 
hun reklame-inkomsten. 

...DEKREET VAN 
GREMBERGEN 
De vrees van de Franstahge 
pers is ongegrond. De fUosofie 
van het dekreet-Van Grember-
gen luidt volgens de indiener dat 
een Vlaams bedrijf dat werk
nemers zoekt in Vlaanderen dat 
in de Vlaamse dagbladen in het 
Nederlands moet doen. Het de
kreet zegt niets over anders
talige dagbladen. 

lïen voorbeeld: wanneer Inter-
brew in Leuven een Neder-
landskundige vertaler met als 
moedertaal het Frans zoekt 
voor hcuar kommerciële dienst, 
mag het bedrijf daarvoor rustig 
een Franstalige personeelsad
vertentie in Ze Soir of welke 
andere Franstalige krant ook 
plaatsen. Wanneer een solhci-
tant zich echter in Leuven komt 
aanbieden, dienen alle inter
views en tests in het Nederlands 
te gebeuren, behalve wanneer 
zij de bedoehng hebben de ken
nis van het Frans van de kan
didaat te testen. 

Picqué wil op 2 juni (morgen 
dus) aan de Brusselse hoofd
stedelijke eksekutieve het ak
koord vragen om tegen het de
kreet Van Grembergen bij het 
Overlegkomitee beroep aan te 
tekenen. Normaal gesproken 
zal hij dit akkoord niet krijgen. 
Van de twee Vlamingen in de 
hoofdstedelijke eksekutieve, 
Chabert (CVP) en Grijp (SP), 
mag immers verwacht worden 
dat ze als leden van de Vlaamse 
gemeenschap en als leden van 
partijen die in de Vlaamse Raad 
unaniem hun goedkeuring ver
leenden aan het dekreet, voor 
één keer het been stijf houden. 

Beide ekseUenties lieten nog 
niet in hun kaarten kijken. Cha
bert "moet zijn houding nog 
bepalen". Grijp vindt het de
kreet "schieten met een bazooka 
op een vlieg", maar meent dat 

Picqué hetzelfde zou doen in
dien hij daarom naar het Over
legkomitee zou willen trekken. 
Chabert zegt het niet. Grijp wel: 
we mogen ons niet bezondigen 

cian kommunautair opbod in 
deze pre-elektorale periode". 

PINEAU-
VALENCIENNE 
De aanhouding van de Franse 
bedrijfsleider Didter Puieau-Va-
lencienm in België zorgde voor 
flinke irritatie bij onze zuider
buren. Franse topindustriëlen 
en zakenlui ondertekenden een 
solidariteitsverklaring met de 
Schneider-direkteur. Franse 
pohtici en joernahsten spraken 
schande over wat in België al
lemaal kan. Franse regerings
kringen zouden druk uitgeoe
fend hebben op de Belgische 
regering om Pineau op vrije 
voeten te zetten of tenminste 
een bevoorrecht gevangenisre
gime te geven. Slechts de Franse 
magistraten toonden begrip 
voor hun Belgische kollega's. 

Heel die heisa is pas begrijpehjk 
wanneer men inziet dat Frank
rijk België eigenhjk niet echt als 
een soevereine staa.t beschouwt. 
Alaar als een landje waar men 
als het er op aankomt mag zeg
gen wat wel en niet door de 
beugel kan. 

E^n Brusselse rechter beschul
digt de pdg van Schneider, vol
gens de gewezen Franse pre
mier Edith Crcdéon een man 
w^aarvan "iedereen weet" dat hij 
van een onkreukbare eerbaar

heid is", onder meer van vals
heid in geschrifte, misbruik van 
vertrouwen en ophchterij. Pi-

neau-Valencienne was uit eigen 
beweging néiar België gekomen 
om gehoord te worden. Na een 
lange ondervraging werd hij ge
arresteerd. Ook een Itahaanse 
zakenman -werd aangehouden. 
Er is sprake van fraude die 
tegen de tien miljard frank aan
loopt. 

In Frankrijk werd de zaak ge
koppeld aan de Europese am
bities van de Belgische premier 
Dehaene. De aanhouding van Pi
neau-Valencienne zou de kan
sen van Dehaene om Delors als 
EU-Kommissievoorzitter op te 
volgen, verminderen. Aan Bel
gische zijde werd behoedzciam 
gereageerd op de Franse agi
tatie. De woordvoerster van 
Dehaene wees op de strikte 
scheiding tussen de rechterlijke 
en de uitvoerende macht die in 
België bestaat. 

HUISZOEKING 
De PSC kreeg het gerecht weer 
over de vloer. Dat was niet de 
eerste keer. De speurders deden 
enkele mjianden geleden ook al 
een huiszoeking bij de Frans
talige kristendemokraten. Vol
gens PSC-voorzitter Deprez wa
ren de speurders van het Hoog 
Komitee van Toezicht niet zo
zeer geïnteresseerd in de ak-
tiviteiten van de PSC, maar in 
die van twee vzw's die zich 
bezighouden met de financie
ring van de partijkas. Als u het 
ons vraagt een subtiel onder
scheid. 

Een en ander zou nog te maken 
hebben met gesjoemel van ge
wezen PSC-gewestminister in 
Brussel Thy,i. Hij kreeg van zijn 
voorzitter Deprez enkele maan

den geleden de -wijze raad af te 
treden, en zich op zijn gemeente 
Jette te koncentreren. 

GEHANDIKAPT 
Van de Waalse kinderen zou er 
ongeveer een kwart meer ge-
handikapt zijn dan van de 
Vlaamse kinderen. Of korrek-
ter: Waalse kinderen staan op-
merkehjk meer dan de Vlaamse 
gezinnen genoteerd als gehandi-
kapt dan Vlaamse kinderen, 
lïen en ander viel De Standaard 
op na de lektuur van een verslcig 
van de Rijksdienst voor Kin
derbijslag voor Werknemers. 

In de Wcialse werknemersge
zinnen zijn volgens dat verslag 
15 kinderen op 1.000 gehan-
dikapt, in de Vlaamse 12 op 
1.000. Dat is een verschil van 
een kwart. Er wordt geen ver
klaring gegeven voor dit ver
schil. Het werd naar 't schijnt 
trouwens nooit onderzocht. De 
Standciard schrijft dat het dus 
niet bekend is of dit verschil 
reëel is, dan wel een verschillende 
toepassing van de normen. Deze 
laatste omschrijving betekent in 
mensentaal dat de artsen van 
het Riziv, die beslissen wie ge-
handikapt is en wie niet, minder 
streng zouden zijn wanneer het 
om een kind van Waalse ouders 
gaat dan om een Vlaams kind. 

IN 
STAATSDIENST 
Walen liever in staatsdienst titelde 
de Gazet van Antwerpen vrijdag. 
Het is een stelling die al langer 

• " ' < ^ < ' j . 



b e k e n d is. D e k r a n t haal t ad
minis t ra teur -generaa l DebLaere 
van de Algemene P lann ing-
diens t van het ministerie van de 
Vlaamse G e m e e n s c h a p aan. In 
dit land, zegt de topambtenaar , 
•werkt 3 0 , 5 % van de akt ieve 
bevolking in overheidsdiens t . 
D a t is bijna één o p dr ie . 

M a a r er zijn opmerkel i jke ver
schillen tussen de g e w e s t e n : in 
Vlaanderen w e r k t slechts 25 ,4% 
(of één op vier) voor de over
heid. In he t Wcialse gewes t is da t 
36 ,9%, en in Brussel zelfs 
37 ,2%, d u s bijna twee op vijf. 

Van al da t overhe idspersonee l is 
3 7 , 8 % (364.263 w e r k n e m e r s ) 
t ewerkges te ld in he t onderwi js . 
Vreemd genoeg b e n a d e r t he t 
Vlaamse ciandeel in het onder 
wijs ook al niet de 60^0—ver 
h o u d i n g van de bevolking. Van 
de 364 .263 onderwi j s -ambtena-
r e n w e r k e n er 193.469 in he t 
Neder lands ta l ig onderwi js 

(Brussel i nbeg repen ) . D a t is 
5 3 % . 

VUYLSTEKE 
H e t gebeu r t niet alle dagen da t 
v a k b o n d s m i h t a n t e n h a r d e kom-
munau ta i r e taal sp reken . Ver
leden w e e k w a s da t toch he t 
geval in M e u l e b e k e . D e oude 
Volksunie-s logan Werk in eigen 
.itreek w e r d er van o n d e r het stof 
gehaald , hoewel d a a r v o o r (spij
tig genoeg) geen ons b e k e n d e 
V U - m a n d a t a r i s s e n v e r a n t w o o r -
dehjk w a r e n . I n M e u l e b e k e is de 
o n d e r n e m i n g JSTV M e t a a l b o u w 
Vuyis teke gevest igd. E r s taan 
mee r dan 300 jobs op de tocht . 
H e t bedrijf s taat aan de r a n d 
van het faillissement, hoewel he t 
orderboekje vo lgeboekt is. 
Wanbehee r , w o r d t gezegd. 
M a a r uit een ve r t rouweh jk r a p 
po r t bleek da t er w a t a n d e r s aan 
de h a n d is. 

D e e igenaars van het bedrijf, 
een doch te r van de Scha-
bes-groep , zouden nl. niets lie
ve r h e b b e n dan da t he t over k o p 
gaat . Enke le m a a n d e n geleden 
besliste het Waalse gevi^est, toen 
nog o n d e r voorz i t t e r schap van 
SpitaeLd, om de g roep 190 mil
joen frank s teun toe te s toppen 
als tegen eind '95 de w e r k 
gelegenheid in de bes t aande 
vest igingen en in een n ieuw be
dri j f in Wal lonië van 125 to t 500 
m a n ui tgebre id zou w o r d e n . D e 
g r o e p heeft immers al bedri jven 
in J a m b e s en Bra ine- le -Comte . 
E r zou nog een n ieuw bedrijf in 
Ghis lenghien moe ten komen , in 
de b u u r t v a n Ath, de thuisbas is 
van Spitaels . 

O f hoe het E u r o p e s e m a n n a da t 
Spitaels voor H e n e g o u w e n bij 
de E U wis t te vers ieren, be 
drijven uit V laande ren weg 
zuigt . 

TWEETALIG? 
E e n lezer die ver ta ler is van 
b e r o e p s t u u r d e ons een brief 
w a a r i n hij zijn bek lag m a a k t 
over de oproepingsbr ie f voor de 
E u r o p e s e verk iez ingen die hij 
van de d iens ten v a n de s tad 
Brussel moch t on tvangen . O m 
dat he t zo e rg is vvdjden w e er di t 
ko r t e stukje aan . 

D e "onderr icht ingen voor de 
kiezer" beva t ten liefst vijf fou
ten . Tweemaal een o n t b r e k e n d e 
"s" (in identiteitykciart en op-
roeping,/brief), een o n t b r e k e n d e 
spat ie tussen twee w o o r d e n , een 
sp raakkuns t fou t ( D e kiezers die 
om andere/z dan de h ie rboven 
ve rmelde redenen. . . ) en als 
k l aps tuk een d t - fout : D e vol
mach t vermeld... 

" D a t de hee r Thie lemans , o n d e r 
wiens veran twoorde l i jkhe id 
deze teks t gepubl iceerd vv'erd", 
zo schrijft onze lezer, "de Vla

mingen in Brussel niet in zijn 
h a r t d r aag t is iedereen welbe
kend . D a t hij de taal van Vondel 
beheers t , zegt hij, m a a r da t hij 
de e lementa i re dt- regel niet 
kent , is een echte schande . " 
O n z e lezer ve rk laa r t Thiele
m a n s ^£za^^ v o o r zijn kennis van 
he t N e d e r l a n d s , en hij b iedt 
h e m als beëd igd ver ta ler / to lk 
zijn d iens ten aan om zijn N e -
derlandstaUge teks ten n a te Ie-

Dl RUPO 
D e Frans ta l ige v ice-premier 
Elix) Di Rupo ( P S ) haalde deze 
w e e k drie kee r het n ieuws . 
Ee r s t ont lokte hij felicitaties van 
kamervoorz i t t e r Nothomb 
( P S C ) o m d a t hij voor he t eers t 

in het pa r l emen t een woord je 
N e d e r l a n d s sprak . P r o b e e r je de 
volslagen onvoors te lbare omge
kee rde situatie even voor te stel
len : een Vlaams minis ter die een 
schouderk lopje krijgt o m d a t hij 
voor he t eers t t i jdens zijn mi
n i s t e rambt F r a n s spreekt . D a t is 
gewoon ondenkbaa r . E e n Vla
ming die geen F r a n s wil sp reken 
zou nooit minis ter w o r d e n . 

W a a r D i R u p o geen openli jke 
fehcitaties voor kreeg, w a s zijn 
ve rk rach t ing van de taa lwet met 
Rap idus . Verwonder l i jk w a s 
w a t dit betreft voora l da t slechts 
de V U pro tes tee rde , en d a a r 
b iezonder wein ig w e e r k l a n k 
mee kreeg . Alaar h ie rover leest 
U elders o p deze bladzijde 
meer. 

E n de d e r d e D i Rupo-ak t i e van 
de -week w a s de s h o w die hij 
t i jdens de E u r o p e s e minis ter
r aad van Verkeersminis te rs ver
koch t over de aanwez ighe id van 
fascisten in de Italicianse re
ger ing . Hoewe l Di R u p o vooraf 
a angekond igd h a d niet samen 
met fascisten te willen verga
deren , deed hij da t "in het be 
lang van de goede w e r k i n g van 
de E u r o p e s e instell ingen en Bel
gië" wel . Hij legde eers t een 
ve rk la r ing af waa r in hij de aan
wezigheid van neofascisten in 
de I ta l iaanse reger ing be 
t r e u r d e . E n kond igde aan da t hij 
me t v a n plan is met zijn ne-
ofascistische I t ahaanse kollega 
rech ts t reekse be t r ekk ingen te 
o n d e r h o u d e n . W a a r deze t rou
w e n s niet om gev raagd had . 

RAPIDUS: SCHENDING VAN DE TAALWET 

Vorige vri jdag verscheen als 
bijlage in de dagb laden Ra-
piihu, het p lan met a l ternat ieve 
reismogel i jkheden. D e verant 
woordel i jke ui tgever is het Bel-
guicb Irulttiiut ivt>r ?c Verkecn*-
vediglKiè ( B I V ) . Het initiatief 
k o m t van het BIV, de Rijks
wach t en d e N M B S , de Bel
gische Spoorwegen . Me t dank 
a a n d e Belgische Vereniging 
van Dagb ladu i tgeve r s . D e 
zaak w o r d t gepa t ronee rd d o o r 
Elio Di Rufw ( P S ) . Hij schreef 
de inle idende tekst , en t ekende 
als vice-eerste minister, minis
ter van Verkeersw^ezen en 
Overhe idsbedr i jven , en voor
zit ter van het BIV. Rap idus 
ve r scheen in dr ie talen, N e 
der lands , F r a n s en Du i t s . 

Deze echt Belgische repliek o p 
d e Bhion Fidc schenkt , in te 
genstel l ing tot de F r a n s e te
genhanger , ook a a n d a c h t aan 
d e spoorwegen . D e Rapi-
d u s - k a a r t bevat v e r d e r een ba
rome te r van de ve rkee r s 
d r u k t e , te vermi jden reisroutes 
en a l ternat ieve wegen . D e au
toreizigers w o r d e n aange
m a a n d hun au togorde l te dra
gen, d e chauffeurs ^vo^dt be
zworen h u n zware voet thuis 
t e la ten. Rap idus verschaft tips 
bij het rijden op au tosne lweg . 

legt uit wAt je moet doen bij 
pech ol ongeval , hoe je moet 
reageren voor, t i jdens en na d e 
Hle (ivnuiel aninu)A'llijk, mmaar 
(n>er,ichnfd (>e maxunum loege-
laten Jiielheit) met), en m a a k t 
rek lame voor de S t ra tena t las -
sen van België. Kor tom: nut
tige informatie. 

N o c h t a n s p ro te s t ee rde de 
fraktieleider van de Volksunie 
in de Vlaamse Raad, Paul Van 
Grcmhergen, scherp tegen het 
initiatief. Wal baal het wanneer 
11'<f er in het Vlaa/n.v parlement in 
.ilagen anderitaiige perMnecLiad-
vertent iej te bannen wanneer fe
derale mini,iter.< i>ni)ertii.i,ien via 
achterpoortje^i ck twee- of ?rie-
taligheit) van Vlaan<)eren opnuiiw 
trachten m te voeren 1, v raag t 
Van G r e m b e r g e n zich af. D e 
drietalige Rap idus had inder
daad \'eel w e g van een fe
deraa l -Frans ta l ige w r a a k a k t i e 
tegen het dekree t da t in Vlaan
de ren de personee l sadver ten
ties alleen in het N e d e r l a n d s 
gedoogt. 

Atoet (kt inittatief gezien warJen 
aLi een voorafttpcegeling van het 
rare voomtel van minister W^iy 
ClaeJ om mitVeto "tweetalige 
kranten en plankulturele me?ia" 
ih minderheiê^probUnien op te lo<i-
jen ?, v roeg Van G r e m b e r g e n 

zich v e r d e r at . 

D e VU-frakt ie le ider bek lem
toonde da t d e V U er voor
s t ander van is en blijft da t in 
Vlaanderen alleen Nede r 
landstal ige, in Wallonië alleen 
Franstal ige , en in Dui ts-België 
alleen Dui ts ta l ige informatie 
w o r d t verspre id . D a t is t rou
w en s ook de le t ter en de gees t 
van d e taa lwet ten die d o o r de 
Vlaamse beweg ing w e r d e n at-
ge<iwor\gen. Alle pijgingen om tht 
gefeekra/uieert^e tan? opnieuw met 
meertalige o<rerheu}dmeiie<)elingen 
te zegenen u terugkeren naar voor-
oorhg^te toe.itanden, meen t de 
VU-frakt ie le ider . 

H e t zou veel be te r zijn moes 
ten d e gewes ten dergeli jke in
formatie \ ' e rspre iden. in 
V laande ren alleen in he t N e 
der lands . D a n zou de publ ieke 
opinie in de geAvesten m e r k e n 
da t er s inds de jongste s taats
h e r v o r m i n g in België ook echt 
iets v e r a n d e r d is. E n er zijn 
regionale minis ters \ ' an Ver
keer, h u n s a m e n w e r k i n g over 
de g renzen heen zou een zicht
baar voorbeeld van loyale fe
derale samen\verk ing vor
men . 

H e t is v r e e m d dat de me
dedel ing die Van G r e m b e r g e n 
ve r sp re idde aan d e media zo 

wein ig w e e r k l a n k kreeg . O p 
een artikeltje in d e Gazet Van 
Antwerpen na, lazen w e er ner
gens een w e e r k l a n k \ 'an (we 
hopen da t w e hier en d a a r w a t 
over he t hoofd gezien heb
b e n ) . Ligt de eental igheid v a n 
\ 1 a a n d e r e n de mee rde rhe id 
van Vlaamse dagb laden niet 
langer n a u w aan he t h a r t ? 
W a s e r zoveel a n d e r en be
langri jker n i euws d a n een 
v ice -premier die mins tens te
gen de geest v a n de taa lwet 
i n g a a t ? H e t is moeihjk t e ge
loven. 

Is er misschien een a n d e r e 
ve rk l a r i ng? H e t p ro tes t v a n 
de Volksunie impliceert ve r 
holen krit iek o p de Vlaamse 
dagb laden . Zij h e b b e n ten
slotte meegewerk t aan de 
schend ing van d e taalwet, 
d o o r de Rapidus-bi j lage als 
publ ic i ta i re medede l ing v a n 
overheidsinste l l ingen, gepa
t r o n e e r d d o o r een vice-pre
mier, o p te nemen . D e Ra
pidus-bij lage m a g zelfs z o n d e r 
te overdr i jven b e s c h o u w d 
w o r d e n als "overheidss teun 
a a n d e pers" . H e t k o m t niet 
goed over indien m e n zou d u r 
v e n beslui ten da t de Vlaamse 
k ran ten in ruil v o o r zo 'n fe
dera le overhe idss teun bere id 

g e v o n d e n w o r d e n de eenta
ligheid van V l a a n d e r e n even 
opzij te schuiven . Z o u het 
k u n n e n dat zij n ie t g r aag met 
de neus o p dit feit g e d r u k t 
w o r d e n ? 

W a n n e e r d i t de r eden voor d e 
o n d e r m a a t s e mediabelangste l 
l ing v o o r Van G r e m b e r g e n s 
medede l ing zou zijn, heeft 
V laande ren een eks t ra r eden 
v o o r droefenis . W a n t w a a r 
gaa t het n a a r t o e w a n n e e r d e 
strijd v a n een part i j voor het 
N e d e r l a n d s ais enige officiële 
taal van Vlaande ren , niet eens 
meer een vermelding w a a r d 
w o r d t geach t in de pers , zij he t 
om de h ie rboven a a n g e h a a l d e 
r eden ? 

