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S A U W E N S M A A K T RESULTATEN TRANSFER-STUDIES BEKEND 

FEDERALISERING SOCIALE 
ZEKERHEID ONAFWENDBAAR 
VU-mlniöter Johan Sauwetu maakte maandag de voor
lopige besluiten bekend van de dtudie,) over de tran^ferö in de 
dociale zekerheid die hij in opdracht van de Vlaanue 
regering liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat alleen Vlaanderen 
voor zijn dociale zekerheid zelf bedruipend L): Vlaanderen 
kan alle uitgaven voor de SZ van zijn inwonerd betalen met 
de bijdragen van zijn werkgever.) en werknemers. Ook in de 
toekonut (2010) blijft Vlaanderen voor zijn SZ-uitgaven 
zelfbedruipend. Wallonië en Brusöel zijn dit maar voor 
tweederde tot driekwart. Deze vajt.)tellingen doen de on
derzoekers besluiten dat zich voor het WaaLe en Brudsebe 
gewest strukturelc maatregelen 'm de uitgavenmechan'umen 
opdringen. Volgens Souwens worden de geldstromen in de 
sociale zekerheid op termijn een politiek onhoudbare zaak 
die dwingt tot de federalisering van de SZ. 

Eerder waren al delen van de 
onderzoeksresultaten in de pers 
uitgelekt. Volgens een studie 
van het Centrum voor Sociaal 
Beleid (Ufsia) bvb. zou de vol
ledige afschaffing van de trans
ferten in de sociale zekerheid 
van Vlaanderen naar Wallonië 

voor dit laatste gewest zw^are 
gevolgen hebben. In Wallonië 
zou dan 17% van de gezinnen in 
armoede leven, tegenover 8% 
nu. De armoede zou in WsJlonië 
dus verdubbelen en viermaal zo 
hoog w^orden als in Vlaanderen. 
Tegelijkertijd zou de inkomens-
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D
e kalender heeft de her
denking van D-Day en de 
Europese verkiezingen in 
één week samengebracht. 

Deze twee gebeurtenissen heb
ben met mekaar veel gemeen. Uit 
het puin van de tweede wereld
oorlog werd de droom van een 
verenigd Europa geboren, de vij
anden van toen zijn de bond
genoten van vandaag geworden. 
Toch moeten er kanttekeningen 
gemaakt worden bij de gigan
tische ceremonie op de Norman-
dische stranden. De gastheer-rol 
die president Mitterand zich 
heeft aangemeten ging zow^at alle 
perken te buiten, het leek er op 
dat Frankrijk op z'n eentje de 
landing had klaargespeeld. De 
Franse schrijver Gilles Perrault 
heeft in een aantal kranten op de 
bescheiden rol van zijn land ge
wezen o.m. door het schaarse 
aantal Franse militairen dat bij 
de operatie betrokken was. Het 
was het werk van de tiendui
zenden Britten, Amerikanen en 
Canadezen, schrijft hij. „Wij le
verden het zand, zij het bloed." 

Of de afwezigheid van de Duitse 
kanselier al dan niet gewild was 

zal later wel bekend raken, maar 
om de herdenking echt zinvol te 
maken ontbraken nog meer 
vooraanstaanden. Het bhjft ons 
een raadsel waarom vertegen
woordigers van andere landen 
die Europa van het Derde Rijk 
verlosten in Normandië niet op
daagden. 

Wil Europa, wil de wereld, baat 
hebben bij dergehjke manifes
taties dan moeten allen die het 
kwade verleden willen begraven 
op het tapijt komen. Betekenis
voller ware geweest als ook Rus
land in Normandiè was uitge
nodigd. En ook zij die in het 
Derde Rijk de moed hadden het 
niet eens te zijn met het regime, 
w^ant de landing in Normandië 
betekende ook voor hen de be
vrijding. 

De D-Day-ceremonie was een 
bij uitstek militaire plechtigheid 
terwijl zij een menseUjke ma
nifestatie had moeten zijn, een 
U^je Vrede. Voor hen die al te 
graag naar uniformen en w^apens 
lonken. Ook voor hen die op dit 
ogenblik in Europa oorlog voe
ren, met de dezelfde verschrik
kelijke middelen als vijftig jaar 

kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië oplopen tot bijna 
20%. 

Het CSB verklaart het Waalse 
uitgaven-éurpLiui inzake de ver-
vangingsinkomens als volgt: 
29% is te wijten aan de oudere 
bevolking (meer pensioenen en 
hogere pensioenen door een be
ter loon in vroegere tijden); 
37% dankzij een hogere w^erk-
loosheidsgraad; 32% is toe te 
schrijven aan een hoger uit
keringsniveau (alweer de de 
pensioenen, en meer eenverdie
ners onder de Waalse werk
lozen). Het Vlaamse bij-
dragc-durpluö verklaart het CSB 
door een hogere tewerkstel
lingsgraad (59%), een relatief 
groter aantal Vlamingen op ak-
tieve leeftijd (32%) en een hoger 
arbeidsinkomen (9%). 

Volgens een deelrapport opge
steld o.l.v. de Leuvense pro
fessor Paul Van Rompuy be
staat er sedert 1988 geen echte 
inkomeruparadokj) meer tussen 

geleden: bombardementen, etni
sche zuiveringen, kampen, ver
krachtingen. Alaar ook voor hen 
die hun kleine oorlog voeren, zij 
die getto's laten groeien, zij die 
niks aan werkloosheid en aan het 
migrantenvraagstuk doen. 
Wie vandaag de w^apenhandel 
goedpraat als een ekonomische 
noodzakelijkheid en oorlogs
zuchtige landen bevoorraadt is 
even verwerpelijk als zij die ooit 
de wereld in vuur en vlam heb
ben gezet. 
In Normandië hadden de ge
neraals van Servië en Bosnië 
moeten zijn, de krijgsheren die 
Afrika uitmoorden, de stoke
branden van Noord-Korea en al 
het gespuis dat zich waar ook ter 
wereld geroepen voelt om vol
keren en kuituren te vernieti
gen. 
Moeizaam groeit de Europese 
Unie, maar deze gekoesterde 
droom dreigt een droom te blij
ven. Wij vrezen dat ons Europa 
niet dat lieve kontinent wordt 
waar totale vrede heerst. Er 
wordt met vuur gespeeld omdat 
de voorrang gegeven wordt aan 
een Europa waar het kapitaal 
regeert en liever naar lageloon-
landen uitvlagt dan mensen aan 
het werk te houden. Een Europa 
waar kulturele oppervlakkigheid 
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Vlaanderen en Wallonië, maar 
sinds 1986 geldt deze inkomens-
paradoks •wel nog tussen Vlaan
deren en Brussel. 