D e Volksunie is niet VEUI plan 
h e t hierbij te la ten. D i R u p o 
zal h ierover e rns t ig aan de 
t a n d gevoeld w o r d e n . W e ra
den h e m a a n zijn a n t w o o r d 
een beetje deftig v o o r te be
re iden , in het NederlanèKf. E n 
hopeli jk la ten veel Vlaamse 
k ran ten leze r s merken da t ze 
he t met de ve rspre id ing van 
drietal ige overhe idsadver ten-
ties d o o r h u n dagb lad n i e t eens 
zijn. 

(Pdj) 
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HET BLIJFT WACHTEN OP FEDERALE LOYAUTEIT 

JAN CAUDRON, DE REKENENDE FLAMINGANT 
Kamerlid Jan Caudron 
klaagt in het parlement en 
in de Vlaanue Raa? het 
onrecht aan dat in vele on
gelijke behandelingen van 
do^ierd éteekt. Hij hoopt zo 
zijn <f teentje bij te dragen tot 
de bewiuftmaking van de 
Vlamingen om op hun rech
ten te ötaan in dit tweedelig 
land. Uit dit omvangrijke 
parlementaire werk van Jan 
Caudron heeft Willy Cob-
baut enkele „capita éelecta " 
gesprokkeld om zo het be
lang te onderstrepen van de 
rekenende flamingant ab 
onmisbare Vlaamse pion op 
het schaakbord van de Bel
gische politiek. 

D
e Rekenende Flamingant 
geeft, in tegenstelling tot 
vele •werkjes die over cij
fergegevens gaan, een 

frisse indruk. In een voor leken 
begrijpbare taal geeft Willy 
Cobbaut een overzicht van he
dendaagse cianfluitingen van de 
federale loyauteit. Een federale 
belang waarvan de Aalsterse 
fraktievoorzitter Danny De-
nayer in zijn inleiding terecht 
zegt dat het op vele terreinen uit 
evenwicht is en blijfjt. Het fla
mingantisme met het rekenma
chientje kan inderdaad nog een 
belangrijke bijdrage leveren tot 
de meer dan ooit noodzakelijke 
Vlaamse bewustwording. 

SOCIALE ZEKERHEID 
Met het telwerk hebben ge
neraties flaminganten gepro
beerd de meest hardleerse uni-
tarist ervan te overtuigen dat de 
Belgische balans steevast, en 
dat reeds vele jaren, naar Wal
lonië overhelt op een wijze die 
de Vlamingen diep in de geld
beugel tast. Daarnaast is met 
het vele cijferwerk tevens be
wezen dat er tussen Vlamingen 
en Walen meer is dan alleen 
maar een taalverschil. Wij, 
Vlaams-nationalisten, zijn daar 
al lang van overtuigd, mjiar voor 
een deel van de federatie zijn we 
spijtig genoeg nog steeds allen 
Belgen. De nakende Wereld
beker Voetbal zal ongetwijfeld 
deze diskussie opnieuw doen 
oplaaien. 

Dankzij het vele tellen en re
kenen is België mede door de 
flaminganten omgevormd in fe
derale zin, al zijn we nog niet 
helemaal waar we willen ko
men. De Sociale Zekerheid bv. 
moet hoe dan ook naar de deel
staten. Want zoveel is duidelijk: 
als er één terrein nauw ver
bonden is met de sociologische 
realiteiten in Vlaanderen en 
Wallonië, is dat zeker de Sociale 
Zekerheid. De federalisering 
ervan is voor steeds meer men
sen in Vlaanderen ook vanzelf
sprekend aan het worden. 

De geschiedenis van de reke
nende flamingant begon merk
waardig genoeg met prof. A. 
Sauvy, de Franse statistikus en 
demograaf die in 1962 voor de 
,,Conseil Economique WaUon" 
een studie maakte over bevol-

Jan Caudron: " De geldbeugel ij 
ieders gevoelige plek " 

king en ekonomie. In 1971 viel 
tijdens een VU-partijkongres 
voor het eerst het woord ,,fe
deralisering" in verband met de 
Sociale Zekerheid, lïen groep 
Leuvense professoren hebben 
hierin een grote rol gespeeld. 

Een tweede opstoot kwam van 
de inmiddels tot SERV omge
vormde GERV (Gewestelijke 
Ekonomische Raad voor Vlaan
deren), die in het begin van de 
tachtigerjaren de zogenaamde 
Leuvense metodologie uitdiepte 

en verder uitwerkte, vooral de 
aspekten van de Sociale Ze
kerheid. 

Het stukje geschiedenis in het 
boek wil illustreren wat het be
lang kan zijn van het werk van 
de zogenaamde rekenende fla
minganten. Waar ideologische 
argumenten het niet halen, daar 
halen ze gemakkelijk hun slag 
thuis. Als men iemand voor
rekent hoevee! het hem/haar 
jaarlijks kost om het Waals so
ciaal profltariaat te betalen, dan 
spitsen zeer velen belangstel
lend de oren. De geldbeugel is 
ieders gevoelige plek. 

VRAAGSTAART 
„Parlementaire vragen en ant-
•woorden" zijn een leerrijke bron 
van inlichtingen over alles en 
nog wat. Spijtig genoeg vinden 
heelwat ministers geen tijd om 
te antwoorden ! Of geen zin ? 
Maar langs deze vragen en ant-
•woorden leren we veel over de 
taaiverhoudingen in ministeries 
en openbare instellingen, de re
gionale spreiding van inkom
sten en uitgaven allerhande, en 
nog veel meer onderwerpen, die 
meestal alleen langs deze weg de 
buitenwereld bereiken. Dit alles 
dank zij onze vragenstellende 
parlementairen. J a n Caudron 
verdiende en verdient hier zijn 
sporen. 

Dankzij de vele ministeriële ant
woorden op Caudrons vragen 
worden drie hoofdstukken sa
mengesteld. Zo komen we te 
weten dat ,,het wonen in som
mige provincies en het lidmaat
schap van sommige ziekenfond

sen" ziekteverwekkend zou 
kunnen zijn, zoals Guy Tegen-
bos ironiserend in De Stan
daard stelde. 

In „Barsten in het Belgisch be
ton ' wordt een oproep gedaan 
om de Vlaamse beweging open 
te trekken naar sociale tema's. 
WUly Cobbaut stelt niet on
terecht ,,dat de Vlaamse strijd-
verenigingen het de voorbije 
maanden zoeken in een heüloze 
vlucht vooruit, in oeverloos ge
krakeel en in een steriel ek-
stremisme dat ze hopeloos ver
warren met gezond radika-
lisme." De konkrete situatie van 
Vlaams busbouw^er Van Hooi 
loopt als een rode draad door dit 
hoofdstuk. 

Op een moment dat we volop 
bezig zijn met het leven in 
Vlaanderen te verfijnen, doet De 
Rekenende Flamingant deugd om
dat we blijvend alert zouden zijn 
voor Belgische wantoestanden. 

(mas) 

^=^ De Rekenende Flamingant. 
WUly Cobbaut. Uitg. Vlaanu 
Nationaal Studiecentrum, 74 
blz. 100 fr., af te halen op het 
VU-<)ekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brujdel of bij 
mevr. Tack, Keizerdplein 24 bud 
5 te 9300 AaLtt. 130 fr. port-
kodten inbegrepen. Zal opge
stuurd worden na overdchrijving 
op rek.nr. 000-0914764-54 van 
WUly Cobbaut, 9310 Baardegent 
of op reLnr. 001-0360150-65 
van Jan Caudron, 9420 
Erpe-Mere. Met vermelding 
VNS-brochure. 

BOB VAN HOOLAND 
WIL MEER WODCA 
In 1993 vielen op de wegen 
van België 1.660 doden en 
77.000 gewonden. Over 
deze moorddadige aansla
gen in het verkeer werden in 
het parlement herhaaldelijk 
vragen gesteld en interpel
laties gehouden door 
VU-senator Bob Van Hool-
and. Nu, naar aanleiding 
van de Antwerpse aktie 
Week-einde Ongevallen door 
Controle Aanpakken 

(WODCA) voelde de se
nator de federale minister 
van Binnenlandse Zaken 
opnieuw aan de tand. 

O.m. -wou de senator weten 
wie bevoegd is (zijn) om een 
Wodca-aanpak in heel Bel
gië te organiseren. En welke 
problemen er in de weg 
staan om tijdens de week
einden een meer doelge
richte verkeerskontrole op 
te zetten ? Van Hooland 
herinnert aan ,,een onvoor
stelbare tol aan doden, 
weekend na weekend in de 
regel zwaarder dan het af
schuwelijk Ruanda 
para-drama!" 

VERWARRING 
Tot slot ergert Van Hooland 
zich aan het feit dat be
paalde Rijkswacht-distrik-

ten, los van de gemeente
lijke politie, hun con
tinu-ploegen gehalveerd 
hebben, bv. omdat ze een te 
lage interventiegraad haal
den en niet omdat ze te 
weinig maanschappen zou
den hebben. 

Uit het antwoord van mi
nister Tobback blijkt dat 
WODCA, een initiatief van 
de goeverneur van Antwer
pen, een zeer suksevol pro-
jekt is. Helaas komt het 20 
jaar te laat, zegt Van Hool
and. Ook ziet het er niet 
naar uit dat het projekt op 
korte termijn veralgemeend 
en bestendigd zal worden 
omdat er totale verwarring 
bestaat over bevoegdheid 
en verantwoordlijkheid. 
Ook hier zijn, naar aloude 
Belgische gewoonte, te veel 
verschillende ministers en 
instanties betrokken om 
echt doelgericht te hande
len. 

Minister Tobback ver
klaarde dat er genoeg per
soneel is maar dat men er 
niet in slaagt de prioritaire 
projekten tot drastische ver
mindering van het aantal 
verkeersslachtoffers te or
ganiseren en van personeel 
te voorzien. 

BELLA ITALIA 
De resultaten van de jongste 
parlementsverkiezingen in Ita
lië worden door velen be-
schouw^d als de grote ruk naar 
rechts. Wat velen verwacht had
den, werd werkelijkheid. Het 
opnemen van zogenaamde 
neo-fascisten in de Italiaanse 
regering zorgde ook in ons fe
derale parlement voor een storm 
van protest. Die intussen reeds 
fel geluwd is. Kamerlid Vic An-
ciaux meent dat elke demokra-
tische regering uitdrukking 
moet geven jian haar ongerust
heid en haar verontwaardiging. 
En had ook de moed om dit 
zonder franjes in de Kamer aan 
iedereen kenbaar te maken. 

„De Aleanza NazionaU zou niet de 
oude neo-faaciótidche MSI zijn. Dit 
id een zeer zwak argument van 
Berludconu Het zijn nochtans de
zelfde leïderd, dezelfde figuren, die in 
navolging van opa Muddollni een 
fodciótidche marti op Rome orga
niseerden. Vertegenwoordigerd van de 
Aleanza Nazianale eióen Idtrië weer 
op. Ziet u ond al Frand- Vlaanderen, 
Nederlandd-Limburg weer opeiden ? 
Of Duitdland de Oodt-kantond ? Het 
id waanzinnig de gedchiedenid te 
willen herschrijven. Er zijn andere, 
betere, vredevollere en fundamen
telere wegen om de internationale 
damenleving begrip te leren opbren
gen voor de fouten van de gcdchie-
denui. De Ooétenrijkde regering heeft 
haar bezorgdheid reedd uitgedrukt 
over het lat van Zuid-Tirol en zijn 
Duitd dtatuut. De Europede damen-

Vic Anciaux: ongerustl 

leving dient haar verantwoordelijk
heid op te nemen. Wij willen niet 
hervallen in de waanzin van een 
fodcidtidch regime dat langd demo-
kratidche weg aan de macht komt." 

SCHIJNHEILIG 
De geschiedenisboeken verha
len met afschuw over de 
Praagse Lente. Het Stalinisme, 
het totalitaire kommunisme 
worden terecht vergruisd. Waar 
bhjft de reaktie van de Westerse 
wereld? „De Volkdunie en haar 

volkdnatianale partners van de Re-
genboogfraktie gooiden de Lega Nord 
eruit, toen vaststond dat Bodsi zijn 
belofte „ rwoit metfadcisten " niet zou 
houden. Marco Taradash werd uit de 
groene fraktie verwijderd, maar sloot 
meteen aan bij de liberale f raktie. 
Maar ook Leo Tindemand id op 
jacht, zowel naar Berlusconi aid 
naar Boddi Ik twijfel met aan het 
demokratidche gehalte van de krid-
ten-demokraten en de liberalen. 
Maar ik vind wat ze doen gevaarlijk. 
Ze legitimeren hetfadcidme, zegeven 
het een demokratidch gehalte. 
Daarom meen ik dat de federale 
regering een duidelijk dtandpunt 
moet innemen. Iets anders id, dat een 
medUI-mag naat en groot indudtrieel 
er UI slaagt op drie maanden tijd een 
parlementaire meerderheid rond zich 
te scharen. Dit doet vragen rijzen, in 
eerste indtantie over het gehalte van 
de regering die aan de macht was. 
Het Ld allemaal goed en wel dat de 
socialisten zo fulmineren tegen de 
fascisten. Maar zij zijn medever
antwoordelijk voor het door en door 
korrupte Italiaande didteem. Ook de 
anderen moeten niet te hoog van de 
toren blazen: zowat de helft van de 
Italiaande kridten-denwkraten heeft 
een proces lopen. Tot dlot vraag ik 
van de federale regering een recht
lijnige stelling tegenover de Ita
liaande regering omdat ook bij ond de 
malaise bij de bevolking over de 
politiek zeer groot id. De grote kuLi 
die het Vlaamd Blok voorstelt u juist 
hetzelfde aL de grote kuid die De-
grelle in 1936 heeft voorgedtetd." 
Tot zover Vic Anciaux. 
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VLAAMSE HEIR 
GOED INITIATIEF KOMITEE DER RANDGEMEENTEN 

DE ZES IN NEGEN TALEN 
Het Komltee der Randgemeenten pakte in de maand mei 
uit met een Lovenswaardig initiatief. In de 27.420 brie-
venbiusen van de zed VLaanue randgemeenten met fa
ciliteiten rond BruöseL werd een eLiemplaar ge^ttopt van het 
tijdschrift van het Komitee, De 2^ (dat intussen volgens 
hetKomitee een oplage kent van 40.000eksemplaren), met 
een negentalige bijlage. 

I
n deze bijlage worden de an
derstalige buren opgeroepen 
om het Nederlandstalig ka
rakter van de randgemeenten 

te respekteren, in de eerste 
plaats door Nederlands te leren. 
De anderstaligen vinden in de 
bijlage een lijstje met instellin
gen en adressen waar zij dit 
kunnen doen. 

De in de negen officiële EU-ta-
len verspreide tekst bevat één 
raadselachtige zin: "Wij ^villen 
immers alle be^voners, autoch-

PERIFERIE 

Wie na het Sint-Michielsak
koord niet bij de pakken blijft 
zitten, zijn de Franstaligen in de 
Rand. Zij werken aan een 
krachtenbundeling om hun cian-
wezigheid in de periferie zo 
sterk als mogelijk te laten weer
klinken in de Provincieraad van 
de nieuwe provincie Vlaams-
Brabant en in de straks recht
streeks verkozen Vlaamse 
Raad. 

Voor de Vlaamsbrabantse Pro-

distrikt een lijst indienen, dus 
niet alleen in Halle en Vil 

tonen en inwijkelingen, ervan vincieraad wiUen de Fransta-
overtuigen om tarnen met de ligen (uitgezonderd Exolo, dat 
VLaanue ininuter-prejSent Luc met Agalev scheepgaat) in elk 
Van den Brande (onze kursive-
ring) een inspanning te doen om 
het Vlaams karakter van onze 
gemeenten te bewaren en ver
sterken." Wat heeft de indivi
duele CVP-politikus Van den 
Brande in godsnaam met de 
Rand te maken? Sponsort hij 
dit initiatief misschien ? 

verboden moeten worden." Hij 
herinnert zich hoe een Vlaming 
dankzij de apparentenng ooit 
tot senator verkozen werd in het 
arrondissement Nijvel. Inder-
dciad, in 1985 overkwam dit 
ge'wezen VU-direkteur en 
WIJ-hoofdredakteur Toon Van 
Overdtraeten. Vermits hij recht
streeks verkozen was, meende 
Van Overstraeten in de Waalse 
gewestraad te mogen zetelen. 
,,Maar hi) •werd er prompt bui-
tengegooid", weet Sterckx nog, 
want ,,de Franstaligen zijn ter
zake veel minder tolerant dan de 
Vlamingen." 

Dit gebrek aan -wederkerigheid 
stoort Sterckx. ,,Wanneer de 
Franstaligen bepaalde eisen 
zouden laten vallen, heb ik er 
geen problemen mee dat zij als 
minderheid in Vlaanderen zich 
poUtiek zouden trachten te ver-

„ dedigen. Maar zij blijven de 
f. tweetaligheid eisen in de 
J Vlaamse gemeenten die de zes 
"̂  randgemeenten zijn. De Frans-
.s taligen wiUen zich in Vlaan-

, , .. deren niet integreren, ze bhjven 
voorde, waar de r ranstaligen Beze week werd het akkoord over de boedeiicheïding van de provincie blijk geven van een veroverings-

Brabant plechtig ondertekend. Brabant wordt wei in Viaanu- en principe ten opzichte van 
Waald-Brabant gejplitdt, maar van het kiejarrondissement Briu- Vlaanderen. Dat is onaanvaard-
del-Halle- Vilvoorde kan dat niet ten volle gezegd worden. 

VAH DEN BRANDE 

We vroegen de verantwoorde 

een belangrijke minderheid vor 
men, maar ook in Leuven en 
Diest, waar zij slechts een mi
nieme fraktie van de bevolking 
uitmaken. Zo willen ze ten volle 
genieten van de apparentering, 
en tien tot elf van de 70 Vlaams 
brabantse provinciezetels bin
nenrijven. Voor de eerste recht
streekse verkiezing van de 

Raad te verkiezen) zorgt er nog De Franstaligen denken er naar 
voor onenigheid. zijn zeggen in de Vlaamsbra 

baar. Ze moeten het Vlaams 
karakter van de randgemeenten 
en Vlaams-Brabant respekte
ren. De enige officiële taal is 
hier het Nederlands. Waarmee 
ik de Franstaligen niet het recht 
op onderwijs in de eigen taal wil 

v.c v.>^cgc., uc VC.....UWUU1UC- y j ^ ^ g g j ^ ^ j ^j- j g ^j^jgj._ ^^^^^ ^^ Donnea (PRL) kon- ^antse i'rovmcie 
hike uitarever van De Zed, WiUy i i i- ' ^.o/-. 1 1 1 1 V^aamcsp JiaaA ni 
c, / j - VI handelingen tussen PSC, digde aan dat op de gezamen- viaamse rs^aaa ni 
î ercyta-, om een woordje uitleg. „ D T /ÜT-.Ü __ r>e J_ I : ! K _ I : - . *. ? Hers dan Neder 
r^ , , . . X PRL/FDF en PS nog aan de lijke lijst, waarvoor men nog een ^^^rs dan Nederlands te spre 
JJe ekstra mspannine; wordt yy ,.. ,9 , 1 n i i- 1 Upr. 

1 Ci 1 V j • 1 sang. Het histtrekkerschap naam zoekt, alleen kandidaten "-^i'-
volgens oterckx uit de eigen zak / i ,, • ^• -• - - - - • 

i . T ^ •. j D J (men noopt een, misschien twee 

bantse Provincieraad en in de ontzeggen, of gekant ben tegen 
het reit dat ze hun eigen kuituur 
wülen verdedigen." 

niet aan iets an-

van het Komitee der Randge 
meenten betaald. En de naam 
van de Vlaamse minister-pre
sident duikt in de negentalige 
bijlcige op omdat de vreemde
lingen tenminste Van den 
Brande kennen. „Als je je tot de 
anderstaligen richt, moet je 
spreken over zaken die ze ken
nen. Wij maken daarbij geen 
onderscheid tussen de politici 
van de verschillende partijen. 
Het gaat ons er om of het goede 
Vlamingen zijn. En Van den 
Brande heeft als minister-pre
sident al enkele malen goede 
standpunten ingenomen voor de 
Vlamingen", legt Sterckx uit. 

Maar hij geeft toe dat de 
Vlaamse minister-president tot
nogtoe met echt een specifiek 
initiatief genomen heeft om het 
Vlaams karakter van de rand te 
bewaren en versterken. 

De Vlaamse regering als kol-
lektief heeft wel al wat gepres
teerd voor de Vlaamse rand, zij 
het veel te weinig. In De Ze<) 
wordt niet zonder reden Manu 
Ruyd geciteerd. De meest ge
zaghebbende Vlaamse kom-
mentator verwijt de Vlaamse 
partijen van de meerderheid te 
weten dat Vlaams-Brabant door 
de niet splitsing van het kies
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde overgeleverd blijft 
aan de verfransingspolitiek van 
de frankofone partijen. 

Ruys vervolgt: Zij weten dat in 
heel wat Vlaanue gemeenten rond 
het BriDjeL Gewcót, de Nederlandd-
onkundige inwijkelingen dteedd tal
rijker worden en dat die gemeenten 
hun homogeen Nederlandd karakter 
kwLjtdpelen. Doet de Vlaamje re
gering er wat aan ? 

Franstaligen in de Vlaamse 
zullen staan 
kennen. 

Nederlands Willy Sterckx vindt dit allemaal 
geen goed nieuws: ,,Dit zou (pdj) 

VLAMINGEN EN WALEN VOOR SEPARATISME 

De VLuifthie Volkióewegaig 
( W B ) en W'atbme Ubre heb
ben het plan opgevat samen 
voor de onafhankelijkheid 
van Vlaanderen en Wallonië 
te ijveren. Ze stelden een ge
meenschappelijke tekst op 
waarin ze hun standpunt uit
leggen. Beide verenigingen 
\'inden dat de politieke klasse 
m België teveel energie ver
spilt aan het instandhouden 
van dit land. 

In het Europese eenwor
dingsproces zien WL en \ 'VB 
een gevaar opduiken: Europa 
mag geen "melting-pot" -wor
den. De volkeren mogen met 
door elkaar geklutst worden. 
Beide verenigingen spreken 
verder hun vrees uit tegen-
o%'er de taalkundige, kultu-
rele en sociale overwoekering 
door het anglo-amerika-
nisme, volgens de W B in 
dezelfde geest waarin zij zich 
steeds en nog verzet tegen de 
verfransing van Vlaanderen 
Een toevoeging die Wallonië 
Libre niet over de lippen 
kreeg. Wel is er terug eens
gezindheid over de eerbied 
voor alle talen binnen de EU. 
Alle officiële talen moeten 
werktalen blijven. 

W B en W L ijveren voor 
separatisme: een onafhanke
lijk Vlaanderen en Wallonië 
als autonome lidstaat in de 

•weer moeten inleveren', me
nen W B en WL. Vandaar: 
een Vlaamse en Waalse staat 
in de EU. 

Vlaamse en 
gerealiseerd 

Peter De Rooi'er van de VUB gaat samen niet WalLmie Libre 
ijveren voor deparatütme. Al moeten er tusdcn beide verenigingen 
nog enkele "geschilpunten"geregeld worden. 

EU. De drukkingsgroepen 
zien dat de EU een belang
rijke hoeveelheid bevoegdhe
den verwon'en heeft, en al
dus invloed uitoefent op de 
domeinen die in België over
geheveld werden naar de 
deelstaten. 'Aangezien er 

binnen de Europese Unie al
leen ruimte bestaat voor ge
zamenlijke, dus Belgische 
standpunten, betekent deze 
ontwikkeling dat Vlaanderen 
en Wallonië een essentieel 
deel van de venvorven au
tonomie op Europees niveau 

Over hoe die 
Waalse staten 
moeten -worden, bereikten 
beide verenigingen geen 
overeenstemming. Wat, ge
zien het feit dat W L wel de 
taalkundige, sociale en kul-
turele overwoekering van het 
anglo-amerikanisme veroor
deelt, maar meteen blokkeert 
over de verfransing van 
Vlaanderen, geen verwonde
ring -wekt. Toch is het ini
tiatief van W^B en WL, naar 
verluidt een \ereniging met 
een S.OOO-tal leden, geslaagd: 
een Waalse en Vlaamse druk-

p kingsgroep scharen zich 
I eensgezind achter een sepa-
^ ratistisch standpunt. Daar

mee is de barst van België 
geen eksklusief Vlaamse 
wens meer van enkele naïeve 
splintergroepjes die in een on
afwendbare Vlaamse revolu
tie tegen België lijken te ge
loven. We kijken met belang
stelling uit naar het resultaat 
van het wederzijds overleg 
dat belde verenigingen voor 
de volgende maanden aan
kondigden over de te regelen 
'geschilpunten '. 

(pdj) 
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ElO-lETING 
VU-MEETING IN GENT 

HET EUROPA 
VAN DE VOLKSUNIE 
(vervolg van blz. 1) 

Toch m o g e n w e niet toegeven 
a a n het Euro-pess imisme , de 
moedelooshe id en he t scept i 
cisme, v ind t hij . De opbouw van 
een echt politiek Europa u meer dan 
ook noodzakelijk. Terwijl poli t iek 
E u r o p a spelletjes speelt , gaan 
de indust r ië len , de financiers en 
de m e d i a m a g n a t e n h u n -weg: zLJ 
hebben al lang begrepen dat alleen de 
Europeje dimensie nog een voldoende 
boóu biedt om de wereDwijde ont
wikkelingen te kunnen volgen. Zij 
hebben reed,) in grote mate hun 
Europa gekreëerd. Maar dit id het 
Europa van de markt en van de 
markt alleen, be toogde SchUtz, 
en de marktekonomie kan geen 
menswaardige maatdchappij waar
borgen. 

D a t moe t de poli t iek doen . H e t 
ekonomische E u r o p a is niet he t 
E u r o p a van de burger . H e t p o 
litieke E u r o p a is da t wel . In ne t 
poli t ieke E u r o p a d ien t de de -
mokra t i s che bes lu i tvorming er 
b o r g v o o r te s taan da t niet alleen 
de ekonomische ^veiarden en be
langen, m a a r alle w a a r d e n en 
be langen e lkaar in even^vicht 
h o u d e n . Dit politieke Europa, ver 
volgde Schil tz, UI evenzeer nood
zakelijk om de kulturele verdchei-
denheid, de nationale identiteit van 
de Europese volkeren te vrijwaren 
tegen de nivellering, de gelijkscha
keling, het platwaLen van kleine 
kuituren en talen door de pletwab 
van de pulpkultuur, die omwille van 
ekonomuiche rendabiliteit het meedt 
gebaat u bij eenhei2<)talen, een-
heSdkondumptie, eenheSsgedrag. 
Z o n E u r o p a van nivel ler ing 
wijzen Schil tz en me t h e m de 
V U af. 

Welnu, hield d e V U - s e n a t o r zijn 
geboe id g e h o o r voor, een Europa 
op mendenmaat ü dlechtd mogelijk 
aL) de twee fundamentele elementen 
van onze politieke fdodof'ie gered-
pekteerd worden, en deze zijn na-

tiünalisme en federalidme. Het ge
zonde, demokratidche nationalidme 
dat uitgaat van regeld voor de ge
meenschappen zoal) zij doorheen de 
gedchiedenid zijn gegroeid tot her
kenbare, mendelijke groepsverban
den met hun eigenhei?, hun taal en 
kuituur Het federalisme dat eenheid 
en verscheidenheid weet te verzoenen 
en abdud door een geleidelijke opbouw 
de politieke besluitvorming vrijwaart 
voor absolutisme of verdrukkend 
centralidme. 

SchUtz legde uit da t he t niet 
opgaAt he t na t ional i sme in J o e 
goslavië in v e r b a n d te b r e n g e n 
me t het gezonde na t ional i sme 
v a n de Volksunie , o m d a t he t 
na t ional i sme in Joegos l av ië 
misb ru ik t w o r d t in he t k a d e r 
v a n een e tnische machtspol i 
t iek. H e t o n d o o r d a c h t e door -
eenha len v a n vo lke ren is on'wijs 
en gevaarli jk. Rech tvaa rd ige 
g renzen b r e n g e n v r e d e en rust , 
op v o o r w a a r d e da t zij geen ge
v a n g e n i s m u r e n w o r d e n . 

Schil tz m a a k t e een vergel i jk ing: 
zoals het socialisme als ideologie 
n ie t v e r w o r p e n w^ordt omwille 
v a n de mi sdaden v a n Stalin, en 
he t k r i s t endom als religie niet 
v e r k e t t e r d w o r d t omwille van 
de inkwisit ie , mogen ook he t 
na t ional i sme en he t federal isme 
niet l evend beg raven w^orden 
omwil le van he t d r a m a in 
ex - Joegos lav ië . 

VANDEMEULEBROUCKE 
D a a r o m is he t volgens de se
n a t o r zo belangri jk da t Van-
d e m e u l e b r o u c k e n a a r E u r o p a 
gaat . Om de stem van het gezonde 
nationalidme en het echte federa
lisme te laten weerklinken met de 
deskundigheid en de overtuigings
kracht die wij van hem gewoon zijn. 
Voor Schil tz blijven na t iona-
hsme en federahsme de echte, 
diepe worteld v a n de demokra t i e . 
Alleen wanneer deze begindelen het 
halen is Europa werkelijk in goede 
handen. 
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Jaak Vandemeulebroucke: "We hebben de éterkte van onze boodschap' 

federaal solidair en vredelievend Eu
ropa. 

D e hormonen jage r onde r 
s t reepte da t de V U ook op maa t 
schappel i jk t e r re in m e d e b e p a 
lend wil zijn. Hij haa lde he t 
voorbee ld a a n van de resolut ie 
over de a rbe idshe rve rde l ing van 
he t V U - k o n g r e s v a n L e u v e n 
ver leden jaar, die n a d e r h a n d o p 
zijn initiatief let terhjk d o o r he t 
E u r o p e e s Pa r l emen t ove rgeno
m e n w e r d . 

O o k he t doss ier w a a r m e e Van-
d e m e u l e b r o u c k e n a a m maak te , 
k w a m aan bod . H e t E u r o p a r 
lementsl id t o o n d e zich in he t 
ho rmonendoss i e r als een bull
dog . Hij bee t er zich in vcist, en 
loste niet . D e ho rmonenmaf i a 
s p a n d e n een p roces in tegen 
Vandemeu leb roucke , en be
dre igde m e e r d a n eens zijn le-

. „ ven. Normaal gesproken verstaan 
benator Hugo Schdtz: Een Europa op mensenmaat is sUchtd politui zo'n taal goed. En de menden 
mogelijk als het gezonde nationalisme en het federalisme ge- zeggen dan: kijk, dat Li de politiek, 
respekteerd worden." de potjes goed gedekt houden. En 

hebben ze geen gelijk? Welnu, vrien
den, aL) dat politiek Li, dan wil ik 
a-politiek zijn, oogst te Vande
m e u l e b r o u c k e app laus . 

Hij beleed to t slot zijn geloof in 
de Volksunie . De gezalfden van de 
politiek hebben de Volksunie al tien 
keer begraven, ze hebben al gedanst 
op ons lijk. We zijn uitgelaehen, in 
de rug geschoten, verraden en ge
negeerd, maar we bestaan. Want we 
hebben de sterkte van onze bood
schap. 

ANCIAUX 

Senator WUly Kuijpers onderhoudt zich in de f oyer van het Gentse ICC met de militanten. 

D e l i js t t rekker v a n de Volksunie 
is niet v a n p lan als enige re -
g ionahs t in he t E u r o p e e s Pa r -
lemient te zetelen. V a n d e m e u 
leb roucke haa lde een Engels 
tal ig w e e k b l a d a a n da t ve r leden 
m a a n d de s te rk te van d e re -
g ionahs ten n a 12 jun i op 17 
zetels schat te . 

V a n d e m e u l e b r o u c k e her in
n e r d e er aan da t de regiona-
listen tegen M a a s t r i c h t ^varen, 
o m d a t E u r o p a met da t v e r d r a g 
fundamentee l ondemokra t i s ch 
bleef en he t E u r o p a r l e m e n t on
macht ig . D e Regenboogf rak t ie 
s tond toen alleen. Vandaag stel ik 
vast dat er niemand in het Europees 
parlement Maastricht nog durft te 
verdedigen, zei Vandemeu le 
b roucke . 

D e V U - e r eiste een eigen 
Vlaamse s tem o p in E u r o p a . 
Van de vijf s t emmen die l idstaat 
België in de E u r o p e s e Unie 
heeft, r ese rveer t Vandemeule 
b r o u c k e er dr ie voor Vlaan
deren . Wij willen onafhankelijk 
van België onze gewettigde belangen 
verdedigen, en zo onze eigen bijdrage 
leveren bij de uitbouw van een echt 

D e over leving van de part i j 
s tond ook cent raa l in de toe
sp raak van de VU-voorz i t te r . 
Wie zegt dat het met de VU gedaan 
IS, heeft zijn ogen in zijn zakken, 
w e e t Bert Anciaux. Hij ve rwees 
n a a r de begees te r ing bij he t 
VU-kader , en he t entoes iasme 
da t de V U - k a m p a g n e los'weekt. 
D a n schake lde Ber t over naa r 
E u r o p a . D e V U is een part i j me t 
een E u r o p e s e b o o d s c h a p : Wij 
willen een kleurrijk en prachtig Eur
opa, dat volkeren aL vrije vissen laat 
rondzwemmen. (...) Ons nationa
lisme wil niet alleen bloemen, dieren, 
planten en bomen laten overleven, 
maar ook kuituren, talen en vol
keren. 

Vervolgens stelde Ber t Anc iaux 
da t de V U de part i j is van de 
n ieuwe w a a r d e n : van solidariteit. 
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EURO-MEEW 
rechtvaardigheid, verantwoordelijk
heid, kultuurbelevmg, verdraag
zaamheid, van de zorg voor oru 
natuurlijk en kultuurhuitoruich leef
milieu, van vmnddchap, van kre-
ativiteit en fantasie in de opvoeding, 
van echt pacifume. Deze waarden in 
het harde politieke bedrijf binnen-
loodden, dat ió onze opdracht. An-
ciaux deed een oproep naar zijn 
vrienden in de KWB, de KAJ, 
de LBC en Welzijnszorg om die 
opdracht mee waar te maken: 
dtem op 12 juni voor de VoUuunie. 

Heel speciaal richtte Bert An-
ciaiix het woord tot Collignvn, de 
Waalse minister-president. Die 
was wel niet aanwezig in het 
Gentse Kongrescentrum, ma^r 
hopehjk verneemt hij wel via 
omwegen w^elke boodschap 
Bert voor hem had: Uw haló-
dtarrig weigeren van elke verzoe
nende maatregel in het zo nweilLjke 
amnejtie-doMier bot^t op ongeloof in 
Vlaanderen. Anciaux zei dat hij 
de verschrikking van de tweede 
wereldoorlog niet wil vergeten, 
maar dat het na 50 jaar toch ook 
tijd wordt om de repressie-blad
zijde om te draaien. Dit u geen 
vraag naar het grote gelijk. Dit 'u 
geen verantwoording voor wat de ene 
goed en de andere slecht heeftgedaan. 
Het UI een vraag naar dimpele men
selijkheid. De bevrijdingsfeesten die 
voorbereid worden zullen in Vlaan
deren niet "bevrijdend" worden er
varen, indien in dit dossier geen 
vooruitgang wordt geboekt. Mijnheer 
Collignon, laat ons eindelijk een 
verzoenende hand uitsteken! 

Minister Johan Sauwens groet het publiek. 

Tot slot kwam Anciaux terug op 
de betekenis van de Europese 
verkiezingen voor de ver
nieuwde Volksunie. Nu moet de 
kiezer oordelen. Nu moet Vlaan
deren uitmaken of deze groep las
tig aards, deze toffe bende van on
gelooflijke dwarsliggers, van uto
pisten, van dromers en tegelijk re
alisten, ...of deze Volksunie dit pro
gramma verder in Europa zal kun
nen uitdragen. Bert Anciaux heeft 
er vertrouwen in: Wij zullen win
nen! 

(pdi) 
(foto's: 
Christophe Vander E^ken) 

VU-VROUWEN 
STELLEN ONGEWONE VRAAG 

KENTU 
OOK ZO'N WERELD? 
De VU-vrouwen waren za
terdag nadrukkelijk aanw^e-
zig op de VU-markt in de 
hal van het Gentse kon-
gressenpaleis. Bovendien 
moeten de dames geprezen 
•worden om een verdraaid 
handige brief waarmee zij 
vrouw^en oproepen om op 
12 juni a.s. voor hun seks-
genoten te stemmen. 

„Kent u een wereld met 
8 1 % vaders en 19% moe
ders?" vragen zij de aan
geschreven „geachte me
vrouw". Het is vanzelfspre
kend dat mannen en vrou-
•wen evenredig vertegen
woordigd zijn \vat ouder
schap betreft, maar ,,in po
litiek liggen de kaarten to
taal anders en geldt de ver
houding 81 tegenover 19." 
Rare wereld, dus. 

Maar de VU-vrouwen kij
ken in eigen boezem „omdat 
slechts •weinig vrou^wen ak-
tief deelnemen aan het be
leid, cian de vormge^ving van 
onze maatschappij, aan de 
besluitvorming op alle ni-
veau's." Weinig vrouwen 
staan bij deze toestand stil 
en er is, zo stellen de 
VU-vrou^wen spijtig vast, in 
de -45 jaar dat vrouwen mee 
gaan stemmen maar •weinig 
veranderd. 

Er zijn grondige redenen 
om hier iets aan te doen, 
•waarna die redenen volgen 
om voor vrou^ven te stem

men. Meer evenwicht in de 
politiek dus omdat de vrou-
w ên niet eeuw^ig het 
„tweede geslacht" zouden 
blijven. 

In het tweede luik van de 
brief •worden de 10 •vrou^wen 
op de VU-lijst voor Europa 
voorgesteld en wordt in cij
fers de ondervertegenwoor
diging van vrouwwen in de 
politiek aangetoond. 

Gemeenteraad: 14,2%, 
schepenkoUege: 10,4%, 
burgemeesters: 3,9%, pro-
•vincieraad: 15,2%, parle
ment 10,1%, Euro-parle
ment: 19,3%, (vertegen
woordiging uit België: 
16,7%). 

De -werkgroep VU-vrou
wen groepeert alle •vrouwwen 
Ln de VU. Door haar aktie 
en inbreng -wil de •werk
groep voorkomen dat de po
litieke aktiviteit van de 
Volksunie een mannenzaak 
blijft. Heel fanatiek zijn de 
VU-vrouwen dan ook •weer 
niet -want hun goed ge
maakte brief •wordt op blz. 4 
besloten met een boodschap 
van... de mannelijke lijst
trekker en zijn eerste op
volger ! 

c» Zin om mee te werken ? 
VU-vrouwen: voorzitter 
Nora TonuneUin, Barrika-
denpUin 12 te 1000 BriutseL 
Tel 021219.49.30 
Fax 021217.35.10. 

DE EERSTE REZULTATEN 

STEUNFONDS 
EURO-KAMPAGNE 
Het steunfonds om de 3.Voor mensen die forse be-
Euro-kampagne van de Volks- dragen •willen storten •werd de 
unie te dragen is deze •week goed formule Jonge Vlaamse Kurut 
van start gegaan. Vandaag bren- voor Europa bedacht, 
gen •wij een eerste lijst van stor
tingen, ook de aktie Jonge I s t e LIJST 
Vlaamse Kunst voor Europa hegint Meeting te Gent . . . . 67.923 
te lopen. M. De Langhe, 

Wij beginnen het steunfonds Oudenaarde 1.000 
met de 67.923 fr. die zaterdag op M. Depotter, Wulpen . . 1.000 
de Euro-meeting te Gent werd A. De Smet, Kessel-Lo . 3.000 
verzameld. M. Malcorps, Kapellen . 1.000 
Alle bijdragen, groot en klein S. Vereist, Herentals . . 10.000 
zijn zeer •welkom zijn. E^n ver- D. Braeckman, 
kiezingskampagne kost veel Erpe-Mere 10.000 
geld en de Volksunie •wil het G. Lefever, Elverdinge . 10.000 
verwerven van geld proper en M. Reynaert, 
open spelen. Stortingen op Middelkerke 500 
rek.nr. 435-0271521-01. Met R. Dehandschutter, 
vermelding: Euro-kampagne. Wilrijk 1.000 

Daarom •weze herhaald •waar het R Teuwen, Wemmei. . . 2.000 
de partij om te doen is: A. Deleener, Liedekerke 1.000 
1. Wie dat •wil kan in alle open- Van Put, Heverlee . . . . 1.000 

heid kleine, middelgrote en Vandenbroucke, 
grote bedragen storten; Sint-Andries 1.000 

2. De bedragen blijven ten allen ^- V^" ' '^ ^ucht , 
tijde kontroleerbaar en wor- Bi^ssel 1.000 
den al dan niet onder vol- H. Staes, Izegem 1.000 
ledige naam van de schenker O. Laga, Oostende 200 
gepubhceerd; Totaal: 112.623 

435-0271521-01 
is het rekeningnummer van 
de VU. Op dit nummer zijn 
alle giften, klein en groot, 

van harte •welkom om de 
VU-Euro-kampagne moge
lijk te maken. 

Doe het vandaag nog! 

De bemanning aan de bar liet zaterdag af en toe te wenden over. De 
echtgenote van Vandemeulebroucke en Bert Anciaux bewezen dat ze 
van wanten weten en staken een handje toe. 