Dit betekent dat sedert 1988 
een gemiddeld hoger bruto-in-
komen in Vlaanderen door de 
transfers in de sociale zekerheid 
niet langer resulteert in een ge
middeld hoger netto-inkomen in 
Wallonië. Toch moet hier een 
zware kanttekening bij gemaakt 

de norm wordt, een Europa dat 
hkkebaardend naar Afrikaanse, 
Aziatische en Zuidamerikaanse 
landen lonkt, niet om daar men
sen te ontvoogden maar om haar 
uitvoer en konkurrentiekracht te 
bevorderen. 

Vandaag maken wij een Europa 
mee dat zijn bevrijding viert 
maar niet de moed heeft om de 
verslagenen mee aan tafel te vra
gen. In België is het niet anders, 
de verslagenen zijn nog steeds de 
klereüjers. 

Nu zondag gaan wij kiezen voor 
Europa. Voor welk Europa ? Als 
enige partij stelt de Volksunie de 
kiezer deze vraag. De juiste 
vraag, zij staat in simbolen en 
teksten op haar affiches. Welk 
Europa? Dat van de mensen of 
dat van de geldverslindende ma
chine die Europa aan het woorden 
is ? Dat van een humaan Europa 
waarin de mensen m hun na-
tuurhjke omgeving het centrum 
van een waardevol en vredevol 
leven zijn ? 

De Volksunie heeft als enige po-
htieke partij deze keuze gezien 
en ook gemaakt. Wie dat door
heeft kan niet anders dat zondag 
a.s. in het stemhokje dezelfde 
keuze te mciken. 

Maurits Van Liedekerke 

worden. Vlaanderen had in 
1990 een primair inkomen van 
563.838 fr. Na de transfers via 
belastingen en SZ bleef een be
schikbaar inkomen van 483.001 
fr. over. Wallonië daarentegen 
had in dat jaar een primair in
komen van 495.719 fr. en een 
beschikbaar inkomen van 
480.325 fr. Of: tussen het pri
maire en beschikbare, werke-
Kjke inkomen in Wallonië be
staat een verschil van nauwe
lijks 15.000 fr, terwijl het ver
schil tussen het primaire en -wer
kelijke inkomen in Vlaanderen 
tot 80.000 fr. oploopt. 

Voor Sau-wens ligt de konklusie 
voor de hand: de federalisering 
van de SZ wordt onafwendbaar. 
De minister laat voor die stel-
lingname het bestaan en de om
vang van zgn. ongerechtvaar
digde transfers zelfs in het mid
den. De massale geldstromen 
zelf -worden op den duur een 
politiek onhoudbare zaak, die 
slechts kan uitmonden in een 
federahsering van de SZ. Als 
alles bij het oude blijft, zal er tot 
het jaar 2010 via de sociale 
zekerheid jaarlijks 110 miljard 
frank van Vlaanderen naéir Wal
lonië vloeien. Sauwens wil 
daarom nog dit jaar voorstellen 
om meer koherente bevoegd
heden aan de ge-westen over te 
dragen: de ziekteverzekering, 
kinderbijslagen, gehandikap-
tenvergoedingen en alle andere 
persoonsgebonden kosten. Ook 
de lasten van de werkloosheid 
kunnen volgens de minister 
deels geregionaliseerd -worden. 

(pdi) 
(ui volgende uitgaven van on^i week
blad komen wij in detail terug op de 
resultaten van de traruferstudie.)) 
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• In een teestrede n.a.v de 
jaarlijkse Daensdag m Aalst 
pleitte Mauritxf Ctippieterd 
o.m. voor amnestie: Amne,i-
tu UI qeen mtle bladzijde uü-
jcbeuren. Dat then alleen dik-
tahvv. Het UI wel een bladxijtk 
omdraaien, om onze kinderen 
niet nut jcbuldgevoeLeiu achter 
Ie laten. 

• Wie m de VS al amnestie 
gekregen lijkt te hebben, is 
ex-kolonel Oliver North . 
Hij had indertijd gelogen te
gen het kongres over het 
Iran-Contra-schandaal, 
waarbij het geld van wa-
penverkopen aan Iran op 
illegale -wijze aan de Nica
raguaanse contra's doorge
speeld werd. De ex-kolonel 
sleepte de Republikeinse no
minatie voor de senaatszetel 
van de Amerikaanse staat 
Virginia in de wacht. 

• NV JVletaalbouw Vuyl-
steke uit Meulebeke werd 
failliet verklaard. 320 werk
nemers verliezen hun job. Er 
mag onder kuratele verder-
gewerkt worden. 

tM JVlinister-president Van 
den Brande ondertekende in 
Warschau het eerste inter* 
nationaal verdrag van 
Vlaanderen. Aan het 
Vlaams-Poolse verdrag ging 
een voorbereidingstijd van 
vijf jaar vooraf 

• In het kieskanton Brussel 
wordt zondag elektronisch 
gestemd. De komputer is zo 
geprogrammeerd dat de ver
kiezing een echte talentel-

j j ing wordt, en dat is bij wet 
verboden. De kiezer krijgt 
nl. eerst de in het Frans en 
Nederlands gestelde \Taag 

fof hij Nederlands- of Frans-
s.talig is. 

JrB De Nationale Strijders-
fbond van België (NSB) wil 
frdat de Dodengang in Diks-
"muide nationaal beheerd 
'Wordt. De oudstrijdersver-
eniging verzet zich tegen 
elke vorm van medewerking 

' v a n het IJzerbedevaartko-
f mitee aan de eksploitatie van 
*̂ <Ie boyau. De NSB plant 
'daarom zaterdag a.s een be-
£toging m Diksmmde 

j • Een Frans en een Waalse 
, verpakkingsbedrijf hebben 
een hervulbare pet-fles ont-

^wikkeld die voor elke fris-
^ drank de wegwerpfles kan 
I vervangen. Eind deze 
F maand wordt ze in Neder-
, land op de markt gebracht. 
,In België zal ze vermoedelijk 
tpas eind dit jaar verkocht 
i?worden. 

t-M "Leo Delcroix feliciteert 
fjaup Weber en •wenst hem 
sukses in de wereldbeker. In 

iliet voetbal is Josip Weber 
"een topscorer. In de regering 
en de politiek is Leo Del
croix een doelpuntenmaker: 
hij schaft onmiddellijk de 

ï verplichte legerdienst af, 
"verdedigt met sukses het 
^Nederlands in het Europees 
fleger en maakt ons leger 
imeer dienstbaar voor ons 
'volk." Uit een verkiezings-
l advertentie m Het Belang van 
iUmhurg. 

PEILINGEN 
Er is ook aan de vooravond van 
de Europese verkiezingen van 
zondag a.s. geen ontsnappen 
aan: -we worden overstelpt met 
peilingen. Dit heeft voor gevolg 
dat ongeveer elke partij wel 
ergens aanleiding tot geruststel
ling vindt: het grote aantal on-
beslisten kan de uitslag nog alle 
kanten opsturen, de verwachte 
zetelwinst wordt bewaarheid, 
het verwachte stemmenverlies 
wordt in zetelaantal beperkt, 
ondanks wat stemmenverlies 
wordt de zetel gered. 

Dit laatste zou voor de Volks
unie bvb. het geval zijn volgens 
peilingen van Dimarso en Mar
keting Unit. Volgens het laatste 
peUingbtireau haalt de VLD 
27,3%, de CVP 23,5%, de SP 
16,4%, het Vlaams Blok 11,7%, 
Agalev 11%, en de VU 7%. Of 
in zetels: 3 voor de CVP (-2), 2 
voor de SP (-1), 4 voor de VLD 
(+2), 2 voor Agalev (+1), 2 voor 
het Vlaams Blok (+1). De VU 
behoudt de zetel van Vande-
meulebroucke. Volgens het pei
lingbureau Dimarso zien de za
ken er lichtjes anders uit: CVP 
21,7%, VLD 28,7%, SP 16,2%, 
Agalev 10,6%, Vlaams Blok 
11,3%, VU 7%. 

Nu weten kenners van de ver
kiezingsuitslagen dat men met 
peilingen op een aantal vlakken 
zeer voorzichtig moet zijn. Vol
gens deze waarnemers doet de 
CVP het traditioneel beter dan 
de peüingen voorspellen, net als 
het Vlaams Blok. Agalev en 
Volksunie doen het traditioneel 
slechter dan de peilingen voor-
afspiegelen. 

Wat de spanning er inhoudt tot 
12 juni. 

Leuk om weten zijn een reeks 
peilingen die in middelbare 

scholen uitgevoerd werden. Bij 
hiiast al deze leerlingen-pellin-
gen, bvb. in scholen in Me-
chelen en Keerbergen, scoort de 
Volksunie nl. verrassend goed. 
Neem nu een peiling in het 
Sint-Maartensinsrituut van 
Acdst waar 336 leerlingen van 
het vijfde en zesde middelbaar 
aan deelnamen. 

Deze peUing kreeg wat meer 
^veerklank dan soortgelijke oe
feningen, omdat de uitslag van 
een gelijkaardige peiling in de 
school voor de verkiezingen van 
'91 verrassend goed de tenden-
zen van de verkiezingsuitslag 
weergaf. In de Aalsterse school 
behaalde de Volksunie 20% van 
de stemmen, en kwam dciarmee 
als grote overwinnaar uit de 
bus. VLD en Agalev klokten elk 
af op 19%, de CVP op 14%, 
Vlaams Blok op 11% en de SP 
op 7%. Uit de voorkeurstem
men bleek dat de VU haar reus
achtig sukses bij de Aalsterse 
leerlingen dankte aan de po
pulariteit van voorzitter Bert 
Anciaux. 

Opmerkelijke peilingresultaten 
waren verder te lezen in De 
Artsenkrant, dat de kiesintenties 
van het medisch korps onder
zocht. Hier haalt de VLD liefst 
A7%, gevolgd door de CVP 
(21,2%) en Agalev (14,6%). De 
VU behaah bij de dokters 9,1%, 
de SP 5,1% en het Vlaams Blok 
1%. 

En tenslotte is er een onderzoek 
van KUI^vorser Han^ Waege bij 
20- en 21-jarigen. Deze bevol-
kingskategorie heeft volgende 
partij voorkeur: Agalev 
(20,3%), CVP (19,4%), VLD 
(18,8%), SP en Vlaams Blok 
(elk 9,0%), VU (4,3%). Op
vallend in dit onderzoek was het 
sukses voor Blanco en ongeldig 
stemmen (14,1%). 