SUKSESVOLLE 
KLEDING-
INZAMELAKTIE 
IN 
DESTELBERGEN 
ENKONGRES! 
Talrijke kongresgangers 
hadden afgelopen zaterdag 
gevolg gegeven aan onze 
oproep om gedragen kle
ding mee te brengen naar 
het ICC in Gent, In totaal 
werd door de Arendonkse 
VU-afdeling op nau^wetijks 
één uur tijd ongeveer één 
ton verzameld aan het kon-
grespaleis. Ongeveer de 
helft van de kongresgangers 
had de oproep in W I J dus 
gelezen. De meesten von
den het zelfs een prima ini
tiatief. Eén van de kongres
gangers, Oswald Van Oo-
teghem, wilde zelfs zijn 
nieu-we vest persé aan de 
aktievoerders overhandi
gen. 

Diezelfde dag werd ook m 
Heusden en Destelbergen 
een kledinginzamelaktie ge
voerd. Hoewel ook hier de 
plaatselijke VU, Vakbel en 
Goossenaertskring slechts 
een drietal weken geleden 
beslisten om over te gaan 
tot een kledinginzamelaktie 
voor de Koerden, kon niet
temin van een groot sukses 
gesproken worden. Zij ver
zamelden op nauwelijks en
kele uren tijd meer dan drie 
ton gedragen kledij. 

N a verkoop van deze kledij 
leverde dit aan de orga
nisatoren meer dan 64.000 
fr. op. Dit bedrag zal spoe
dig •worden overgedragen 
aan het Vlaams Internati
onaal Centrum en dus ook 
vporden toegevoegd aan 
onze Hjst voor de binnen
gekomen bedragen voor de 
wederopbou"w van \aer dor
pen Ln Koerdistan. 

Proficiat aan de kongres
gangers die gevolg gaven 
aan onze oproep. Eveneens 
proficiat aan de •werkers uit 
Destelbergen-Heusden. En 
aan organisator J.-P. Roo-
sen, de suggestie om de ak
tie volgend jaar over te 
doen. 

Afdelingen die nog voor het 
goede doel willen werken — 
door het houden van een 
kledinginzamelaktie, voor
drachtavond over Koerdis
tan, enz. - gelieve kontakt 
op te nemen met het Aren-
donks VU-gemeentraadslid 
Herman Hermans, Wam-
penberg 15 te 2370 Aren
donk (tel. 014/67.00.501 

Lezers die nog wensen een 
bedrag over te maken (fis
kaal aftrekbaar) voor de 
heropbouw van de dorpen, 
kunnen dit nog steeds doen 
op rekeningnummer 
435-0258661-39 van het 
\^aams Internationaal Cen
trum met vermelding 
„Koerden". Elk bedrag 
wordt met dank aanvaard. 
Volgende week publiceren 
wij de nieu^ve lijst van de 
storters, met het voorlopige 
eindbedrag. 
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MJINEIOPA 
HET NEDERLANDS IN HET EUROPESE MERKENBUREAU 

RAAD VAN STATE VERWERPT VU-KLACHT 
Op verzoek van Paul Van 
Grambergen, J a n Loones, Her
man Lauwers, Nelly Maes en 
van de v.z.w. Volksunie werd op 
7 februari 199-4 bij de Raad van 
State de nietigverklaring gevor
derd van de taalregeling in het 
Europees Merkenbureau. Onze 
lezers weten dat de Belgische 
federale regering er mee ak
koord ging dat het Nederlands 
niet zou gehanteerd -worden in 
deze Europese instelling. 

Volgens de VU had de federale 
regering bij de besluitvorming 
de interne procedures niet na
geleefd. Er kwam een resolutie 
-waarin de regering verzocht 
werd het belang van het Ne
derlands in Europa te erkennen, 
ook de Franstaligen steunden 
dit standpunt. 

HET ARREST 
Waar de schorsLngsprocedure 
doorgaans eerst \vordt behan
deld vooraleer over het ver
zoekschrift ten gronde uit
spraak -wordt gedaan, kan bij 
toepassing van een procedure

regeling van de Raad van State, 
de zaak onmiddellijk ten gronde 
-worden opgeroepen voor de 
voorzitter van de Kamer bij wie 
een zciak aanhangig werd ge
maakt. De voorzitter doet er 
dan onmiddelhjk een uitspróiak 
over de kennelijke onontvan
kelijkheid. 

Dat is gebeurd in deze zaak. Bij 
arrest nummer 46.895 (18 april 
1994) heeft voorzitter Baete-
man gesteld dat het beroep dient 
te -worden verworpen wegens 
het kennehjk niet-ontvankelijk 
karakter ervan. 

Van procedurefouten geen 
sprake, stelde hij. De uitspraak 
van de regering kan niet \vorden 
aangevochten. 

HET VERSLAG 

In tegenspréiak daa.rmee is het 
verslag van eerste auditeur Pa
trick De Wolf die stelde wél 
argumenten terug te vinden die 
de gegrondheid van de stelhng-
name van de verzoekers aan
tonen. 

Zo stelt de eerste auditeur: „Er 
kan m.L worden aangenormn dat de 
regeling van het gebruik van de talen 
m het Bureau inzake het Gemeen-
<)chapém£rk, ernstige tichade berok
kent aan de politie van het Ne
derlands en van de Nederlandéta-
ligen waaronder de Vlamingen, door 
de achteruitzetting van het Neder
lands t.o.v. bepaalde andere talen m 
de Europese Unie." 

En verder:,,De beslissing van 
de federale regering heeft de 
schade aan de positie van het 
Nederlands en van de Neder-
landstaligen mogehjk ge
maakt. " 

De senatoren Hugo Schiltz en 
J a n Loones menen dat er een 
sluitende kontrole moet komen 
op de besluitvorming van de 
federale regering wanneer zij 
vergaderingen van de Riiad van 
de Europese Unie voorbereidt. 
Dit betekent dat naast de klas
sieke kontrole achteraf er een 
eigen parlementair kontrole-in-
strument moet ingevoerd -wor
den. 

HET VU-VOORSTEL 
Het voorstel voorziet dat de 
federale regering haar ontwerp 
van standpunt nsiar de beide 
Kamers stuurt. Gelet op de bin
dende gevolgen van de beslis
sing van de federale regering 
binnen de Raad van de Eu
ropese Unie, bepaalt het 
VÜ-amendement ook dat de fe
derale regering binnen de Raad 
van de Europese Unie beslist, 
na het eensluidend ad-vies van 
de Kamers te hebben ontvan
gen. 

Deze procedure is gericht op 
het doorzichtig maken en het 
demokratiseren van de deel
name van de federale regering 
aan de besluitvorming van de 
Raad van de Europese Unie en 
niet op het bemoeilijken van 
deze besluitvorming. 

Het VU-amendement wil te
vens het identiteitsverlies van 
volkeren en burgers van de Eu
ropese Unie verhinderen, opdat 
zich niet nog meer mensen af
keren van ,,Europa". In deze 

optiek voorziet het VU-amen
dement in de eerbiediging door 
de federale regering van de be-
langenkonfliktenprocedure en 
van de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale overheid en 
de deelstaten. 

DEHAENE 

Men moet zich na de uitspraak 
door de Raad van State af
vragen in hoeverre eerste mi
nister Dehaene het publiek 
mjiar -wat heeft voorgelogen 
toen hij in de Kamer verklaarde 
dat er nog mogehjkheden waren 
om de begane fouten i.v.m. het 
Merkenbureau goed te maken. 

Op de perskonferentie stelde 
Paul Van Grembergen de kan
didatuur van Dehaene als voor
zitter van de Europese Kom
missie in vraag „wanneer deze 
het debat over het Nederlands 
niet opnieu-w aanbrengt. Beter 
ware het echter dat de Vlaamse 
regering een initiatief ter zake 
neemt". 

BRENG VLAAMSE KUNST IN HUIS 
In samenwerking met Kurut m 
Huis -werden drie jonge Vlaamse 
kunstenaars geselekteerd. Het 
gaat om kunstenaars die het 
heden ten dage goed doen op de 
kunstmarkt. 

Stortingen vanaf 10.000 fr. tot 
29.000 fr. geven recht op een 
gekleurde Ktho van Lucie Pau
wels, vanaf 30.000 k. tot 49.000 
fr. bekomt u een schilderij van 
Bruneau, vanaf 50.000 fr. -wordt 
u de eigenaar van een genum

merde ets van Alichaël Bor-
remans. 

Zo geeft u de VU-Eurostrijd 
een forse steun en brengt u jong 
Vlaams talent op de Europes 
scène. 

Het aangekochte kunstwerk 
wordt in overleg met de koper 
aan huis bezorgd zodat het 
hem/haar ongeschonden be
reikt. 

U hoeft geen kat in een zak te 
kopen want vanaf deze week tot 

en met 9 juni a.s. kunt u -werk 
van deze drie Vlaamse artiesten 
op het algemeen VU-sekreta-
riaat te Brussel bekijken. Elke 
werkdag tijdens de kantoor
uren, van 9 tot 17u. 

Wie graag een folder met be-
schrij-ving van werk en artiesten 
ontvangt kan deze aanvragen op 
het VU-sekretariaat, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. te 
Tel:" 02/219.49.30 
02/217.35.10. 

fa 

ANTWOORDBON 

JONGE VLAAMSE KUNST VOOR EUROPA 
Ja , ik koop -werk van jonge Vlaamse kunstenaars en help de VU-Euro-kampagne een stuk op 
weg. 

Ja , ik wil graag een kunstwerk ontvangen. Ik kruis de kunstenaar van mijn keuze aan en -vxil alle 
gegevens in. Met mijn aankoop steun ik de Euro-kampagne van de Volksunie. 

Mijn kunstwerk ontvang ik via koerier eind juni, begin juli. Ik geef een telefoonnummer op zodat 
we, voor de levering, goed kunnen afspreken. 

Voornaam en naam: mevr/dhr. 

Straat: . 

Postnr.: Gemeente: 

JSTr.: _Bus: 

Telefoonnummer: 

U kunt mij best bereiken tussen en uur. 

Datum: Handtekening 

Ik bestel: 

O Lucie Pau-wels 

O Bruneau 

O Michael Borremans 

vanaf 10.000 fr. 

vanaf 30.000 fr. 

vanaf 50.000 fr. 

Alle kunstwerken worden door de kunstenaar zelf getekend. 
Stuur deze antwoordbon volledig ingevuld naar De Volksunie, Vlaamse Kunst voor Europa, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel of fax (nr. 02/217.35.10) en stort uw totaalbedrjig zo snel 
mogelijk op rek. nr. 435-0271521-01. Waarvoor dank. 

ri- il=̂ .ViriH3=WSill «S'li'-' i riiSaS^lfcfa-a^^j 

UITNODIGING 

KUNSnENTOONSTELLING 
OP BARRIKADENPLEIN 

Nog tot donderdag 9 juni a.s. kunt u op het algemeen VU-sekretariaat 
te Brussel kunstwerken bekijken van dru Vlaamse artiesten: Lucie 
PauweL, Bruneau en Miehaël Borremans. 
Het werk van deze jonge kunstenaars doet het zeer goed op de Vlaamse 
kunstmarkt, nut deze tentoonstelling die kadert in de aktie J o n g e 
Vlaamse Kuns t voor E u r o p a wilde VU hun werk op de Europese 
scène brengen. 
Elke werkdag tussen 9 en 17 u. kunt u een kijkje komen nemen. 
Alle WIJ-lezers zijn van harte welkom l 
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M DE REGIO 
EURO-AVOND 
TE BOECHOUT-VREMDE 
O p z a t e r d a v o n d 4 juni orga
niseer t de afdeling Boe-
chou t -Vremde in s a m e n w e r k i n g 
me t het a r rond i s sementee l be 
s tuu r v a n A n t w e r p e n een 
grootse E u r o - a v o n d in he t Gil-
denhu i s S t -Bavo , S in t -Bavo-
plein te Boechou t (achter d e 
k e r k en schuin t egenover wa 
renhu i s D e Wolf) . 

Vanaf 20 u u r -wordt de re izende 
tentoonste l l ing „ D e kleine ster
ren v a n E u r o p a " geopend d o o r 
Lieven Dehandschu t t e r , d i rek-
t eu r van het Dosfel inst i tuut . 
D a a r n a woorden de twee Ant 
w e r p s e E u r o - k a n d i d a t e n , Si-
m o n n e Van Brusse l -Vern immen 
en H e r m a n L a u w e r s , aan het 
publ iek voorges te ld . E e n neu
tra le m o d e r a t o r zal be ide kan 
d ida ten he t v u u r aan de schenen 
leggen over h u n s t a n d p u n t e n 

o m t r e n t E u r o p a . Beide kand i 
da ten zullen eveneens inspelen 
op v ragen van de aanwez igen . 
R o n d de klok van t ien ver-
•wachten w e na t ionaal V U - v o o r -
zi t ter Ber t Anc iaux . O n d a n k s 
zijn d r u k k e a g e n d a en zware 
kampan je als 1ste opvolger 
h o u d t Ber t e r aan aanwez ig te 
zijn op de E u r o - a v o n d van de 
afdeling Boechou t -Vremde . Ui 
t e r aa rd zal de nat ionale voor
zit ter de aanwez igen een ha r t 
o n d e r de r iem s teken met een 
vu r ig woord je . 

E n voor de l e k k e r b e k k e n k u n 
nen -we n o g het vo lgende kwij t : 
om helemaal in de E u r o p e s e 
sfeer te k o m e n w o r d t he t ganse 
p r o g r a m m a overgo ten met al
l e rhande Euro -d rank je s en di to 
hapjes . E e n a v o n d o m niet te 
m i s s e n ! 

DIENSTBETOON TE NIJLEN 
Lezers in en r o n d Nijlen die h u n 
belas t ingsbr ief wil len laten in
vullen we ten da t Volksuniemen
sen k laa r s taan om hen te hel
pen , gra t i s en in alle ve r t rou -
^ven. 
O p v raag w^ordt zelfs een com-
puterbeci j fer ing v a n de te ver 
w a c h t e n belas t ing gemaak t . 
B e v e l : bij R u d y Verdonck , ge
meenteraads l id , B e v e l - D o r p 5 
(481.90.35) . 
Kesse l : D r i e z i tdagen in lokaal 
„ D u i v e n b o n d " , Kesse l -Dorp , 
op za t e rdagen 2, 11 en 18 juni , 

t e lkens van 10 to t 12u. 

Nij len: in lokaal , ,Tak Lier", 
Gemeen tes t r aa t , op m a a n d g en 
d insdag v a n 9 to t 12u.; op 
woensdcig van 13 to t 16u.; op 
d o n d e r d a g van 13u. to t 19u.30. 

Tenslot te ook bij vo lgende 
O C M W - r a a d s l e d e n : J e f Lem-
mens , Zandlcian 36 te Nijlen 
(481.73 .12) ; A n d r é Thys , M o -
lenvaar t s t raa t 55 te Nijlen 
(481.64.61) en Pau l Vivet, M e 
re ls t raa t 29 te Kessel 
(489.29.51) . 

BRABANT 

J U N I 

Do . 2 R O T S E L A A R : Informatie-
en gespreksavond over ,,Oude en 
nieuwe drugs" met psychiater Stan 
Ansoms. Om 20u. in zaal 't Huis, 
Provinciebaan 18, centrum Rotse
laar. Org. : Rodenbachfonds Bra
bant. 

Za. 4 MEISE: Volksunie-eetfes
tijn. Van 18 tot 21u. in het Van-
denberghecentrum, Brusselse-
steenweg Meise. Parking en ingang 
langs de Nieuwelaan. Ook op 5/6 
van l lu .30 tot 16u. Org.: 

VU-Meise/Wolvertem/Oppem. 

Za. 11 STERREBEEK: Kippen-
festijn van l lu .30 tot 15u. en van 
17u.30 tot 21u.in de refter Ge
meenteschool, Mechelsesteenweg 
te Sterrebeek. Org. : VU-Groot-Za-
ventem. 

Zo. 19 O V E R U S E : Opening ten
toonstelling Groen Ierland - Gou
den Hart. Om l lu .30 . in het Ge
meentelijk Kultureel Centrum Den 
Blank. Doorlopend tot 6 juli. Org. : 
Vlaams Genootschap Overijse. 

V^^UANDEREN 

J U N I 

Vr. 3 lEPER: Euro-avond. Zaal 
Cieper, Brugseweg St. J a n bij leper. 
17u.30 opening tentoonstelling „De 
kleine sterren van Europa" door 
Lieven Dehandschutter met aan
wezigheid van EP-lid J aak Van-
demeulebroucke. Om 20u. 
Euro-avond met Bert Anciaux, J o -
han Sauwens, Jaak Vandemeule-
broucke, Willy Kuljpers, J a n 
Loones en J a n o Braem-Dam-
bru3me. Met muzikale omlijsting. 
Za. 4 M I D D E L K E R K E : Bezoek 
aan het domein van prins Karel te 
Raversijde. Vertrek om 16u. (te 
voet) vanuit kantine kamping Vi
king. Bij terugkeer barbecue. Deel
name: 300 fr. (alles inbegrepen). 
Org. en info: VU-Middelkerke en 
SVHV 
Zo. 5 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Watou o.l.v. Monique Verfaillie. 
Org. : Wandelklub Vlaams Huis. 
Wo. 8 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren, om 13u.30 in de Omme

gangstraat 5. Tema: Strandbloe-
men. Meebrengen: schaar, lijm, 
barbecuestokjes, plakband. Inkom 
60 fr. Org.: Jeugddienst Vlanajo 
vzw. 

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

Za. 11 IZEGEM: Uitstap (per 
trein) naar Sint-Truiden. Org. : 
FW-Izegem. 

Di. 14 BLANKENBERGE: Kof
fietafel met laatste bolling voor 
prijsuitdeling en koud buffet. Om 
14u. in de Reisduif. Inschrijven en 
info: Vik (41.26.99) of Miei 
(41.36.54). 

Ma. 20 I Z E G E M : 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-Deerhjk. Org. : 
Vlaamse Sociale Dienst Ie Dien. 

ANTWERPEN 

J U N I 

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: 
lOOfnOrg. : VU-Mortsel. 

Za. 4 N I J L E N : Bal van de bur
gemeester. In GUdenzaal. Met or
kest Hi-Five. T.v.v. jeugdvereni
gingen van de gemeente. 

Za. 4 BOECHOUT: Euro-avond 
i.s.m. arr. bestuur Antwerpen. In 
Gildenhuis St-Bavo, Sint-Bavo-
plein, vanaf 20u. Met de reizende 
tentoonstelling ,,De kleine sterren 
van Europa", opening door Lieven 
Dehandschutter en voorstelling 
van Antwerpse kandidaten en voor
zitter Bert Anciaux. 

Zo. 5 LIER: Dagtocht naar 
Frans-Vlaanderen o.l.v. Walter 
Luyten. Org. : DF. Info bij be-
sniursleden of gids (03/482.11.93). 

Zo. 5 HEIST O/D BERG: Vlees-
warengroothandel Roger van Dijck 
ontvangt Jaak Vandemeule-
broucke en aüe belangstellenden 
voor ochtendkoffie en gezellig sa
menzijn. Plaats: Neerweg 21, op de 
rommelmarkt. Inschrijven mag: 
015/24.80.86. 

Ma. 6 MORTSEL: Mevr. Mey-
visch spreekt over ,,Muziek over 
liefde op een warmezomeravond". 
Om 20u.l5 in zaal Atrium, St.Ber-
nadettestraat. Leden gratis, niet-le-
den: 50 £r. Org. : FW-Mor tse l . 

Ma. 6 BERCHEM: Middelheim-
wandeling o.l.v. gids. Samenkomst 
om I9u.30 aan ingang Middelheim-
park (Koninklijke laan naar Beu
kenlaan). Org. : FW-Berchem. 

D o . 9 Z A N D V L I E T : Voordracht 
door Patrlk Vankrunkelsven. Om 
20u. in school Noordland, Begij-
hoeve 6 te Zandvliet. Inkom: 50 en 
60 fr. 
Ma. 11 LIER: Arn VU-kampag-
nedag met rondrit door de streek 
per luxe reisbus. Walter Luyten 
rekent op een volle bus. Alle mi
litanten welkom. Info: 
03/482.11.93. 

Ma. 20 KALMTHOUT: Voor
dracht met muziek: ,,Mozart een 
misbegrepen genie?" door mevr. 
Meyvisch.. Ora 20u. in Theesalon 
De Raaf, Withoeflei 1. Org. : 
FW-Kalmthout . Leden 100 fr., 
niet-leden 200 fr. 

Di . 21 K A L M T H O U T : Samen 
met Berchem naar Sint-Nüdaas. 
Zie Berchem. 

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

Vr. 24 BERLAAR: Avondfeest op 
marktplein met stand Vlaamse 
Kring -waarop Walter Luyten u en 
uw familie uitnodigt. 