PRIESTERS 
De pauselijke brief -waarin de 
vrouw definitief van het pries
terambt uitgesloten wordt, lokt 
fel protest uit in Vlaanderen. 
Eerst was er de bekende gods
dienstsocioloog van de KU Leu
ven Karel DobbeLure die njiar de 
Anglikaanse kerk overstapte. 
Ook bij de Kristelijke Arbei
dersvrouwen (KAV), de Mid-
denstcuidsvrouwen (CMBV) en 
de Landelijke Vrou^ven 
(KVLV) rees scherp verzet. "In
dien de paus geen vrou-welijke 
priesters -wil omdat de apostelen 
allemaal mannen -waren", pro
testeren de -vTou-wen organisa
ties, "moet hij konsek-went zijn 
en alleen joden en gehuwde 
mannen tot het priesterambt 
toelaten. Want dat w^aren de 
apostelen ook." 

Rik Torfé, professor aan de fa-
kulteit Kerkelijk Recht van de 
KU Leuven, roept de bisschop
pen op tot een reaktie tegen de 
pauselijke brief. Ze kunnen een 
beroep doen op het iud rerrwn-
dtrandi, -waardoor de beslissing 
om het debat over de vrou-w en 
het priesterambt te sluiten, op
geschort zou worden. Volgens 
Torfs zou zoiets een heerlijk bewijé 
zijn dat de Kerk in oru) land nog lang 
niet dood u). Volgens Agned Poj 
van het Interdiocesaan Pasto
raal Beraad, die aan een mars op 
Rome denkt, primeert bij de 
Kristus van de paus "zijn 
man-zijn op zijn mens-zijn." 

KUL-professor in het Arbeids
recht en ge-wezen VU-senator 
Roger Blanpaui mengde zich 
eveneens in het debat. Blanpain 
wijst er op dat het verbod van 
priesterschap voor -vrouwen 
strijdig is met de Belgische, Eu
ropese en internationale wet-
ge-ving. 

Verder protesteerden 35 

Vlaamse priesters uit Brussel in 
een brief aan kardinaal Dan-
neels, zes seminaristen van het 
bisdom Antwerpen, de Werk
groep van Vrouwelijke Reli
gieuzen voor Gerechtigheid en 
Vrede en de Katolieke Lande
lijke Jeugd (KLJ) . Het kon niet 
uitblijven: ook politikus Van 
Hecke van de pluralistische CVP 
vond het nuttig op de pausehjke 
slak zout te leggen: hij deelt de 
verontwaardiging van de 
Vlaamse gelo-vige gemeen
schap. 

ZONDER 
GRENZEN 
Artsen zonder Grenzen ügt over
hoop met Jan Van Erpd, ver
kiezingskandidaat voor de CVP. 
Het voormalig bestuurshd van 
AzG voert kampagne met de 
slogan "AzG was het begin, de 
politiek het vervolg". De AzG 
voelen zich hierdoor in hun on
afhankelijkheid aangetast, en 
vonden het zelfs nodig Van Erps 
te dagvciarden. Ze -vragen dat 
Van Erps alle propaganda voor 
vrijdag terugtrekt. 

Van Erps zegt dat het niet zijn 
bedoeling lag AzG te schaden. 
Hij zou een andere slogan ge
kozen hebben, moest hij ge
weten hebben dat AzG aanstoot 
er aanstoot aan nam. 

BLOK 
Het rommelt in het Vlaams 
Blok, zo lazen \ve in De Stan
daard. Nu is het Blok -welHcht 
niet de enige partij -waarin het 
rommelt, maar toch, als het al 
rommelt als de partij de -wind in 
de zeilen heeft, -wat moet dat 
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dan zijn wanneer de dchwung 
eruit is ? 

De hele Blok-afdeling van 
Knokke is enkele weken ge
leden overgelopen naar het 
Front National-Nationaal 
Front. De oorzaak voor de on
vrede van de basismihtanten is 
dat zij geen onafhankelijk 
Vlaanderen willen, maar juist 
een zo unitair mogelijk België. 

Bij het FN-FN wil men België 
niet alleen zo unitair mogelijk 
houden, maar ook zo "Belgisch" 
mogelijk. FN-NF-voorzitter Fe-
ret vreest dat België een is
lamitische republiek wordt. 

D-DAY 
Het wa^ deze week vijftig jaar 
geleden dat de geallieerde lan
ding in Normandië plaatsvond. 
E^n en ander was aanleiding tot 
grootscheepse feestelijkheden 
en herdenkingsplechtigheden. 
Duitsland bleef bij de geal-
Heerde herdenkingen afwezig. 
Bondskanselier Kohl vond de 
Duitse aan'wezigheid niet op
portuun. In Normandië vielen 
tienduizenden Duitse doden. 
Duitse en Franse oudstrijders 
bezochten wel samen het groot
ste Duitse kerkhof nabij het 
Franse plaatsje La Chambe, 
w^aar meer dan 20.000 Duitsers 
begraven liggen. 

Aan geallieerde kant stierven er 
eveneens tienduizenden jonge 
mannen in de eerste dagen van 
de invasie. Op D-Day zelf sneu
velden er bijna 6.000 Ameri
kanen en ongeveer 5.000 Brit
ten en Canadezen. En niet te 
vergeten: 14.000 Normandiërs 
stierven onder bommen van ge
allieerde vliegtuigen. De fees

telijkheden van deze week wer
den door vele oudstrijders en 
streekbewoners niet erg op prijs 
gesteld. Vijftig jaar na D-Day 
denken veel veteranen en 
streekbewoners in de eerste 
plaats aan de gevallen strijd
makkers, vrienden, familieleden 
en kennissen. En hoe licht een 
mensenleven in een oorlog 
w^eegt. 

ONKELINX 
o f het effektief zover gekomen 
is, konden we op het ogenblik 
dat ŵ e dit schreven niet weten. 
Alaar de aankondiging alleen al 
van een uiteenzetting die me
vrouw Laurette Onkelinx in de 
Franse Gemeenschapsraad zou 
houden over "de akties van de 
Franse Gemeenschap ten 
voordele van de Franstaligen in 
de Brusselse rand en Voeren" 
leverde haar boze reakties op 
van VU-ers Vic en Bert Anciaux. 

'Een kaakslag in het gezicht van 
Vlaanderen en een nieuwe be
dreiging van het Vlaams ka
rakter van Vlaams-Brabant", 
noemde Bert het voornemen 
van Laurette. "Als Voorzitster 
van de Franse Gemeenschaps
regering gaat zij haar boekje ver 
te buiten. Eens te meer denken 
fransdoUe PS-ers dat zij ter-
ritioriale aanspreiken kunnen 
maken. Eens te meer vinden de 
Franstaligen het nodig om te 
provoceren en het federaal sa
menwerkingsverband zwaar op 
de proef te stellen. Hiermee 
overschrijdt Onkelinx de gren
zen van het federale fatsoen. De 
Franse Gemeenschap heeft 
geen enkele rechtstreekse noch 
onrechtstreekse bevoegdheid 
buiten zijn grondgebied. Indien 

men dit principe niet respek-
teert heeft de Belgische federale 
unie geen enkele reden van be
staan !" reageerde de VU-voor
zitter. En hij besloot: "De fe
derale unie is aan het barsten !" 

VU-staatssekretaris Vic Anci
aux riep de Vlaamse minis
ter-president op om de zaak 
aanhangig te maken bij het 
overlegkomitee van de federale 
regering en de eksekutieven. 

DEHAENE 
De kansen van premier Deiiaene 
op het voorzitterschap van de 
Europese Kommissie leken deze 
week biezonder gunstig te lig
gen. De Britten lieten -weten 
geen veto te zullen stellen tegen 
de Belgische eerste minister. 
Toch zou de Nederlandse pre
mier Lubbert nog stokken in de 
wielen kunnen steken. Indien 
hij aan zijn stilaan meer en meer 
hopeloze kandidatuur vast
houdt, pleiten sommigen voor 
een kompromisflguur. Dat zou 
de Ier Peter Sutherland kunnen 
worden, of... WdfrkdMarteru. 

Sommige bronnen menen te we
ten dat de Belgische regering 
Jean-Luc Dehaene, die nog 
steeds alle vragen over zijn mo
gelijke opvolging van Delors 
met blinkende oogjes en "geen 
kommentaar" beantwoordt, on
middellijk na de Europese ver
kiezingen zal voordragen als 
kandidaat. Over zijn opvolging 
als Belgisch premier zou nog 
geen eensgezindheid bestaan. 
Naar verluidt zou de CVP zo in 
de knoop zitten met de op
volging dat ze zelfs aan Willy 
CLM (SP) denkt. 

WINNEN! 

Nog een paar dagen. Ik heb 
veel vertrouwen. De sympa
thiebetuigingen zijn enorm. 
Ze doen ook deugd, zeker nu 
de molen van de kampanje op 
voUe toeren draait, en ik op 
zeven plaatsen tegelijk moet 
zijn. De V U J O publiceerde 
dat in het Schepperscollege 
van Mechelen de VU 17% 
zou halen. Ik kreeg ook een 
brief over iets gelijkaardigs in 
Heusden, waar -we zelfs de 
eerste partij zouden zijn. Ook 
in Aalst en in Keerbergen 
scoren we telkens 20%. 

BIJ het volk hebben we res-
pekt, omdat we ons weren. 
Dat onderhjnt onze eigen 
overtuiging in wat we te zeg
gen hebben. Mensen die 
vechten om hun idee, hun 
ideaal, dat heeft de politiek nu 
vooral nodig. Geen affairisten 
die hier tijdens de kampanje A 
verkondigen, en onmiddeUijk 
daarna in het Parlement B 
gaan verdedigen. Bij hen w^eet 
de linkerhand niet w ât de 
rechter doet. 

De Volksunie heeft nog veel 
te doen, in Vlaanderen zo-wel 
als in Europa. Wij worden de 
kleurrijkste fraktie in het Eu
roparlement genoemd, omdat 
we het meeste volkeren ver
tegenwoordigen. En omdat 
zich in die fraktie de grootste 
dwarsliggers bevinden, die 
zeggen wat ze denken. De 
pohtiek heeft nood aan men-

fifiP 

sen die grenzen durven ver
leggen. 

Neem allen nog een affiche ter 
hand, hang ze voor uw^ ven
ster of ga ze plakken. Neem 
de telefoon, en bel een kennis 
of famihehd op. Ik -weet dat 
jullie gaan winnen! 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter VU. 

: ^ ̂  ^ 1 

ZO ZIJN ONZE DUIVELS 

Enkele dagbladen brachten op 
de sportbladzijden de jongste 
weken een reeks steekkaarten 
over onze Rode Duivels. Voor 
wereldvreemden; de Belgi
sche "nationale" ploeg gaat 
vanaf 17 juni a.s. ons land 
verdedigen op het Wereld
kampioenschap Voetbal dat in 
de Verenigde Staten gespeeld 
wordt. In vergelijking met de 
aandacht voor het spelletje 
met een bal en tu'ee ploegen 
van elf spelers was de be
langstelling voor de herden
king van D-Day slechts klein 
bier. 

De reeksen in de populaire 
pers waren in een dubbel op
zicht boeiend: om te zien wal 
voor een soort volk onze Rode 
Duivels zijn, en om te weten 
wat de op sportvlak vrij be
langrijke kranten de moeite 
waard vonden om weten (en 
publiceren). 

Onze Rode Duivels zijn stuk 
voor stuk interessante mensen. 
Maar wist u bievoorbeeld met 
welke wagen zij bij voorkeur 
rijden, wie ze hun fairste en 
hardste tegenstrever binden, 
welk kaartspel ze het hefst 
spelen, of ze gelovig zijn, wie 
ze de mooiste vrouw ter we
reld vinden, van welke film ze 
weg zijn, naar welke muziek ze 
luisteren, wie voor hen de ide

ale man is, en wie ze de beste 
trainer vinden? Het stond al
lemaal in de krant. 