Za. 25 MARIEKERKE: Tijdens 
Vis- en Folkloredagen heeft 
Vlaamse Kring een stand in de 
Omgangstraat aan nrs. 24/26. Lek
kere visdelikatessen, nieuwe Hol-
Icindse Maatjes met witteke aan 
demokratische prijzen. Van 12 tot 
20u. Ook op 26/6 van 11 tot 20u. 

Ma. 27 P U T T E : VU-Groot-Putte 
naar gewestvergadering. Bespre
king politieke aktualiteit en ak-
tiviteit. Info: Nicole Van Hemel-
donck. Oude Putsebaan 30, 25800 
Peulis (015/75.64.45). 

Ma. 27 HEIST O /D BERG: Om 
20u.30 bespreekt Groot-Heist 
VU-lijst voor gemeenteraadsver
kiezingen. Vooraf kunnen kandi
daten zich aanmelden bij voorzitter 
Mark Van Esbroeck, 
015/24.65.98. 

JULI 

Zo. 10 ANTWERPEN: Fami
lie-uitstap: naar Guldensporenvie-
ring te Kaster. Vertrek om 8u. l5 
parking HoUday Inn (Crest) Ant
werpen. Na Watersymfonie op de 
IJzer (einde 22u.) terug naar Ant
werpen. Deelname: 1.250 fr. (gans 
het programma). Voor inschrijven 
en info: FW-Nat ionaal , Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent. 

Ma. 11 HEIST O/D BERG: Met 
luxe autocar neer de Guldenspo-
renviering op de Grote Markt te 
Brussel. Inschrijven voor 6 juk bij 
Roger Van Dijck (015/24.80.86). 

435-0271521-01 
is het rekeningnummer van 
de VU. Op dit nummer zijn 
alle giften, klein en groot van 
harte welkom om de 
VU-Euro-kampagne mogelijk 
te maken I 

O.C.M.W. van Nijlen 
Het O.C.M.W. van Nijlen 
maakt bekend dat volgende 
betrekking te begeven is 
voor mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten: 
In vast dienstverband: één 
voltijdse betrekking voor 
maatschappelijk 
werk(st)er. 
De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden kunnen 
bekomen worden op het se-
kretariaat van het 
O.C.M.W.-Nijlen, Kes-
sel-dorp 54 te 2560 Kessel 
(tel. 03/489.05.27). 
De kandidaturen voor deze 
betrekkingen dienen aan
getekend gericht aan de 
Voorzitter van het O.C.M.W., 
de heer Paul VERBEECK, 
p/a Kessel-dorp 54 te 2560 
KESSEU uiterlijk op 14 juni 
1994. 

De Sekretaris, 

L Schoofs 
De Voorzitter, 

P. Verbeeck 

Chiis De Stoop in iügali: stad van de doodl 

"" h [47fzTSi 7 V 
•vïijding 

DIE DAG IN 
NORMANDII 

DEZE WEEK IN 

De zomer van 44 
Van de landing in Normandië tot de bevnjding van België: Knack rekonstrueert 

week na week de eindfaze van de Tweede Wereldoorlog. De feiten, de foto's, 
de kaarten, de serie: vanaf deze week in Knack. 

En verder... 
• De Europese kieskampagnes als Vlaamse kennissen • Interview met Niki Lauda 

• Gesprek met Johan De Muynck: het VEV slaat alarm • Gemeenteraads
verkiezingen: Leuven • Internationaal plan: met de hulp van verre ouders • 

Ekonomie: de grondstoffenmarkt • Ruanda: bericht uit Kigali • Solzjenitsyn tenig 
thuis • Gesprek met de Oostenrijkse president Vranitzky • China: vijfjaar na 

Tiananmen • Kultuur: de hoogtepunten van het Filmfestival van Cannes • Lisboa 
'94 tussen modemisme en terugkeer • Modem Leven: gezondheid in Europa 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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Wo. 1 TESSENDERLO: GezeUig 
eten met F W in restaurant The 
Fox, om 19u.30. Keuze uit 3 menu's 
aan 985 fr., dranken niet inbe
grepen Inschrijven tot 25/5 bij het 
bestuur. 

Za. 11 GENK: 6de Tuinfeest met 
braai, hmburgse vlaai. Stonne 
Wouters aan het orgel en Schel-
dekoor. Om 14u.30 in de Slag-
molen, Slagmolenstrciat. Voorin
schrijving door 450 fr. op rek. 
335-0136262-23 van SMF-Lim
burg te St. Truiden. Niet-eters. 
steun en toegangskaart: 100 fr. 
Org.: SMF-Limburg. 

DOEN IN HAM 
De Volksunie van Ham besloot 
noodgedwongen een open lijst 
te vormen met de Agalev-af-
deling in de gemeente. De lijst 
zal getrokken worden door 
Agalev-gemeenteraadslid Exldy 
VeqDoorten. De VU, die niet 
vertegenwoordigd is in de ge
meenteraad maar wel een ak-
tieve werking ten toon spreidt, 
bekleedt met haar voorzitter 
Exldy Volders de tweede 
plaats. 

Als naam voor de lijst w^erd 
gekozen voor DOEN (Demo-
kratisch, Onafhankelijk, Eko-

logisch, Nieuw). "Wanneer gaat 
men iets doen ?", vragen beide 
partijen de mensonvriendelijke 
beleidsmensen in Ham. 

De VU-afdeling van Ham blijft 
zoals in het verleden aktief. Tij
dens de voorbije legislatuur 
stelde het bestuur dossiers sa
men en formuleerde het beleids
voorstellen, bvb. voor de Sluis
straat, Speelplein Den Dries, 
Genebergstraat, Bergstraat en 
De Rammelaers. De afdeling 
blijft de Volksunie steunen bij 
de Europese verkiezingen. Toen 
het bestuur vaststelde dat in de 
omringende gemeenten nog 
geen VU-afflches voor de Eu

ropese verkiezingen te zien wa
ren, stak het de handen uit de 
mouwen om de VU-aanwezig-
heid ook in de buurgemeenten 
op de officiële aanplakborden te 
waarborgen. 

CVP-VU IN 
OUDENAARDE 
De CVP en de VU van Ou
denaarde sloten een samenwer
kingsakkoord voor een gemeen
schappelijke lijst bij de gemeen
teverkiezingen (CVP-VU). De 
lijst richt zich tot wie zich 
Vlaams, demokratisch en so-

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

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

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

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

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

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

Vooralle inlichtingen belt u 
02/771.21.71. 

A L C • T E L 

BELL 

< ^ 

ciaal voelt en respekt kan op
brengen voor de etische waar
den die beide partijen voor
staan. 

Op de gemeenschappelijke 
CVP-VU-lijst krijgt de CVP 
liefst 27 plaatsen, en de VU 
twee: de zesde en de zevende 
plaats. Het aantal mandaten 
welke door de CVP-VU-fraktie 
na de verkiezingen wordt uit
geoefend, zal rechtstreeks af
hangen van de demokratisch tot 
stand gekomen verkiezingsuit
slag. Beide partijen willen zow^el 
in de gemeenteraad als in de 
OCMW-raad al één gemeen
schappelijke fraktie deelnemen 
aan het bestuur. 

In 1988 behaalde de CVP in 
Oudenaarde tien zetels (een 
verlies van twee). De VU kwam 
toen op met de lijst 4XOK van 
ex-CVP-parlementslid Jan Ver
roken en behcialde één zetel 
(Frans Van den Heede). 

OOST-
VLAANDEREN 

JUNI 
Vr. 3 DENDERMONDE: Kaas-
en Wijnavond. Vanaf 20u. in zaal 
Ikaros, Oudegemse baan 63 te Ou-
degem. Org.: VU-Groot-Dender-
monde. 
Vr. 3 GENTBRUGGE: Zin en 
onzin van dde IJzerbedevaart. 
Konfrontatie tussen Arseen Van de 
Velde en de aanwezigen. Om 20u. 
in de polyvalente feestzaal Dien
stencentrum Gentbrugge, Braem-
kasteelstraat 35. Toegang koste
loos. Org.: VOS-IJzerbedevaart-
werkgroep Gentbrugge-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. 
Ma. 6 SrNT-NIKLAAS: Om 20u. 
in de stadsbiblloteek, Heymanplein 
3: Europees verkiezingsdebat met 
Neüy Maes (VU), CVP, Agaiev, VI. 
Blok, SP en VLD. Org.: DF-Jon-
geren en W B . 

Wo. 8 GENT: Panelgesprek met 
FW-Euro-kandidaten Nelly Maes, 
Nora Tommelein en Hilda Dou-
chy-Comeyne. Om 20u. in zaal Van 
Eyck, Lange Kruisstraat 2. Inkom 
gratis. Org.: FW. 
Vr. 10 SINT-NIKLAAS: Uitrei
king ,, Leeuwepenning" aan Bert 
van Woensel. Om 19u. In Ont
moetingsruimte Sint-Lucia, Lam
straat. Org.: DF-Jongeren. 
Za. 11 SENT-NIKLAAS: Vertrek 
edukatieve daguitstap naar het 
Alaasland. Om 7u.30 aan stadhuis. 
Prijs: 1.350 fr. Org. en info: DF 
(De Meulenaer, 03/776.66.23) en 
Dosfel (Dehandschutter, 
02/219.25.00). 
Za. 11 SINT-GILLIS-WAAS: In
vullen belastingsaangiften bij Ro-
main Degraeve, Éekbergstraat. 
Van 14u.30 tot 16u. 
Tel.:03/770.70.62. 
Za. 11 SCHOONAARDE: Hulp 
bij belastingsaangifte. Van 9 tot 
12u. bij VU-gemeenteraadslid Her
man Van Den Abbeele, Losweg 11 
(42.35.49). 
Za. 18 GAVERE: 12de Zomer-
barbecue van VU-Groot-Gavere. 
Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 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-Braadspit-
feest in Het Hoeveke, Potaarde-
straat 20 te Gontrode. Volw.: 400 
fr.p.p., kinderen 200 fr. Org.: 
VU-Melle. 
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SPORT 
TERWIJL HET KOMMERCIE-KOOR AANZWELT 

KOMEN EN GAAN TUSSEN KOMPETITIE EN MUNDIAL 
Het zijn bewogen tijden. PauL Van Hinut maakt zijn 
delektie voor het WK bekend. Ocana pleegt zelf moord. AC 
Milan drijft de épot met Barcelona. Anderlecht pakt de 
dubbel. NilLi naar PSV. Albert wel of niet naar Italië. 
Preud'homme naar Benfica. Over vier jaar mogen ze met 
zijn tweeëndertig naar de MundlaL Luxemburg en Llch-
tenételn zijn dud niet langer kanóloo^. KV Mechelen zet 
voorzitter Du^dart aan de kant. Bij Racing Genk grijpen de 
NV Mijnen de macht. Er bed taat geen zekerheid omtrent de 
toekomst van de FC Luik. Eendracht promoveert opnieuw 
naar de eeréte kLu<)e. De trlhulatle<) In het stinkende 
wereldje van de Fl laten we nog bulten beschouwing. 
Genoeg i) aséez, zegde Van den Boeynantd al voor onö. 

L
uis Ocana, die voor een veer
tiental dagen de hand aan 
zichzelf sloeg, w^as geen ge
wone. De Spaanse wieler

kampioen kwam als kind met 
zijn ouders naar Frans Bas
kenland en de geboren Cas-
tUiaan zou Frankrijk achteraf 
maar node verlaten. Luis ver
wierf begin jaren zeventig grote 
reputatie. 

KLEUR EN KLASSE 

Hij wa5 immers de enige koe-
ureur van zijn generatie die bij 
machte scheen Merckx in de 
Ronde van Frankrijk te kunnen 
counteren. In 1971 trakteerde 
Ocana Merckx in de Alpen dan 
ook op een geweldige uppercut. 
De kannibaal wankelde maar 
viel net niet. Of nog niet. Want 
niets wees er op dat Ocana zou 
begeven onder de niet ophou
dende tegenaanvallen van onze 
nationale trots. Tot het onweer 
losbrak boven de Pyreneeën en 
beide kampioenen in een spek
gladde bocht onderuit gingen. 
Ocana, die rechtgekropen was, 
•werd nog aangereden door de 
achtervolgende Zoetemelk en 
vi'erd met verwondingen in de 
nierstreek per helikopter afge
voerd. E^n dramatisch moment 
dat maandenlang debatstof op
leverde. De Merckxisten be
weerden dat Luis zich in de 
Alpen had vergallopeerd. Dat 
hij boven zijn mogelijkheden 
had gereden en daarvoor de 
rekening kreeg gepresenteerd. 
Zover hebben wij het nooit dur
ven drijven. Ocana \vas een 
grote, flamboyante klassebak. 
In 1971 was hij in de Alpen 
veruit de sterkste. Hij begon 
met zeven minuten drieëntwin
tig sekonden voorsprong aan de 
Pj/reneeën en was vastbesloten 
de immer reagerende Merckx 
van geen meter te lossen. Dat 
had hij dan ook nog niet gedaan 
toen beiden nagenoeg tegelijk 
tegen de grond sloegen. 

Twee jaar later zou Ocana de 
Tour overigens met groot over-
w^icht %vinnen. Merckx deed dat 
jaar niet mee maar Thevenet, 
die tweede eindigde, volgde wel 
op 15 minuten 51 sekonden. Dat 
was niet niks. Luis, die ook een 
groot tijdrijder was, zou de 
Vuelta winnen, Spaans kam
pioen worden en zegevieren in 
de Midi Libre, de Daupiné, de 
Ronde van Katalonië en de Lan-
denprijs. Ocana werd door de 
media nooit echt,, verge ten .Hij 
werd wijnboer, was geïnteres
seerd in kunst en werd nog 
geregeld ten tonele gevoerd. De 
geestelijke en lichamelijke el
lende van kanker werden hem 
echter teveel. 

WRAAK VAN EEN 
VERONGELIJKTE 
De Mundialkoorts stijgt. Nog 
meer buiten dan binnen de voet
balwereld. Een mens kan zijn 
kop niet buiten steken of men 
slaat hem met Mundialgadgets 
om de oren. De kommercie i= 
inderdaad veel belangrijker ge-
w^orden dan de sport zelf. Wit 
ons niet gelooft moet dezer da
gen de ogen en oren maar ope
nen. Inmiddels zijn onze Dui
vels op stage geweest naar Font 
Romeu. Om banden te smeden 
,om groepsgeest te k"weken, om 
zuurstofvoorraden op te doen. 
Van Himsts selektie ving weinig 
kritiek. Iedereen huUt mee in 
het koor der wolven. Maar we 
vTcigen ons toch af waarom 
oud-strijders als Czerniatynski 
en Dewolf de voorkeur kregen 
op knapen als Oliveira, Versavel 
en Suray die toch in de kracht 
van hun voetbaljaren verkeren. 

Versavel heeft overigens al 
sportief wraak genomen in de 
finale van de Beker van België. 
Bruno scoorde zelf en bereidde 
het tweede doelpunt voor. Het 
was lang geleden dat hij nog 
zoveel had laten zien. Ander
lecht nam op Sclessin inderdaad 
tegen de verwachtingen in af
stand van Club Brugge dat 
nochtans hongerig de wei was 
opgestapt. Het verdriet van de 
Westvlamingen was dan ook 
groot. Net als vorig seizoen ble
ven ze van enige trofee ver
stoken. Maar dat op zichzelf 
was niet zo erg. Op Standard 
bleek vooral dat Anderlecht veel 
meer talent in huis had en de 
wedstrijd in elke richting kon 
leiden. Ondanks scheidsrechter 
Schelings twee Brugse doelpun
ten annuleerde had de lands
kampioen technisch en taktisch 
overschot en was dat in het 
scenario door niemand voor
zien. 

Overigens mag de vraag gesteld 
worden of het Anderlecht van 
volgend seizoen nog de ver
gelijking zal kunnen doorstaan 
met de ploeg van de afgelopen 
kampagne. Het vertrek van Ni-
lis zal node w^orden aangevoeld 
want de bij momenten wispel
turige en bijgevolg omstreden 
Limburger •was een belangrijke 
schakel van de ketting. Wan
neer hij meespeelde kon elke 
wedstrijd in één flits beslist wor
den. 

Het mag overigens verbazing 
wekken dat de Limburger op
stapt naar PSV. Eindhoven is 
dezer dagen geen Europese top-
ploeg en we kunnen moeilijk 
geloven dat Nüis in Nederland 
het dubbele zal verdienen van 
bij Anderlecht. Er moeten dus 

Het weggaan van NilLi (ex-AnderUcht) naar PSV zorgt voor 
öpekulati&). Het zou niet om het geld zijn, niet om de eer. Waarom dan 
wei? 

andere redenen zijn. Onvrede 
met de klub, de pers, de en
tourage? Mogelijk maar voor 
een verstandig mens kan dat 
toch geen doorslaggevende re
den zijn. Nüis gaat in zijn beste 
jaren \veg zonder zich sportief te 
verbeteren of in ,,de sterkste 
kompetitie ter wereld te kunnen 
voetballen". Mogen we dat on
begrijpelijk vinden ? Vanzelf
sprekend zal Anderlecht pro
beren hem „waardig" te ver
vangen. In het Astridpark zal 
men zelfs verkondigen dat de 
ploeg door de \vissel(s) ver
sterkt wordt. Ze hebben daar 
nog nooit andere zalf over won
den gestreken. 

Zekerheid omtrent het gaan of 
blijven van Philippe Albert be
staat er nog niet. De Arden-
nees-van-gewapend-beton wil 
maar \vat graag naar het gouden 
schiereiland. Fiorentina eerst en 
Parma daarna staan voor hem in 
de rij. Maar voorlopig wü nie
mand de gevraagde miljoenen, 
men spreekt van tweehonderd, 
ophoesten. Komt er een klub 
met het gevraagde geld naar 
Anderlecht dan zegt Vanden 
Stock onmiddellijk ja. 

De grote baas van Sporting is 
immers eerst bankier en nadien 
voetbalvoorzitter. Een instelling 
waarbij hij en de klub altijd zijn 
welgevaren. Het moet erkend. 
A'Saar het werpt wel enig licht op 
de heersende voetbalzeden. 
Lange termijn kontrakten be
tekenen vandaag niets meer. Na 
twee jciar worden overeenkom
sten voor vijf jaar glimlachtend 
opgeblazen. Door één partij. 
Wordt die niet op zijn wenken 
bediend dan is het eerste wat 
moet gebeuren een verhou
dingsgewijze kontraktaanpéis-
sing. Toestanden die enkel in het 
voetbal kunnen en die de meeste 
klubs op de rand van de afgrond 
brengen. Zoals de aktualiteit 
dezer dagen overvloedig be
wijst. 

TWEEMAAL BUITEN 
In Mechelen werd voorzitter 
Dussart door het bestuur aan de 
kant gezet en door de rechter in 
kortgeding in het ongelijk ge
steld. Hij moet de boekhouding 
van de klub ter beschikking 
stellen, vrijgeven dus. E^n mens 
wrijft zich bij het lezen voor 
minder de ogen uit. Het zal "wel 
geen geheim zijn dat wij altijd 
met enig scepticisme naar de 
handelingen van de opvolger 
van Cordier — die hoe men het 
ook draait of keert aan de basis 
ligt van de opeenstapeling van 
malaises achter de afgebroken 
kazerne — hebben opgekeken. 
De man ging zeer eigengereid te 
werk in een periode van afbouw. 
Dat is dubbel gevaarlijk. Men 
kan zijn eigen gang gaan zonder 
opkijken in tijden van opbouw 
en sukses maar niet andersom. 
De reaktie kan onmogelijk uit
blijven. Bovendien staat het 
voor ons vast dat Dussart 
vreemd was (en is) aan de tra
ditie en de geest van het aloude 
Malinwa die door het inter
regnum van Cordier nog niet 
volledig in rook waren opge
gaan. Toch rijst door deze bijna 
voorspelbare ontwikkeling op-
^ieu^v de vraag waar en weui-
neer de neergang van KV zal 
eindigen ? Onderaan de eerste 
of midden de tweede klasse? 
Het volstaat het wedervaren 
van Racing Mechelen te be
kijken om te begrijpen... 

Inmiddels is ook doehnan 
Preud'homme opgestapt. Hij 
gaat zijn geluk beproeven bij 
Benfica. In de Portugese hoofd
stad kan de gewezen Gouden 
Schoen misschien de stimulan
sen vinden om alsnog een ver
lengstuk aan zijn reeds bewogen 
loopbaan te breien. We zullen 
hem in het oog houden. 

UITKIJKEN 
Ook in Genk rommelt en stormt 
het in de bestuurskamer. De NV 
Mijnen huldigt er een schijn

heilige poUtiek. In woorden ver
kondigt zij zich uit het voetbal te 
willen terugtrekken. Dat het 
voor haar allemaal niet meer 
moet of kan. Maar in feite grijpt 
ze de macht, ontslaat het be
stuur en zet epigonen op alle 
sleutelposten van de geteisterde 
klub. Zogezegd om de toekomst 
te verzekeren, om de sfeer te 
verbeteren, om de klub te doen 
herleven. Wait aind see. Het 
zouden niet de eerste zijn die 
gauw gauw proberen het ge-
investeerde geld zoveel mogelijk 
te rekupereren om nadien op te 
stappen. Niet waar John Cor
dier? 