Dat Philippe Alherl graag boe
ken leest over de tweede w ê-
reldoorlog. Dat Riuh/ Smi<^ti 
met een Opel Astra rijdt 
(daarin is hij een uitzondering, 
het zijn vooral Mercedessen 
die de Rode Duivels bestu
ren). Üat AIe,\ Czerniatyiuiki 
niet gelovig, maar wel bijge
lovig is. Dat het favoriete te
levisieprogramma van Fraiiky 
Van ikr PJjt "Lolapaloeza" is. 
Dat lltcbil Pri'uêl?omme Ro
bert Wasseige (geen filmak-
teur, maar een voetbaltrainer) 
de ideale man vindt. Dat Enzo 
Scifo zichzelf de ideale man 
noemt, en zijn echtgenote de 
mooiste vrouw ter wereld. Dat 
Tottenham Hotspur de 
droomclub van Vital Bi'rkel-
nuirhi is. Dat Ltic Nilu liefst 
Hoegaarden drinkt, en PuMal 
Renier cola. Dat Filip De Wilde 
goede herinneringen bev/aart 
aan Eco's "De naam van de 
roos" (het boek). Dat "Commg 
to America" (met Eddy 
Murphy) volgens Jivip Weher 
de beste film ooit gemaakt is. 
Dat Spanje het favoriete va
kantieland is van Man Ein-
mem. Dat de lievelings-wijn van 
Georgeo Gran "Chateau du Cru 
Beau Caillou ' (St-Emilion) is. 

Dat Damixf Verlinden een spel
letje Nintendo de meest stres-
serende bezigheid vindt. Dat 
Lorenzo Siaeleiu verlekkerd is 
op gegratineerd witloof in hes
perolletjes. Dat Alarc Degry^<e 
een afschuw heeft van onver
draagzaamheid. En Jitarc W'il-
nwtj waardering heeft N-oor 
Dehaene. 

De bizarre voorkeur van Wil-
mots wijst er op: onze ster
voetballers werd ook de vraag 
voorgeschoteld of ze politieke 
interesse hebben. Wat de re-
dakties daarmee juist bedoel
den, blijft onduidelijk. Kijken 
ze naar het Joernaal op te
levisie? Lezen ze wat anders 
dan de sportbladzijden in de 
kranten ? Volgen ze de bin
nenlandse politiek of hebben 
ze eerder inteiesse voor bui
tenlandse politiek ? Zijn ze lid 
van een partij, of nog sterker 
politiek aktief ? Voor wie gaan 
ze stemmen op 12 juni? Wer
den ze misschien al gevraagd 
om op een of andere lokale lijst 
te gaan staan voor de gemeen
teverkiezingen ? De bedoelde 
kranten zegden er niets over. 
Alaar indien van de 22 on
dervraagden alleen de Rode 
Duivels die positief antv.oord-
den op de vraag over politieke 
interesse tussen de lijnen zou
den staan, zou er nog lang 

geen half Belgisch elftal op
gesteld staan. 

Waar de lezer van de krant 
ook het raden naar heeft, is de 
opleiding van de Rode Dui
vels. Dat is voor hun beroep 
van voetballer wellicht van 
weinig belang, maar zijn hun 
burgerlijke stand, de kleur van 
hun ogen en haar of hun huis
dieren dat niet evenzeer? En 
diploma('s) zeggen toch meer 
over een persoon dan de hier
boven aangehaalde eigen
schappen ? 

De opleiding van de Rode 
Duh'els is niet het enige waar
voor we op onze honger ble
ven zitten. We hadden ook wel 
eens willen vi'eten hoeveel 
onze topvoetballers verdienen. 
Wie weet intussen niet hoe 
schandalig \'eel een Europar
lementslid verdient, of beter 
nog, de \'oorzitter van de Eu
ropese kommissie ? Vreemd 
genoeg blijft dit thema in het 
profvoetbal een levensgroot 
taboe. En hoe zou het staan 
met de talenkennis van onze 
Rode Duivels ? 

Hoeveel Vlamingen zitten er 
trouwens in de selektie, en 
hoeveel Franstaligen ? Wan
neer we Czernia en Sclfo als 
"Waal" beschouvien, tellen we 
acht Franstaligen, 13 Vlamin
gen en één Kroaat, Josip We

ber van Cercle. Hoewel het 
niet in de Belgische grondwet 
staat, moeten er in de nationale 
ploeg immers w ât kommunau-
taire evenwichten gerespek-
teerd worden. Anders zouden 
er misschien wel meer partijen 
dan alleen de VU zot genoeg 
zijn om de federalisering van 
de Rode Duivels te eisen. 

Een belangrijke eigenschap 
van (de meerderheid van) 
Rode Duivels is tenslotte licht
geraaktheid. Dat bewees de 
groep verleden week door te 
reageren op een krantenartikel 
waarin hen o.m. luiheid en het 
lelden van een lukseleventje 
verweten wordt. Uit protest 
werd een eendaagse persboy-
kot afgekondigd. Ongerecht
vaardigde kritiek is nochtans 
iets waar iedereen die ook 
maar even in de belangstelling 
staat mee moet leren leven. Bij 
onze Rode Duivels zorgt een 
scheel artikeltje voor een over
verhitte reaktie. De 22 voet
ballers en hun trainer zouden 
beter moeten weten. Hun 
grootste gemeenschappelijke 
eigenschap, nl. dat een meer
derheid onder hen wat beter 
met een voetbal overweg kan 
dan u en ik, zou hen immers tot 
wat meer bescheidenheid mo
gen bewegen. 

(pdj) 
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WEMAAT 
VEEL BELOVEN WEINIG GEVEN 
DOET LIMBURG IN VREDE LEVEN? 
De voorbije ^veek friste senator 
Jos Truyen het geheugen op 
van de federale regering in ver
band met het dossier Limburg. 
Hij peilde naar de intenties van 
Dehaene inzake de uitvoering 
van het Toekomstkontrakt voor 
Limburg, met name het spoor-
wegbeleid, de dekoncentratie 
van de nationale overheidsdien
sten en de situatie van de grens
arbeiders. 