Limburg kijkt inmiddels met 
een bang hart toe. Toch nog één 
bedenking bij de gang van za
ken. Is Racing Genk niet het 
zoveelste voorbeeld dat fusies 
maar zelden slagen op termijn ? 
Omdat in voetbal twee halve 
nooit een hele vormen. Dat zou 
men nu toch al mogen weten. 

Inmiddels wrijft de eerste klasse 
zich in de handen om de te
rugkeer van én Sint-Truiden én 
Eendracht Aalst. Twee klubs 
die volk meebrengen en de 
kassa nog enigszins kunnen 
doen rinkelen. Of het sportief 
een verbetering inhoudt moet 
worden cifgewacht. Aalst had in 
de strijd met het ongelukkige 
Moeskroen het geluk éian zijn 
zijde. Rijst de vrjiag of er mid
delen voorhanden zijn om beter 
te doen dan voor enkele sei
zoenen toen het simpatieke 
Eendracht al na vijf, zes speel
dagen wist dat degradatie uit de 
topklasse onvermijdelijk zou 
zijn. Al kan er in voetbal veel 
natuurhjk. 

Het is zelfs mogehjk dat een 
reus als de FC Barcelona in de 
finale van de Europacup 1 in de 
vernieling wordt gespeeld door 
het zogezegde defensief voet
ballende AC Milan. De wed
strijd zal onderlijnd w^orden in 
het geschiedenisboek. Al Nvas 
het maar omdat Gods eigen 
kleine broer (zoals Cruyff in 
Nederland wordt genoemd) op
nieuw met zijn twee voeten op 
de aarde werd gezet. Het •was 
hoog tijd. 

Flandrien 

VU OP 
TELEVISIE 
EN RADIO 
Vr. 3 juni: VU-verkJezings-
tribune met Bert Anciaux, 
TV 1, 19u.25. 

Vr. 3 juni: Studiogesprek 
met Jaak Vandemeule-
broucke en beelden van de 
VU-kampagne, TV 2, 21u. 

Zo. 5 juni: De Zevende 
Dag met Willy Kuijpers, 
TV 1. Hu 

Do. 9 juni: Rechtstreekse 
nieuwsuitzending met J aak 
Vandemeulebroucke, 
VTM, 22u. 

Vr. 10 juni: Studiogesprek 
met J aak Vandemeule
broucke, Radio 1, om 
13u.20 na Aktueel. 
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EEN PASTOOR IN HET NAUW 

DE CHARMERENDE INDISKRETIE VAN EEN HISTORIKUS 
De held van dit verhaal is een 
jonge priester, die omwille van 
de bescheiden welstand van zijn 
ouders niet echt een vrije keuze 
kon maken om zijn verstand ten 
volle te ontplooien. Het pries
terschap was de enige ^veg om te 
studeren. Na het koncilie van 
Trente, waar de Contra-Refor
matie in vaste vorm werd ge
goten, heeft de kerk nogal wat 
pogingen ondernomen inzake 
k-waliteitszorg. Zo dienden de 
seminaries er alles voor te doen 
om de kandidaten zo goed mo
gelijk te selekteren op hun roe
ping, om „Strebers" en intel
ligente klaplopers op afstand te 
houden. 

J a n Schuermans bracht het niet 
enkel tot bacalaureus in de Te-
ologie, hij behaalde zelfs zijn 
licentie en behoorde daarmee 
tot een zeer kleine elite onder de 
priesters. De parochie van 
Ename (met Nederename), 
waar hij na enige voorberei
dingstijd in Brussel, terecht 
kwam, lag op het domein van de 
abdij van Ename. Bij zijn aan
komst in 1645 had de jonge 
pastoor een bijkomende taak, de 
paters van de abdij in hun te-
ologische bekommernissen be
geleiden. 

De abdij had aan de laatste 
decennia een niet zo zuiver bla
zoen overgehouden, hoewel niet 
duidelijk is of de verhalen over 
vrouwen en drank wel altijd zo 
ondubbelzinnig op moreel te
kortschieten wezen. 

VROUWEN EN DRANK 
Onze J a n Schuermans, die een 
knap smoelwerk zou gehad heb
ben, een „aardig Bakhuys", had 
het vooral op iets oudere, rijpere 
vrou\ven gemunt. Het w^eze dui
delijk dat de pogingen van de 
kerkelijke overheid om de pries
ters op een onbesproken levens
wandel te houden, in de verre 
uithoeken van het bisdom — hier 
het aartsbisdom Mechelen -
niet altijd zo vanzelfsprekend 
was. Kontrole was daarom uit
besteed aan intermediaire ni
veaus, waar de aartsdiaken en 
op een nog lager niveau de 
landsdeken een rol van bete
kenis speelden. Voor hün loop
baan was een duidelijk geval 
van ontucht een mooie zaak: zo 
konden zij hun nut en oplet
tendheid bewijzen. 

Dat J a n Schuermans de weg 
naar het vrouwenhart kende, 
hoeft geen betoog. Maar niet 
aUe vrouwen waren daar zo
maar op gesteld. Zo waren er 
geruchten over een ,,treckende 
en reckende J a n " en drongen 
die tot in het gerechterlijke dos
sier door. Dat dossier ging over 
het feest ter gelegenheid van de 
Vrede van Westfalen. Die vrede 
maakte een einde aan de Tach
tigjarige oorlog, die in 1566-68 
was ontbrand tussen de koning 
van Spanje en de Nederlanden. 
Het Noorden was een republiek 
geworden. Het Zuiden zwoegde 
nog onder een Spaans juk. Of 
liever, de wettelijke landsheer, 
graaf van Vlaanderen en He-
negou^ven, Hertog van Bra
bant... was tevens koning van 
Spanje. Of omgekeerd. De 
vrede werd met vuurwerk ge
vierd en kanongebulder diende 
die te bekrachtigen. Ook Ou
denaarde vierde en J a n Schu

ermans, die van drank en fees
ten hield, kon niet achterblijven. 
Negen maanden na deze fees
ten, kende Oudenaarde een ba
byboom zonder voorgaande. 
Ook hier schijnt Schuermans er 
voor iets tussen te zitten. E^n 
zekere Kathelijne Schamelhout 
was zwanger en had voor de 
geboorte van haar vrucht een 
akkoord met Schuermans, hij 
zou de nodige zorg dragen voor 
het bastaardje. De pastoor wou 
geen schandaal en trachtte zich 
aan aUes te onttrekken. Volgens 
de getuigen, de vrouwen dus, 
was hij daar anders wel goed in, 
in het trekken en rekken... 

EEN SCHANDAAL 
De zwangerschap in kw^estie 
was er ene van de vele, maar een 
ongehuwde vrouw die een kind 
•wachtte, dat diende toch niet 
zomaar aanvaard; de snoodaard 
die haar eerbaarheid had aan
getast, moest en zou bekend 
worden. De vroedvrouw^, daar
toe onder ede gemachtigd, wist 
tijdens de bevalling — een werk 
van lange adem — aan de kraam-
vrouw^ de naam van de echte 
vader te ontfutselen. Pastoor 
J a n Schuermans kreeg bericht 
dat hij vader was geworden. 
Maar in de parochieregisters 

De eigentijdse, levende litera
tuur wordt niet alleen bepaald 
door auteurs die uitsluitend met 
hun eigen oeuvre en de uitbouw 
ervan bezig zijn. "Eigen werk 
eerst" moet hier niet meteen als 
een zuiver egocentrisch gegeven 
worden gezien, heel wat kun
stenaars zijn nu eenmaal ui
termate individualistisch inge
steld en werken alleen in funktie 
van hun artistieke produktie. 
Daarnaast heb je de (weliswaar 
kleinere) groep van hen die hun 
schrijverschap als het w^are 
opengooien voor kollegas en de 
promotie van hun werk. In feite 
gaat het hier om auteurs die 
zichzelf voor een flink deel weg
cijferen en ook fors aan de kar 
van anderen gaan duwen. 

INZET 
J e kan deze figuren binnen het 
kader van de literaire geschie
denis makkelijk vinden in re-
dakties van letterkundige tijd
schriften en/of verenigingen, 
lïen van de beste voorbeelden 
uit de moderne Vlaamse lite
ratuur was J a n Walravens die 
zich als geen ander heeft ingezet 
voor de auteurs van de '"Tijd en 
Mens "-groep met als kopstuk
ken Louis Paul Boon en Hugo 
Claus. Walravans was als het 
ware de voedstervader van de 
experimentele dichtkunst in 
Vlaanderen. 

Dé Bezige Bij van de Neder
landstalige literatuur moet 
even^vel niet in Amsterdam 
maar in Brussel worden gesi
tueerd: Clara Haesaert. Hae-
saert is zonder enige twijfel of 
konkurrentie de meest bedrij
vige literator van ons taalge
bied, al moet aan deze "werk-

van Pamele werd niet zijn naam, 
wel die van een zekere J a n 
vander Kerckhoven geschre
ven. Terwijl de pastoor zelf in de 
overleden broer van de mees
teres van de kraamvrouw een 
pater van de abdij, de vader 
meende te mogen zien. Deze 
had immers een vlotte toegang 
tot het huis waar de dienst
maagd verbleef. 

Wie wil horen of lezen de hele 
historie, dient dit boek maar 
eens rustig door te nemen, vele 
leuke en pikante details stof
feren het verhaal. Toch is dat 
niet het belangrijkste motief van 
de historikus Ludo Milis. We 
krijgen hier geen gratuit ver
haaltje over seks en drank, want 
dan zou men de historikus te 
kort doen. Het verhcial, zoals 
het uit de bronnen naar voor 
komt, is evenwel iets anders, iets 
sterkers. Het vertelt over de 
verhoudingen in een provincie
stad als Oudenaarde in een voor 
ons vrij onbekende tijd. De 17de 
eeu^v heet gemeenlijk de on
gelukseeuw. Waarom zou men 
dan aandacht besteden aan een 
onbeduidende en zelfs onw^aar-
dige priester, die weinig heeft 
bijgedragen tot de verheffing 
van zijn volk? 

lust" een belangrijke restriktie 
worden vastgeknoopt: ze re
sulteerde niet in een omvang
rijke literaire produktie. Clara 
Haesaert heeft zich als geen 
ander ingezet voor onze poëzie, 
een opsomming van haar ak-
tiviteiten op dit vlak is voor 
degenen die ook maar een beetje 
op de hoogte zijn van wat er 
binnen de Vlaamse lyriek leeft, 
kompleet overbodig. 

HELDER 
Tijdens de voorbije maand april 
kon je haar "s avonds laat op 
televisie in Coda haar voorkeur
gedichten zien lezen en op de 
radio •was ze in "Niet van gis
teren" te horen in een boeiende 
korrespendentie met Jaak 
Dreesen, hoofdredakteur van 
De Bond. 

MISVERSTANDEN 
Het grote verhaal, van oorlogen 
en politieke machtstrijd, van ko
ningen en opstandige steden is 
belangrijk. Het is echter mjiar 
mogelijk door de wijze waarop 
een samenleving zich steeds 
weer organiseert en in stand 
tracht te houden. 

Maar alles ^vat tot de grote 
geschiedenis behoort en vaak in 
goed geredigeerde bronnen 
voor de toekomst werd vast
gelegd, heeft weinig zin als er 
van tijd tot tijd geen doorkijk is 
naar het dagelijkse leven. 

Wij besteden aandacht aan dit 
boek van prof. dr. Ludo Milis, 
omdat het toont hoe het grote 
verhaal van de hervormingen, 
de Contra-Reformatie en het 
Jansenisme betekenis kregen in 
het dagelijkse leven van een 
plattelandsparochie. Niet de 
adel of het patriciaat spelen hier 
de hoofdrol maar de kleinbur-
gerij, met haar knechten en mei
den. Het klooster als belang
rijke landheer en de landstreken 
als vertegen'woordiger van het 
hoge gezag blijven niet afzij
dig. 

Over Sluis wordt ook geschre
ven, dat stadje speelt ook van-

Clara Haesaert werd dit jaar 
zeventig — zij ziet er zestig uit — 
en de mooiste hommage die 
haar bij die verjaardag kon v̂ ôr-
den gebracht is de uitgave van 
een selektie uit haar poëzie die 
zij tussen 1953 — het jaar van 
haar debuut met de dichtbundel 
""De overkant"" — in 1993 heeft 
geschreven. 

Het Gentse Poëziecentrum 
zorgde voor een uitermate ver
zorgde editie: de bloemlezing 
'Levenslang het vermoeden", 
samengesteld en ingeleid door 
Mark Maes, biedt een stevige, 
heldere kijk op het poëtisch uni
versum van deze krachtige en 
autentieke dichteres. 

Haesaert is wellicht in haar po
ëzie de minst vrouwelijke van 
onze dichteressen (poëzie is er 

daag nog een rol als oord van 
wellust, al bood het onderdak 
aan J a n Schuermans op de 
vlucht voor een proces. 

Maar goed. Sluis zal dan wel 
simbool staan voor het eeuwig 
terugkerende vraagstuk hoe le
vensdriften op een diskrete ma
nier te verzoenen zijn met de 
eisen van onze stand of het 
beeld dat w îj graag van onszelf 
uitdragen. 

De historikus die dit schreef 
kan men nauw^ehjks een voyeur 
noemen, tenzij iedereen die eeu
wenoude dossiers in archieven 
gaat napluizen, om een of ander 
verhaal te kunnen vervolledigen 
een voyeur mag heten. Maar is 
dat niet dezelfde charmerende 
indiskretie die een groot auteur 
vleugels geeft en hem toelaat het 
verhaal van de "wereld om zich 
heen te verwerken ? 

Bart Haers 

cï> De indücrete Charme van 
Jan Schuermant), Pastoor van 
Ename (1645-1655). Ludo Mi-
IL). Uitg. Hadewijch, Antwer-
pen-Baarn, 1994. 157 bL., 595 
fr. 

overigens niet om een geschre
ven echo van mannelijkheid of 
VTOu^velijkheid te zijn), de ge
voelige Pieter-Geert Buckinx 
heeft dit vele decennia geleden 
reeds opgemerkt. 

Voor deze opmerkelijke eigen
schap is maar één verklaring: 
Clara Haesaert heeft zich bin
nen de door mannen gedomi
neerde samenleving en kultuur-
w^ereld nooit als underdog ge
dragen, integendeel. Steeds en 
overal stond ze op de barri-
kaden en liet ze, indien nodig, 
haar stem luider dan de anderen 
klinken. Haar besliste schrijf
stijl zit zelfs in de titels van haar 
bundels verpakt: "Omgekeerde 
volgorde", "Onwaarschijnlijk 
recht", "Met terugwerkende 
kracht", "Medeplichtig" en "Be
voorrechte getuige" zijn niet di-
rekt stroperige vlaggen van een 
al even zoete lading. 

Haesaert konstateert en ont
leedt de natuurlijke en men
selijke signalen die haar leef-
•wereld bepalen, zij is geen dich
teres van mooie woorden maar 
van een rake lyrische expressie 
die haar totale persoonlijkheid 
haarscherp omvat en weer
geeft. 

In bijgaand (titelloos) gedicht 
klinken de vastberadenheid, de 
verlangens en emoties van deze 
belangrijke dichteres in een ui
termate heldere zegging door. 

W.V. 

c» Levendlang het vermoeden -
gedichten van 1953 tot 1993. 
Clara Hae^art. Uitg. Poëziecen
trum, Gent. 598 fr. 

DICHTERES CLARA HAESAERT: 

DE BEZIGE BU IN BRUSSEL 

het kopen van schoenen 

het kiezen van een bril 

ook dat moetje voor me doen 

en de groei van de kraag rond de lever 

en het scheeftrekken van het duimgewricht 

ook dat moetje voor me tegenhouden 

en de rit door een wolk van woorden 

en het slapen in een hemel op aarde 

ook dat moetje voor me veroveren. 
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KUIT-UURTJE 
VAN GOGHS PARIJSE ZELFPORTREHEN 
Hoewel Van Goghs oeuvre 
meer geschilderde landschap
pen dan portretten en figuur
stukken bevat, had de kunste
naar vanaf het begin van zijn 
karière een uitgesproken voor
keur voor de uitbeelding van de 
menselijke figuur. Aanvankelijk 
portretteerde hij boeren, maar 
na zijn kennismaking in 1886-87 
met het moderne, impressionis
tische portret, breidde hij zijn 
repertoire uit en kwamen ook 
anderen dan landarbeiders m 
aanmerking voor een geschil
derd portret. 

Door gebrek aan liefhebbers om 
voor hem te poseren makte hij in 
Frankrijk echter minder por
tretten dan hem lief was. Hij 
had, zoals hij in begin 1888 in 
Arles schreef „^e«/z macht genoeg 
(...) om te laten poeieren wat ik wil, 
waar ik wil, en zo lang of kort aL ik 
wil (...). En heden ben ik Land-
<ichapéchitder, waar ik eigenlijk voor 
portret geschikter ben." Van Gogh 
betreurde dat, want het portret 
was „al met al het enige dat me in de 
<)childerkun<)t ten diep,)te ontroert en 
dat me, meer dan wat dan ook, het 
oneindige doet voelen." 

Omdat hij geen modellen had, 
begon Van Gogh in Parijs met 
het maken van zelfportretten, 
waarvoor immers alleen een 
spiegel nodig -was. Hij heeft in 
totaal zo'n 35 zelfportretten ge-

Omdat hij geen modellen had begon Van Gogh in Parijd met het 
maken van zelfportretten. 

maakt, •waaxva.n 28 uit zijn Pa-
rijse periode (1886-1887) da
teren, toen hij zich de karak
teristieken van het moderne 
portret eigen maakte. Van deze 
28 bevinden zich er 18 in de 
koUektie van het Van Gogh Mu
seum, en deze ^verken zullen nu 

voor het eerst samen in een 
kleine tentoonstelling gepresen
teerd worden. De werken zijn 
aangevuld met enkele bruikle
nen uit Nederlandse musea, en 
ook de enige twee getekende 
zelfportretten van Van Gogh 
worden opgenomen. 

OPENBARINGEN 
Met deze zomerpresentatie 
worden voor het eerst vijf uit
zonderlijke Parijse zelfportret
ten uit de kollektie aan het pu
bliek getoond. In het verleden 
\varen deze werken slechts bij 
hoge uitzondering te zien, om
dat zij zijn geschilderd op ach
terkanten van ^verken uit Neu-
nen. In het kader van het Del-

I taplan, -waarbij de overheid gel
den beschikbaar heeft gesteld 
voor de konservering van 
kunstw^erken, zijn de vi^erken 
van nieuwe lijsten voorzien 
w^aardoor voor- en achterkant 
tegelijkertijd zichtbaar zijn. De 
donkere bruinen, groenen en 
zwarten aan de „Neunense 
kant" vormen een sterk kontrast 
met de neo-impressionistische 
kleuren rood, blauw, geel en 
rose die Van Gogh aan de 
„Franse kant" gebruikte. Door 
dit grote verschil zijn de werken 
symbolisch voor de snelle ver
anderingen in kleur en pen
seelvoering na Van Goghs ver
trek uit Holland. 

Hoewel de vijf zelfportretten 
zonder enige twijfel eksperi-
menten in kleur waren, had Van 
Gogh weUicht ook andere be
doelingen. De kunstenaar 
hoopte immers door middel van 
het hoog opvoeren van het ko
loriet zijn eigen bijdrage te kun

nen leveren aan het moderne 
portret, zoals ŵ e onder meer 
^veten uit een brief uit Au-
vers-sur-Oise, toen hij aange
spoord door dokter Gachet, op
nieuw portretten wilde gaan 
maken. ,,Wat me het mecéte, veel en 
veel meer dan al het andere, in mijn 
beroep boeit, dat ui bet portret, het 
moderne portret", schreef de schü-
der toen aan zijn zus Willemien. 
„Ik zou zo graag (...) portretten 
maken die over een eeuw voor de 
meruien die dan leven, ah het ware 
openbaringen zijn. Duó probeer ik 
niet te schilderen door middel van de 
fotografische gelijkenis maar door 
onze hartstochten uit te drukken, 
waarbij ik onze kennis en moderne 
smaak omtrent kleur hanteer als 
middel om het karakter uit te druk
ken en op te voeren." 

Of zijn zelfportretten een eeuiv 
later inderdaad als „openbarin
gen" aandoen, mag de bezoeker 
van de tentoonstelling zelf uit
maken, maar wij geloven wel 
dat de ekspositie de trein- of 
autorit naar Amsterdam cJes-
zins meer dan waard is. 

c» De tentoonstelling Van Goghs 
Pari/se zelfportretten loopt van 
10 juni t/m. 9 oktober in bet Van 
Gogh Museum in Amsterdam. 
Het museum is dagelijks geopend 
van 10 tot 17 uur, voor 10 gulden 
kan je erin. 