Jos Truyen: „Tijdene de SyL-
ve<) te rakkoorden van 31 december 
1986 bejlute de toenmalige regering 
het oostelijke mijnbekken te jlaiten 
en het ii'edtelijk bekken te her,ttruk-
tureren. AL gevolg van dit akkoord 
werd op 29 april 1987 het toe
komstkontrakt voor Limburg on
dertekend met ait partners de pro
vincie Limburg, de Vlaanue re
gering, het Minijterkomitee voor 
nationale sektoren in het Vlaanue 
Gewest en de Europede Kommiisie. 

De Europese Kommissie verleende 
financiële steun aan het Geïnte
greerd Aktieplan voor Limburg 
(GAPL). Terwijl het toekomstkon
trakt een resultaatsverklaring is, is 
het GAPL een plan met precieze 
kostprijsraming en prioritaire ak-
tiedomeinen." 

WERKLOOSHEID 
Vooreerst diende het probleem 
van de werkloosheid aangepakt 
te worden. De afspraak werd 
gemaakt dat men de werkloos
heidsgraad in Limburg op 
Vlaams nivo wil brengen tegen 
april 1997. 

J. Truyen; „Eind januari 1994 
telde Limburg 43.159 uitkerings
gerechtigde volledig werklozen, dat is 
310 meer dan in april 1987. Het 
toekonutkontrakt beloofde een ge
regeld overleg om de initiatieven te 
nemen voor de realisatie van de 
vooropgestelde doebtellingen. In ok
tober wees de VU erop dat het overleg 
niet meer bijeen gekomen was sinds 
juni 1992. Nochtans had Vanden-
brande beloofd dit overleg tweemaal 
per jaar samen te roepen." 

De Europese Kommissie gaf 
van 1987 tot 1991 bijna 6.8 
miljard uit voor de Limbvu-gse 
rekonversie. Voor de periode 
1994-1996 verwacht men nog 
eens 1.4 miljard frank. De steun 
van de Europese Unie is enorm 
Ln vergelijking met deze van de 
federale regering. 

Wat houdt Dehaene tegen om 
iets te ondernemen op het vlak 

Jos Truyen peilde naar de in
tenties van Dehaene inzake het 
Toekomstkontrakt voor Lim
burg. 

van de spoorverbindingen, de 
dekoncentratie van nationale 
overheidsdiensten en de situatie 
van de grensarbeiders? 

MOBILITEIT 
J. Truyen: „Wanneer we kijken 
naar het beleid inzake spoorwegen m 
Lunhurg kan men alleen maar vast
stellen dat dit uitblinkt door een 
totaal gebrek aan strategie en een 
korte termijnpolitiek. STAR 21 werd 
goedgekeurd in 1991. De NMBS 
voorzag hierin nieuwe investeringen 
met als doelstelling de uitbouw van 
binnenlandse spoorweginfrastruk-
tuur, zodat deze niet zou achter
blijven op die van de hogesnelheids
trein. 

Wanneer men nu de voorziene in
vesteringsbedragen van STAR 21 
voor Limburg vergelijkt met de daad
werkelijke uitvoering komt men tot 
een triest resultaat: slechts 8% werd 
tot nog toe uitgevoerd. Tegelijk gaat 

s men spoorwegverbindingen afbreken, 
" wat in het kader van het steeds groter 

wordende mobiliteitsprobleem op 
onze wegen niet getuigt van enige 
lange termijnvisie. Naast een de
gelijke infrastructuur is het even
eens noodzakelijk dat het treinaan
bod voldoende snel en regelmatig is, 

EUROPA ONWOERD 

Het Verbond van Belgische Ondernemingen 
heeft zich in een brief tot de kandidaten 
voor de Europese verkiezingen gericht. 
Vanzelfsprekend preekt iedereen voor zijn 
eigen kapel en het wóis dan ook te ver
wachten dat de boodschap bijna uitslui
tend over tewerksteUing zou handelen. De 
dagelijkse boterham, de pasta of de meze 
verdienen is, zeker in wankele tijden, van 
het allergrootste belang. Toch hadden wij 
gewenst, ook van het Vbo, dat het iets 
meer had mogen zijn. Want ook de Eu
ropeaan leeft niet van brood alleen. 

De boodschap staat, naar onze zin, wat te 
eenzijdig vol met dooddoeners als „voor
rang geven cian een kompetitiever Eu
ropa". 

Dat is mooi natuurlijk, w^are het niet dat in 
het stuk, 4 bladzijden lang, een dozijn keer 
de nadruk wordt gelegd op het kon-
kurrentievermogen, op groei en op steeds 
meer produceren. Stvik voor stuk cJlemaal 
belangrijke zaken, mair... 

De Europese Gemeenschap was van in 
den beginne een ekonomische gemeen
schap. 

't Begon in 1951 met kolen en staal en 
vandaag met gigantische openbare -werken 
waarvan nu reeds gezegd w^ordt dat zij 
„nutteloos" zijn. 

Terwijl er om en bij de 20 miljoen werk
lozen rondlopen floreren de multinationals 
grensoverschrijdend als nooit voorheen en 
durven grote patrons met overheidska-
pitaal jongleren alsof het hun eigen geld 
ware. Sommigen hebben er zelfs de gladde 
vingers aan verbrand, zijn op de vlucht, 
hebben zich verhangen, of-wachten op een 
proces. Het is een vaststelling. 

Ondertussen ondergaat de natuur van 
Europa elke dag weer opnieuw chemische 
bombardementen, in de landbou-w, in de 
havens, langs de kusten. Als het maar 
opbrengt. Zwarte en andere wouden kreu
nen onder zure regens en de laatste beren 

vem de Pyreneeën zijn op de vlucht voor 
buldozers. 

Onder het motto: konkurrentiekracht en 
steeds meer produceren weet Europa geen 
bhjf met z'n gigantische afvalbergen. Maar 
daar is een oplossing voor: ze naar Afrika 
verschepen, dumpen dus, ver van de eigen 
villa. 