GREGORIAANS FESTIVAL VAN V^ATOU 

DE MUZEN 
HOUDEN VAN STILTE 

DAAR ZIJN DE VLAAMSE 
POCKETS WEER! 

Voor minnaars van stilte en gre-
goricians is Watou een pleis-
terplek en een pelgrimsoord ge
worden. In die mate zelfs dat 
hoe groter het aantal bezoekers, 
hoe groter het risiko dat de 
kleinschaligheid — zo eigen voor 
die unieke festival — verloren 
dreigt te gaan. En toch weet 
Bernard Deheegher, de man 
van het eerste uur, zijn schip in 
de juiste koers te houden. 

De bron is zee ge-worden, het 
publiek een smeltkroes, de ko
ren komen uit alle windstreken, 
de Sint-Bavokerk barst uit haar 
voegen. En toch blijft de sfeer er 
rustig als had de drukte van de 
w^ereld er geen vat op. 

Watou is voor velen een tweede 
thuis geworden. Het silhouet 
van Hugo Claus, het Dommel-
hof, de Kleine Markt met zijn 
lage huisjes, de verzen van Gw îj 
Mandelinck zijn herkennings
punten. 

Het gregoriaans festival duurt 
drie dagen. We hebben de vrij
dag en de zaterdag met hun 
audities, koorateliers en litur
gische plechtigheden niet mee
gemaakt. Maar de zondag is nog 
rijk gevuld. Bernard Deheegher 
loopt er stralend bij en vertelt 
ons dat hij zich voelt zoals Am-
brosius, kerkleraar en bisschop 
van Milcian, het gregoriaans 
^vou horen zingen: ,,in nuchtere 
dronkenheid". De pontifikale 
mis wordt opgedragen door bis
schop Roger Vangheluwe. De 
jongens van Westminster zin
gen engelachtig voor, de koren 
van Sao Paulo en Verona zorgen 
voor het proprium. Maar vrij 
zijn in de eerste plaats getroffen 

door de samenzang, overtuigd, 
als uit één mond, en door de 
aan-wezigheid of de terugkeer 
van aloude rituelen met hun 
sakrale kleur. 

De namiddageditie is gebouwd 
rond Hemelvaart en Pinksteren. 
We horen vier koren met een 
eigen benadering en idioom. 
Want ook in het gregoriaans 
gaat men — zoals in de barok — 
op zoek naar bron en hand
schrift. De meisjes van Seoel 
klinken als een kamerkoor, de 
mannen van Praag zingen sterk 
gebonden, bijna vlinderach-
tig-speels, de Duitsers uit Keu
len plechtstatig, de Koreanen 
uit Pusan, geschoold in Parijs, 
zitten het dichtst in de buurt van 
de geest van Solesmes. Maar dit 
is geen concours. Bij het luis
teren stel ik me een rivier voor 
die deint of rustig kabbelt, een 
romaans kerkje in Orcival of 
Saint-Nectaire waar kapiteel en 
gregoriaans de sfeer bepalen, de 
harmonie en de ascese die spre
ken uit de marines van Maurits 
Van Saene. 

De dag eindigt met een plech
tige vesperdienst, geleid door de 
bisschop van Brugge en de abt 
van de Sint-Paulusabdij van 
Wisques, gezongen door een 
spectrum van deelnemende ko
ren, en beantwoord door een 
overvolle kerk. Het orgelpunt is 
gezet. 

Watou blijft w^at verweesd en 
dromerig achter. Voor de zomer 
maakt Hugo Claus er zijn op
wachting, in dialoog of kon-
frontatie met de beeldende 
kunst. 

(wdb) 

Al van voor de Tweede We
reldoorlog ondernam men 
pogingen om het boek nader 
tot een ruim publiek te bren
gen. „Pockets" zijn daartoe, 
reeds decennia lang, het uit
gelezen middel. Zijn prijs, 
formaat en papierkw^aliteit 
maken de pocket tot een heel 
eigen produkt, anders dan 
bijvoorbeeld de paperback. 
Pockets zijn meestal her
drukken, zo bieden ze au
teurs de kans op verhoogde 
of hernieuwde belangstelling 
voor hun werk. 

Om de almaar aanwassende 
stroom goedkope Neder
landse pocketboekjes een 
beetje in te dijken, bracht 
uitgeverij Heideland in 1959 
de Vlaamse Pockets op de 
boekenmarkt. In de Vlaamse 
Pockets (VP) kw^amen 
Vlaamse auteurs ruim
schoots aan bod. Dat naar 
zulk een reeks boeken vraag 
w^as is duidelijk: tussen 1959 
en 1972 rolden meer dan 250 
VP's van de persen, met een 
gemiddelde oplage van 
11.000 eksemplaren. 

Uitgever Lxje Nagels bewees 
met zijn VP's de Vlaamse 
lezer een onschatbare dienst, 
hij had een neus voor het 
uitgeven van oorspronkelijk 
Vlaams werk of herdrukken 
van onvindbaar geworden 
erfgoed. Tevens opende hij 
een forum voor boeken over 
Vlaamse beweging en aan
verwante onderwerpen, de 
vele essays van b.v. Maurits 
van Haegendoren zijn daar 
de mooiste resultaten van. 

Maar ondanks dit sukses 
w^erd Heideland jammer ge
noeg falliet verklaard in 
1987. 

Desalniettemin prijken nog 
menige Vlaamse Pockets op 
tal van boekenplanken in 
Vlaamse huiskamers en bi-
blioteken, maar de cianvoer 
van nieuwe titels stokte reeds 
lang. 

De Nederlandse pockets ble
ven echter komen: Prisma's, 
Elsevier Pockets, Zw^arte 
Beertjes, Ooievaar Pockets, 
Salamanders, Rainbow Poc
kets.... allemaal ,,goedkoop" 
leesvoer. 

TEGENGAS? 
Maar nu wordt er opnieuw 
w ât tegengas gegeven. De 
jonge uitgevrij Coda, die 
haar fondsbeieid tot nog toe 
in hoofdzaak op non-fiktie 
richtte, komt nu met een ge
durfd initiatief op de prop
pen. Onder de naam Vlaamse 
Pockets, die vrij beschikbaar 
•was, lanceert de uitgeverij 
maar eventjes 5 titels: Sarah 
van Jos Vandeloo, Het Be
geren van Piet van Aken, De 
nacht van Muriel van Aster 
Berkhof, Uitgestelde thuis
komst van Elisabeth Marain 
en De legende van Tijl Uden-
spiegel en Lamme Goedzak van 
Charles De Coster, naverteld 
door André Schreurs. Uit
gever Roger Ulburghs •wijst 
erop dat Coda duidelijk kiest 
voor het Vlaamse karakter 
van de reeks. Coda vril goed
kope pocketedities uitgeven 
van Vlaamse auteurs die 

4 ^ 

reeds bij andere uitgeverijen 
pubhceerden, maar het is niet 
uitgesloten dat ook werk van 
jonge Vlaamse debutanten in 
de reeks wordt opgenomen. 

PRIJZIG 
Jaarhjks wil Ulburghs 20 
VP's uitgeven: acht boekjes 
literatuur, acht non-fictie en 
vier kinderboekjes. Uitgeef-
ster Angèle (barones) Man-
teau, die een -woordje deed 
bij de persvoorstelling van de 
reeks, was in haar schik om
dat de nieu-we Vlaamse Poc
kets maar 290 frank kosten. 
Wehswaar kostten haar ei
gen Alamix-Pockets in de 
jaren 60 slechts 35 frank en 
een Prisma amper 20 frank, 
maar sedertdien verstreken 
dan ook meer dan dertig jaar, 
en „de benzine van uw auto,een 
treinkaartje of een pilsje zijn 
ongetwijfeld in dezelfde verhou
ding in prijs gestegen." 

De Vlaamse Pocketreeks van 
uitgeverij Coda is een lo-
vens-waardig initiatief, dat 
hoopvol stemt jegens de evo
lutie van de verkoop van 
Vlaamse boeken. Alisschien 
kunnen we daarom besluiten 
met de w^oorden van Angèle 
Manteau: „De toestand van het 
boekbedrijf ziet er niet zo somber 
uit ab men het vaak doet voor
komen. " 

(ts) 

c» Uitg. Coda, Frankrijklei 
111 U 2000 Antwerpen. 
Tel 03/226.15.34, 

fa:x 03/231.69.73 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG-4 JUNI 

THE STING 
Paul Newman en Robert Redford slaan na Batch CoAiidy and the Siuidarwe 
KO opnieuw de handen in mekaar om zich in New York anno 1936 te 
wreken op de gangster die één van hun vrienden liet vermoorden. Een 
met Oscars overladen film uit 1973. (Ned. 1, om 20u.26) 

SWEET HEARTS DANCE 
Amerik. film (1988) waarin de midlife-krisis centraal staat. Don 
Johnson, in een erg goede rol, ziet het na 18 jaar huwelijk niet langer 
zitten, terwijl zijn oude schoolmakker net aan een raeuwe relatie begint. 
(VTM, om 21u.) 
ZONDAG 5 JUNI 

DE LANGSTE DAG 
In het kader van de 50ste verjaardag van de gealheerde landing in 
Normandië wordt deze „super-oorlogsfilm" zowat op alle zenders 
uitgezonden. Vier regisseurs, vijf scenaristen en een nooit eerder 
verzamelde groep internationale akteurs zorgen voor een meer dan drie 
uur durend spektakel. (VTM, om 20u.) 

TINMEN 
Amerik. satirische komedie (1987) over de konkurrentie tussen twee 
verkopers van aluminiumramen. Baltimore is de achtergrond voor de 
linke praktijken waarmee Richard Dreyfuss en Danny De Vito mekaar 
bestoken. (TV 1, om 20u.l5) 
MAANDAG 6 JUNI 

WE'LL MEET AGAIN 
In het Casino-Kursaal van Oostende presenteert Kurt Van Eeghem een 
gelegenheidsprogramma, waarin een muzikale hulde wordt gebracht aan 
„de helden van "44. (TV 1, om 20u.25) 
DINSDAG 7 JUNI 

HIDDEN AGENDA 
Een Amerikaanse advokaat van de Mensenrechtenorganisatie wordt in 
Noord-Ierland vermoord. Een integere politieman en de vriendin van het 
slachtoffer vinden tijdens hun onderzoek bewijzen van korruptie op het 
allerhoogste niveau. Sterke poUtieke triller (1989) met Frances McDor-
mand, Brian Cox en Brad Dourif. (TV 2, om 22u.) 
WOENSDAG 8 JUNI 

DE KASSIERE 
Ned. film (1989) met Marion van Thijn, Thom Hofiinan en Monique van 
de Ven. lily, een naïeve kassiè re in een warenhuis, raakt zwanger van 
een Amerikaanse GI. Nadat haar vriend werd vermoord trekt zij de grote 
stad in en valt m handen van een pooier. Een vrij moedeloze film met 
goede muziek van Dave Stewart en Candy Dulfer (TV 2, om 22u.) 
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Marion van Thijn in de NeBerlandM film De Koddière. Woenédag 
8 juni op TV 2, om 22u. 

THE FIRST DEADLY SIN 
Frank Smatra speelt de rol van een oudere Newyorkse politieman die op 
zoek is naar een psichopatische moordenaar, terwijl zijn vrouw moeizaam 
herstelt van een nieroperatie. Faye Dunaway heeft een hoofdzakelijk 
„bggende" rol, maar Sinatra is, na tien jaar afwezigheid op het witte doek, 
nog bijzonder goed op dreef (VTM, om 22u.30) 
DONDERDAG 9 JUNI 

THE BOY FRIEND 
Ken Russell verfilmde in 1971 de leuke persiflage van Sandy Wilson op 
de muzikale Broadway-showrs van de jaren twintig. De Busby Ber-
keley-nummers komen qua uitvoering dicht bij de meester zelf. Met 
Twiggy en Christopher Gable. (TV 2, om 22u.) 

THE PAPER CHASE 
Uitstekende Amerik. film (1973) over de studenten aan de fakulteit 
Rechten van Harvard. Timothy Bottoms is een idealistische student die in 
konflikt komt met de erg veeleisende, bijna sadistische professor John 
Houseman. Tot hij ook nog verliefd wordt op diens dochter... (VTM, om 
22u,30) 
VRIJDAG 10 JUNI 

EG-MAGAZINE 
In het vooruitzicht van de Ekiropese verkiezingen verzamelen Dirk 
Sterckx en Giiy Janssens de Ujsttrekkers van CVP, SP, VLD, Agalev, 
Volksunie en Vlaams Blok voor een debat. (TV 2, om 21u.) 

NIAGARA 
Marilyn Monroe verblijft met haar echtgenoot Joseph Cotton aan de 
Niagara-watervaUen en is van plan hem daar om het leven te brengen. Zij 
betrekt een jonggehuwd paartje in het komplot en wacht de ge
beurtenissen af. Spannende Amerik. film uit 1953. (TV 1, om 21u.05) 

«ELWERK 
EN VOOR DE 
VIDEOAAARKT.. 
•^fk^ The Hudsucker Proxy 
werd voor het eerst vertoond op 
het Sundance Film Festival op 
27 januari van dit jaar. Het 
festival is er ooit gekomen op 
initiatief van Robert Redford. 
Het is er op gericht om nieu'w 
talent te ontdekken en ook wel 
om de ait-fUm een kans te ge
ven. Eigenlijk is het een beetje 
het festival van de buitenbeen
tjes. Ook veel pas afgestudeer
den van de filmscholen bieden 
daar hun eerste werken aan, 
daardoor is het uiteraard ook 
een erg ongehjk festival. 

The Hudsucker Proxy is een 
film van de gebroeders Ethan en 
Joel Coen, en dat zijn op zich
zelf al buitenbeentjes. Want cJs 
je een onvergetelijk gestyleerde 
gangsterfilm hebt gemaakt zoals 
Miller,) CroMing, en dikkerd 
John Goodman tot zijn grootste 
akteursprestatie hebt gebracht 
in Barton Fink, ben je ondanks 
dit sukses, toch een buitenbeen
tje. Hoe dit tweetal ooit de som 
van 40.000.000 dollar bij elkaar 
kreeg om The Hudsucker Proxy 
te maken is een van die raadsels 
die Amerika maken tot wat het 
is. 

De investeerders kunnen echter 
op beide oren slapen, want de 
film werd door de festivaldi-
rektie van Cannes als openings-
film gekozen, en dat geeft al 
dadelijk een goed duvitje voor 
zijn verdere loopbaan in de -we
reld buiten Amerika. En te
recht, w^ant het is een van de 
beste pastiches ooit over Hol
lywood gemaakt, alhoewel het 
ook deze Coen-fllm aan emotie 
en warmmenselijkheid ont
breekt. 

Het verhaal: Norville Barnes 
(Tim Robbins, die eigenlijk een 
mengeling van Gary Cooper en 
Jimmy Stewart zou moeten 
zijn, maar dze kans niet he
lemaal wordt geboden door het 
scenario) staat op de Manhattan 
wolkenkrabber op nieuwjaars
nacht 1958-59, klaar om de do
delijke sprong te maken. Dan 
wordt in flash back over zijn 
ongelooflijke loopbaan van de 
vorige maanden verteld. Van 
werkzoekende die blij is met een 
baantje in de postkamer van de 
Hudsucker Industries, tot pre
sident van de firma. Dat het 
geen zuivere koffie is daarvoor 
zorgt Sidney J . Mussberger 
(een elegante Paul Newman die 
zich special voor de gelegenheid 
een raspende stem heeft aan
gemeten, maar er nog steeds te 
leuk uitziet om de rol van 
,,slechte " te spelen). Sidney wil 
namelijk de aandeelhouders be
wegen hun ciandelen te verko
pen en hoe kan dat beter dan 
door een inkompetente direk-
teur aan het hoofd te zetten. Het 
lukt allemaal nog beter omdat 
net op dat ogenblik de ster
reporter Amy Archer (Jennifer 
Jason Leigh die de opdracht 
kreeg te akteren als Katherine 
Hepburn en enkele oude film-
vampen) tot bij Norville kan 
doordringen en hem in een 
groot artikel aan de kaak stelt 
als een stuk onbenul. 

Maar Norville slaat terug en 
wordt de uitvinder van de hula 
hoop. E^n scène in de film 
vertelt trouwens het ongeloof
lijke verhaal hoe de hula hoop 
zon wereldsukses werd. Dit 

Geweldfilmveteraan Clint Eaétwood nwcht in Canned de gouden palm 
toekennen aan Pulp Fiction, van landgenoot Quentin Tarentino. 
Kwedtie van in zijn eigen bloederige dtijl te blijven... 

kinderspeeltje is echer een 
zware streep door Sidneys re
kening, maar zakendoen is oor
log en hij zal wel -weer een nieuw 
plan bedenken. Leuk. 

•k-k Pas tres catholique werd 
geschreven en geregisseerd 
door Tonie Marshall (dochter 
van aktrice Micheline Presle, 
die ook meespeelt). In de hoofd
rol zien we Anemone als 
Maxine Chabrier. Ze lijkt heel 
erg op de mannelijke privaat-
detektives die HoUjAvood ons in 
de jaren veertig voorschotelde, 
slordig en kettingrokend, met 
een zoon die ze nauwelijks ziet 
en een ex-echtgenoot. De les
bische verhouding die ze heeft 
met Florence is meer van deze 
tijd (in de film dan!) . Maar ze 
blijkt niet zo verstokt op het 
gebied van de hefde want de 
lichtjes in haar ogen en de klok
ken in haar oren wanneer ze 
Jacques ontmoet zeggen iets 
anders. 

Terwijl ze een onderzoek doet 
voor een verzekering, zaak 
waarin haar echtgenoot betrok
ken is, wordt de verhouding met 
haar zoon weer wat rechtge
trokken. Maar nu wordt Jac 
ques weer lastig en moet ze de 
keuze maken. 

Alhoewel 
goed is en 

het uitgangspunt 
er heel wat fraaie 

karakterrollen in worden ver
tolkt, hangt in deze debuutfilm 
alles nog losjes aan elkaar, een 
vaste regisseurshand had hier 
een mooi pakje uit kunnen ma
ken. Misschien moet Tonie al
leen maar scenario's schrijven 
en het filmen aan anderen over
laten ? 

•k Son-in-law wordt in de zalen 
uitgebracht, om een alibi te heb
ben, om hem direkt weer in het 
videocircuit te stoppen. 

Het verhaal: boerentrien gaat 
naar de stad, en ontdekt een heel 
andere wereld, boerentrien 
neemt vrijer mee uit de stad 
naar boerderij. Een wereld van 
konflikten en dingen die je al
lemaal al eens hebt gezien, ei
genlijk niet eens lollig, zelfs bij 
de akteurs werd naar dubbel
gangers gezocht, want de Tom 
Cruise die je er in ziet rond
lopen, heet eigenhjk Dan Gau-
thier. Regisseur Steve Rash ooit 
de dader van een goeie The 
Buddy Holly Story, heeft een 
zelfs voor jongeren slechte fiJm 
gemaakt. 

k^ George Cukor, een reus in 
de Amerikaanse cinema, maakte 
in 1950 Born Yesterday, met 
Judy Holliday — die er een 
Oscar voor kreeg, William Hol
den en Broderick Crawford, 
stuk voor stuk monumenten. 
Nu deed regisseur Luis Man-
doki een poging om het op Pyg-
mahon lijkende toneelstuk van 
Garson Kanin opnieuw te ver
filmen, met Melanie Griffith, 
John Goodman en Don 
Johnson. De nieuwe versie — 
die vorig jaar maart in Amerika 
werd uitgebracht - heeft nog 
wel enkele vetoogjes op de soep 
drijven, maar is alles bij elkaar 
een flauw afgietsel. Voor deze 
film geldt hetzelfde als voor de 
vorige, enkel uitgebracht voor 
de videomarkt, waar je met 
zulke grote namen nog kunt 
scoren ook. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Tindemand en Martens 
gunden mekaar geen blik' 
las Ahasverus. 
Stangen of Partners 7 

- « • 

Bob Van Hooland 
wil meer Wodca 
Jeltsin ook! 

© 
Voor NUis brandt de lamp 
nu in Eindhoven 

© 
GuUit zoekt nu maar best 
een andere Advocaat! 

© 
Zetduivel: 
Didier Pineut-Valencienne 

© 

Slogan: 
Vandaag roodtrijder, 
morgen doodrijder 

© 
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VERBORGEN 
KAMERA 
Toen verkeersminister Johan 
Sauwens 3 jaar geleden reeds de 
idee van een verborgen kamera 
opperde, ook proefwerk lever
den, o.m. aan de Kennedytunnel 
te Antwerpen, werd hij door 
federaal Justitieminister Wa-
thelet teruggefloten. Niemand 
in Vlaanderen, geen enkele po
litieke partij steunde Johan 
Sauwens toen ook maar met één 
woord. Nu w â̂  het een van dé 
nieuwspunten van de voorbije 
weken; voelde zelfs eerste mi
nister Dehaene zich geroepen 
om positieve kommentaar te le
veren. Zo vergaat het nu een
maal de politieke strijders van 
het eerste uur. 

Zo is en wordt het ook in het 
Europees parlement. Ook dan 
zal Vlaanderen in de eerste 
plaats vechters als Jciak Van-
demeulebroucke nodig hebben 

Straks stemmen voor ,,grote na
men" die naar Europa trekken 
om „uit te bollen" is ook grondig 
fout. Men zegge het voort! 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde 

„SHIT", ZEGT DE VLD 
Als enige fraktie in de Vlaamse 
Raad weigert de VLD het de
kreet goed te keuren w^aardoor 
Franstalige of Engelstalige per

soneelsadvertenties in Vlaande
ren tot het verleden zullen be
horen. 

Het is natuurlijk het demokra-
tische recht van een politieke 
partij om dekreetvoorstellen al 
dan niet goed te keuren. Als 
deze houding pa^t in een 
anti-Vlaamse filosofie van de 
VLD, schept dit alleen maar 
grotere duidelijkheid over de 
Vlaamsvoelendheid van deze 
partij. 

De houding van VU-overlopers 
Gabriels en Coveliers in deze 
zaak is nochtans frappant. Deze 
heren wringen zich in allerlei 
bochten om nu af te keuren wat 
ze tot voor kort ongetwijfeld 
goedgekeurd zouden hebben. 
Begrijpe wie begrijpen kan. 

„Shit, zegt de burger". En hij 
heeft gelijk. 

Stijn Daniels, Tongeren 

DE MEST-AFFAIRE 

Inspekteur-generaal F. Stuyc-
kens verklaarde onlangs in het 
TV-joernaal dat de Mestbank in 
onderhandeling is met Senegal 
om mest uit te voeren. Wij 
dachten dat het MAP nog niet 
goedgekeurd is. Doch handelt 
men alsof dat een formaliteit is. 

Wij vrezen echter voor het 
imago van Vlaanderen. De we
reld gaat weldra niet figuurlijk 
maar wel letterlijk denken dat 
wij een strontregio zijn. Spijtig 

dat de overheid niet dezelfde 
ijver vertoont om onze land-
bouwprodukten te promoten. 
Landbouwprodukten van een 
zeer hoge kwaliteit, •waar wij, 
landbouwers terecht fier op 
zijn. 

Naar onze bescheiden mening is 
het doel van het MAP de be
scherming van het mUieu. Na 
een studie van het MAP is dat 
ver te zoeken. 

Als we om het even welk boek of 
tijdschrift openslaan over bi
ologisch of milieuvriendelijke 
landbouw -wordt telkens gepleit 
om kunstmeststoffen niet of ui-

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. D e 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

zonderlijk weinig te gebruiken. 
Ten eerste zijn ze te milieu
belastend en ten tweede krijgen 
•we ongezonde vruchten. 

Het MAP legt ons op om de 
helft van de toegelaten stikstof 
en fosfor te halen uit kunst
meststoffen. Het argument van 
de Mestbank, dat we niet ver
plicht zijn deze kunstmeststof
fen te gebruiken is niet haalbaar 
door de Icige bemestingsnor
men. Of is het de bedoeling van 
het MAP dat we onze bedrijven 
failliet laten gaan? Daarenbo
ven is er om de kunstmest
stoffen maximum te laten ren
deren de nodige dierlijke mest 
nodig zodat de kunstmeststof
fen zich kunnen binden. 

Door de lagere bemestingsnor
men zullen de landbouwers een 
hoeveelheid zw^arte kunstmest
stoffen kopen om het rendement 
van hun bedrijf te waarborgen. 
Dat zwarte circuit is reeds vol
doende door de industrie uit
gebouwd. 

De kontrole op dierlijke mest 
•wordt tot de laatste druppel 
gedaan. Zelfs met bijstand van 
rijks^wacht of pohtie. De kon
trole op kunstmeststoffen is na
genoeg onbestaande. 

Het gevolg is dat het grote deel 
van kunstmeststoffen verloren 
gaat in het oppervlakte^water en 
ongebruikt in de grond blijft. 

Als we de som maken van het 
M A P : enerzijds hebben wij de 
zwaar miheubelastende mest

stoffen alleen al door de fa-
brikatie en vervoer, laten •we 
dan nog maar zwijgen over de 
grondstoffen waaruit de mest
stoffen bestaan; anderzijds de 
dierlijke mest •waar de boer mee 
blijft zitten, die dan getrans
porteerd of verwerkt moet wor
den. 

Het milieu wordt er zeker niet 
beter van. De boer ook niet. 

Leve de kunstmeststoffen. Is 
dat de bedoeling van het 
MAP? 

Ludo Kerstens, 
Sint Lenaarts 

435-02711521-01 
is het 

rekeningnummer 
van de VU. O p cHt 
nummer zijn alle 
giften, klein en 
groot, van harte 
welkom om de 

VU-Euro-
kampagne 
mogelijk te 

maken. 

DOE HET 
VANDAAG 

NOG! 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 
- Steeds ruime l̂ ortingen 
- Kwaliteitsprodultfen 
- Uitstei<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

' DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp., 
K 050 35 74 04 /• 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN Wü EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

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

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 nnet traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
• dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRfRJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

•iÖ 
N.V. ZAKENKAMTDOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

mees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

^ / inlgro8tr»at 188 
N,̂ ^ / I B 9200 schoonaarde 

dandsrmonde 
062/42 33 04 - 42 30 ie 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulienen 
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TERUG NAAR HET OOSTFRONT (5) 

ONVERFRANST! EN ONVERDUITST? 
Zoab we in de vorige afleveringen zagen, waren er heel wat 
beweegredenen om naar het Oostfront te vertrekken. In de 
nwtivatiebrij van de vrijwilligere zitten veel gelijkende 
bestanddelen, maar ook sterk verschillende smaken. Zoab 
op het thuisfront bestonden er ook bij de soldaten sterke 
wrijvingen tussen vrijwilligers van DeVLig-gezindte en van 
VNV-gezindte. 

B
ij nogal wat Vlaamse vrij
willigers die ten strijde 
trokken, zonk de moed al 
snel in de schoenen toen ze 

in de opleidingscentra aankwa
men. Ze werden er helemaal 
niet met open armen ontvangen. 
Integendeel: de Vlamingen kre
gen er tijdens hun opleiding 
herhaaldelijk te horen dat ze 
zum fredMn und jcheu)<ien geko
men •waren. Deze behandeling 
door de Duitse oversten kwam 
vaak over als een koude 
douche. 

Bert De Gray ter: ,,De Duitsers 
begrepen ons niet, vertrouwden 
ons niet, en heten ons voelen dat 
het met ging met die Haufen 
(ret).: hoop vuil) naar 't front te 
vertrekken. Zelfs de kompag-
mechef aarzelde niet om ons bi] 
iedere gelegenheid Schwein naar 
het hoofd te slingeren. Neder
lands werd als een Judeiwprache 
betiteld. We weten nu dat deze 
manier van opleiding eigen was 
aan alle opleidingseenheden. 
Maar dat wisten we toen niet. 
En ze deden er wel een schepje 
bovenop." 

Jan Vinex situeert de kwestie m 
een ruimer kader: ,,De Duitsers 
hadden geen begrip voor 
vreemde volkeren. Ze voelden 
dat niet aan. Ze hadden zelfs 
nog geen begrip voor elkaar 
onderling. De Duitse eenheden 
waren daarom trou-wens ge
groepeerd per streek: Branden
burgers, Würtembergers, Bay-
ern, enz. Wanneer de Waffen 
SS opgericht werd, en er Prui
sen samenkwamen met Bayern 
in dezelfde eenheid, stelde men 
vast dat dat met ging. Ze voel
den elkaar niet aan, het -wrong. 
J e kan je voorstellen dat de 
Duitse oversten weinig begrip 
hadden voor volksvreemden als 
Vlamingen of Nederlanders. 
E^n Duitser heeft nooit het ge
voel van samenhorigheid met 
andere volkeren gehad, nu nog 
met." 

HANDGEMEEN IN GENT 
Wellicht van grotere betekenis 
nog dan de op z'n minst gezegd 
koele ontvangst van de Vlaamse 
vrij-willigers door de Duitsers, 
waren de onderlinge tegenstel
lingen tussen de Vlamingen. 

Toon Van Overdtraeten: ,,1943 was 
niet alleen het jaar van Sta
lingrad, maar ook het jaar 
•waarin de geesten tussen De-
Vlag en VNV totaal uit mekaar 
gegroeid zijn. Vandaag kan men 
zich lastig inbeelden hoe vij
andig die twee kampen tegen
over elkaar stonden. Toen we 
naar Duitsland vertrokken, met 
officiële afscheidsplechtigheden 
in Antwerpen en Gent, werd er 
uitdrukkelijk gevraagd: VNV 
UnLi raiui, DeVlag rechtj raiui. We 
wisten dus van mekaar tot welk 
kamp v/e behoorden. Ons vert
rek in Gent had bovendien aan
leiding gegeven tot incidenten. 
In het Gravensteen en later in 
het station is het tot een echt 
handgemeen gekomen tussen 
VNV-ers en DeVlag-ers. Het 

laatste beeld dat ik van Vlaan
deren had, -was dat van 
VNV-ers en DeVlag-ers die me
kaar te lijf gingen op het perron 
in Gent. Nu zijn die tegen
stellingen tussen DeVlag en 
VNV weggevaagd door de na-
oorlog en de repressie, die aUe 
strekkingen door dezelfde mo
len maalde. De plooien -werden 
gladgestreken, daardoor deed 
men de tegenstellingen verge
ten. Maar op dat ogenblik, '43, 
waren die tegenstellingen on
gemeen scherp. De Vlaamse 
kompagnie in Sennheim {red. het 
huidige Cernay in de ELzaJ) -was 
verscheurd door die tegenstel
ling." 

Niet al onze gesprekspartners 
vinden die tegenstelling even 
belangrijk. Jan Vinex: ,,Het is 
toch normaal dat wanneer men
sen bij elkaar zijn en niet veel 
om handen hebben, er gedis-
kussieerd wordt. Er werd volop 
gediskussieerd wanneer ik in 
Graz v/as. Mjiar aan het front 
was al dat gemekker vergeten. 
Ik heb er trouwens nooit aan 
meegedaan. Ik vond dat kin
derachtig gelul. Er is trouwens 
nooit echt ruzie gemaakt. Er 
werd gediskussieerd over de
tails, ja. Voor de DeVlag-ers 
telde het Groot-Duitse rijk, en 
de VNV-ers waren meer volks-
nationallsten." 

HITLER, MIJN LEIDER 
Historikus Bruno De We^er 
noemt deze diskussies in zijn 
reeds aangehaald boek Oodtfron-
terd wel degelijk van belang: 
"Naar onze mening heeft kdmp-

fen an éich geen waarde als men 
niet zeer nau-wkeurig -weet 
waarvoor men strijdt (en niet 
enkel waartegen). Beweren (...) 
dat de diskussies geen waarde 
hadden, is de zaken op hun kop 
zetten. Wij achten de politieke 
spanningen, die er ongetwijfeld 
heel de oorlog lang waren, \vel 
zeer belangrijk daar ze ons on
rechtstreeks inlichten over de 
motivatie van sommige vrijwil
ligers en dus gedeeltelijk over 
het fenomeen van de Vlaamse 
inzet aan het oostfront." Om 
diezelfde reden gaan wij er ook 
verder op Ln. 

In het interview dat we met hem 
hadden vertelde De Wever ons 
dat de verdeeldheid tussen 
VNV-aanhangers en De-
Vlcig-cianhangers zelfs nog ster
ker tot uiting kwam aan het 
Oostfront dan in Vlaanderen, 
omdat de w^erving gepolitiseerd 
•was: ,,De brieven van Oost-
fronters, en ik heb er honderden 
gelezen, staan bol van de strijd 
tussen DeVlag en VNV. Die 
politieke strijd ging bij de vrij
willigers voort. Uiteraard niet 
aan het front. Het spreekt voor 
zich dat \vanneer je onder het 
vuur van een Stalinorgel ligt, je 
wat beters te doen hebt dan te 
diskussiëren over de politieke 
toekomst van Vlaanderen." 

Hoewel zeker in het begin van 
de werving de meerderheid van 
de rekruten van VNV-gezindte 

Brieven van het thuisfront en pakjes waren voor de vrijwilligers van 
zeer groot belang. 

was, kregen vooral de De-
Vlag-gezinden bij het SS-kader 
gehoor. We laten nog eens De 
Wever aan het woord: ,,E^ns aan 
het Oostfront wordt de 
VNV-gezinde vrijwilliger ge-
konfronteerd met een aantal 
vrijwilligers die voor gans an
dere redenen gekomen zijn. Ze 
komen een apolitieke vrijw^ü-
liger tegen, een avonturier die 
aan alle edele motieven lak 
heeft. Of ze horen de De
Vlag-ers zeggen: ik ben gekomen 
voor HitUr, dat u mijn Lieiden Staf 
De Clercq ? AUtublieft he, zeg ! Daar 
heb ik nietd mee te maken. Dat is al 
een eerste schok: hoe kan dat nu ? 
Staf De Clercq L> toch de Leider van 
Vlaanderen ? Waarom mogen die 
De Vlag-erd zo 'n dingen zeggen ? Die 
moeten toch monddood gemaakt 
worden ? Maar neen, het SS-ka
der geeft de DeVlag-ers gelijk: 
het gaat over Hitler, jongend ! Ne-
derlandde beveltaal? Nooit van ge
hoord. Een aalmoezenier? Wat? 
Een katolieke aalmoezenier in de 
Waffen SS? Jullie zijn zot zeker? 
Wij zijn tegen de katolieke kerk, wij 
zijn Gott-glaubig. Kortom, een 
totale kultuurschok voor de 
meerderheid van Oostfronters 
van VNV-signatuur. Uiteraard 
dat daar een hele kontestatie 
ontstaat. Ze schrijven naar de 
VNV-leiding in Vlaanderen: 
Wilt Udat eent) rechttrekken. Leider, 
want dat kan toch niet! En de 
VNV-leiding wordt het slacht
offer van haar eigen totalitaire 
propaganda, en kan de zaken 
natuurlijk met rechtzetten. 

Het VNV moet uiteindelijk toe
geven dat ze de kontrole over de 
werving en de Oostfronters met 
in handen heeft.'" 

Bert De Gruyter vertelt dat de 
wrijvingen tussen beide strek
kingen verder in de hand ge
werkt -worden door allerlei op 
het eerste gezicht kleinigheden: 
de DeVlag-ers kregen De 
SS-man, de VNV-ers kregen 
geen Volk en Staat, de De
Vlag-ers kregen pakjes van het 
thuisfront, de VNV-ers moesten 
er veel langer op wachten. In de 
derde kompagnie van het 
Vlaams Legioen werd het op 
een bepaald ogenblik verboden 
nog Vlaamse marsliedjes te zin
gen. Later kwam zelfs het bevel 
het Vlaams Leeu%vtje op de 
mouw en de armband met Legion 
Flandern van het uniform te ver
wijderen, een bevel dat door 

veel vrijwilligers na^st zich 
neergelegd -werd. 

POLITIEKE SCHOLING 
Steen des aanstoots voor veel 
VNV-gezinden waren de 
Vlaamse officieren die eindelijk 
de Vlaamse vrijwilligers kwa
men leiden. De Gruyter (die later 
zelf officier zou worden): ,,Ein
delijk -waren er Vlaamse offi
cieren ! Aanvankelijk ging het 
goed. Maar weldra bleek dat de 
meu-we officieren doorgaans te 
afstandelijk stonden, te weinig 
snapten van de geest die er 
bestond en -wel onder de invloed 
-waren van diegenen die hen 
naar Tölz {red: de offieiereruchool 
van de Waffen SS) stuurden. Ze 
k-wamen bij ons als de werving 
door het VNV -was stopgezet, 
als de meesten een z-ware steek 
in hun hart moesten verwerken. 
Onze Vlamingen die ons zouden 
leiden, hadden een andere po
litieke opinie dan de meesten 
onder ons.'" 

E^n van deze Vlaamse officie
ren, de Weltandchaungdlehrer, gaf 
politiek en ideologisch onder
richt. In deze lessen ging het er 
vaak luidruchtig aan toe. De 
Gruyter: ,,Er -was een Vlaamse 
aalmoezenier voorzien, maar 
-wat kregen -we ? Een Vlaamse 
leraar Weltanschaung. Ook 
onze kompagnie -was verplicht 
zijn lessen bij te -wonen, die hij in 
het Duits gaf. Pour led Flamandd 
la même chodcl Het ^vas rap ge
daan in de derde kompagnie. Na 
tien minuten kon hij zijn schup 
afkuisen. Z o n aalmoezenier 
-was niet gevraagd. Het protest 
was he-vig. En de bijeenkomst 
ontaardde in het slingeren van 
scheldwoorden allerhande naar 
het hoofd van deze ge-wezen 
Belgische officier." 

De Wever legt het belang van de 
lessen "Weltanschaung" uit: 
,,Die politieke scholing maakte 
deel uit van een plan. De in 
SS-ogen partikularutuiche ge
dachten van inzet voor de Vlaarruie 
onafhankelijkheid, of erger nog, 
om Vlaanderen aan te hechten bij 
Nederland, van de vrijwilligers 
die ge-worven waren door het 
VNV, en dat was zeker in de 
eerste jaren de grote meerder
heid, druisten regelrecht in te
gen de bedoeling van de wer
ving. Het was niet de bedoeling 
een soort nationalistische staat
jes te laten ontstaan aan de 

westgrens van Duitsland, neen, 
de bedoeling ^vas au fond de 
Duitse invloed uit te breiden, 
een anneksionistisch streven. 
Dat -wU niet zeggen dat de SS 
per se de Oostfronters wilde 
verduitsen. Men wilde de Vla
mingen tot de Duitse natie bren
gen, maar ze mochten -wel een 
andere taal spreken." 

STORMBRIGADE 
"LANGEMARCK" 
Dé slag in het gezicht van veel 
VNV-gezinde Oostfronters en 
het VNV -was echter de om
vorming van het Vlaams Le
gioen, medio '43, in een SS 
Strumbrigade 'Langemarck ". 

De Wever: ,,De afschaffing van 
het Vlciams Legioen en de in
lijving van de vrij-willigers bij de 
Waffen SS, krijgt de symbo
lische betekenis van: heel oru 
natianalutuch dtreven wordt met 
voeten getreden. De mensen die 
zich met hun leven gingen in
zetten voor hun idealen, worden 
tegen hun zin ingelijfd in -wat de 
facto een Groot-Duitse eenheid 
was. Van het Vlaams Legioen 
konden ze nog zeggen dat het 
een Vlaams leger -was, dat glo
rierijk zou terugkeren en met de 
VNV-leiding op kop de macht in 
Vlaanderen zou uitmaken. 
Maar dat -wordt al wat moei
lijker wanneer die eenheid plots 
opgedoekt wordt, opgenomen 
-wordt in de Waffen SS, en bo
vendien Sturmbrigade "Lange
marck" gedoopt -wordt, een 
Westvlaams dorpje -waar tijdens 
de eerste wereldoorlog nogal 
•wat Duitse studenten gesneu
veld -waren. Die naam stond in 
Duitsland S3m[ibool voor Duitse 
jeugdige inzet, maar in Vlaan
deren -was dat een dorpje -waar 
heel -wat Vlamingen gesneuveld 
-waren onder Duitse kogels. Het 
getuigde kortom van nogal 
slechte smaak om die naam te 
geven aan een Vlaamse eenheid. 
Daar is verzet tegen gerezen, in 
Vlaanderen, maar ook bij de 
Oostfronters."" 

Hier moeten -we echter onmid
dellijk aan toevoegen dat met al 
onze gesprekspartners, zoals 
Os-wald Van Ooteghem (maar 
ook J a n Vinex en Omer 
Schoofs) dezelfde inschatting 
maken als de historikus. 

Van Ooteghem: ,,Ik kan me niet 
herinneren dat ik met de om
vorming van het Legioen tot 
Stormbrigade zelf problemen 
gehad heb. Men stelde het im
mers voor dat het Vlaams Le
gioen uitgebreid werd tot 
Stormbrigade Langemarck. Al 
de Vlamingen die in andere een
heden dienden, bvb. in de Wi
king, -werden samengetrokken 
in één eenheid, de Langemarck. 
Men stelde dat voor als een 
erenaam: in Langemark is de 
fine fleur van de Duitse stu
denten gesneuveld, idealisten. 
Door die naam -wilde men aan
tonen dat men niet -wenste dat 
ooit nog Vlamingen en Duitsers 
tegen elkaar zouden vechten. 
Het werd voorgesteld als een 
bewijs van broederschap, en 
met een romantisch sausje over
goten." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: openlijk verzet 
van de Rebellen tegen de 
SS-eed. 
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