En toch raadt het Vbo nog méér groei aan, 
méér konkurrentiekracht. Voor ons, ster
velingen, kan zwemmen in Europese wa
ters (haast) niet meer, maar zwemmen in 
het geld da's geen probleem. Ach, de 
natuur van Evu-opa. Het Vbo is zo niet te 
vinden voor „regelgevend optreden" van 
bovenaf „maar steunt de nieuwe bena
dering: vrijwillige overeenkomsten" en 
„de gevolgen van milieumaatregelen mo
gen net kokurrentievermogen niet scha
den." 

Europa is machtig, dat heeft WUly De 
Clercq onlangs nog op de teevee gezegd. 
Europa is de grootste handelsmarkt van de 
wereld. Exht om trots op te zijn ! Trots ? 
Natuurlijk! Maar heeft het Europese 
grootkapitaal ook iets bijgebracht aan 
onze terecht zo geroemde beschaving ? 

Toch niet als je de eindeloze teevee-pulp 
ziet, omkaderd door even eindeloze re-
klamespots voor vaak onnuttige en over
bodige produkten. Maakt de beschaving 
vooruitgang cJs op alle zenders en in alle 
talen spelletjes als De Juiste Prijs oiHet Rad 
van Fortuin worden gespeeld? Is dat de 
Europese bijdrage aan de beschaving? 
Grapje, zult u zeggen. En is dat alleen de 
fout van het grootkapitaal? Natuurlijk 
niet, maar teevee maken, spelletjes en 
reklame zijn produkten van multinationals 
en die hebben maar één doel. Jawel 1 

Wetende dat oorlog dikke kommercie is 
mocht van het Vbo verwacht worden dat 
in haar boodschap tenminste één keer het 
woord vrede zou vallen. Niet één keer! 

Grapje ? Wat op de Balkan getoond wordt 
is geen grapje. Europa, die grootste han
delsmarkt, staat handenwrijvend naar 
Bosnië te kijken. Net zoals het water
tandend toekijkt hoe Afrika een inte
ressante markt blijft om ^vapens te ver
kopen. Méér produceren mensen, terwijl 
in de straten van de grootsteden steeds 
meer en meer bedelaars dwalen. 

Het w^aren toch ook de grote bedrijven die 
goedkope buitenlandse werkkrachten no
dig hadden om het vuile werk te doen. En 
diezelfde groot-kapitaJisten geven geen 
krimp wanneer bij klaarlichte dag in de 
straten van de grootsteden publiekelijk 
jacht gemaakt wordt op mensen die een 
wat donkerder huidskleur hebben. Het 
probleem, want het is een probleem, is het 
Vbo géén woord waard. 

Als je het zo allemaal bekijkt hjkt het alsof 
het Europa van vandaag weer het Europa 
van de goden is. Men kent de sage. 
Europa, de frisse dochter van Agenoor, 
stoeide met haar zusje Kadmos en een stuk 
of wat vriendinnen op het strand van 
Fenicië waar haar vader koning was. Plots 
daagde vanuit de duinen Zeus op die zich 
in een stier had omgetoverd, hij lokte het 
wicht voor een ritje op z'n brede rug. Maar 
de oude geilaard in de stier ontwaakte en 
liep plots stijf door de branding en z^vom 
mét Europa de zee in. Richting Kreta, 
•waar het meisje aan de oorsprong lag van 
een goddelijkke dinastie. Europa ontvoerd 
dus. 

Als je de boodschap van het Vbo leest 
overvalt je de indruk dat het mooie Europa 
opnieuw is verleid. Door een geilaard, 
genaamd Grootkapitóud. 

R.A.sinus 

anders renderen de investeringen 
niet." 

WERKGELEGENHEID 
Een ander zoethoudertje is de 
beloofde decentralisatie van de 
overheidsdiensten. 

J. Truyen: „Reeds van bij het 
begin van het Toekomstkontrakt 
werd er in dit verband op gewezen dat 
het aandeel van de Limburgse amb
tenaren in het rijkstotaal (4.9%) 
aanzienlijk lager lag dan het be
volkingsaandeel (7.9%). Een de-
centraluatie zou 3.000 tot 5.000 
arbeidsplaatsen opleveren. 

Hoever staat het inmiddels met de 
kreatie van nieuwe arbeidsplaatsen ? 
Daarnaast werd reeds lang gewezen 
op de belemmeringen inzake grens-
arbeid. Ongeveer lO.OOOLimburgers 
werken in Nederland. Nog steeds 
worden zij gekonfronteerd met onder 
meer de gebrekkige regeling inzake 
sociale uitkeringen. 

Recent besüste de Nederlandse re
gering de premies voor de volks
verzekering drastisch te verhogen en 
dit te kompenseren door een ver-
laguig van de belastingen. Voor de 
Vlaamse grensarbeider betekent dit 
een loonverlies van 6%. Het Sociale 
Europa blijkt veraf te zijn." 

Tot slot pleitte senator Jos 
Truyen voor een bundeling van 
alle krachten, Europese, fede
rale en regionale. 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• Senator Jos Truyen vindt 
dat minister Louis Tobback -wat 
voorbarig te werk gaat. „Aan de 
hand van de minimumveiligheids-
normen werd het aantal poLitie-
beamten per gemeente vastgesteld. 
Vooral kleinere gemeenten zal dit 
ekstra inspanningen leveren. De ge
meenten die hieraan niet zullen vol
doen worden gesanktioneerd. Maar 
op hetzelfde ogenblik bestelde de 
minuter bij de KUL een studie over 
de intergemeentelijke politiesamen
werking. Is het niet voorbarig nu 
reeds normen op te leggen ?" 

• Jan Loones blijft minister 
Maystadt het vuur aan de sche
nen leggen in verband met de 
koncessie voor de Dodengang 
te Diksmuide. „Ik heb reeds ver
scheidene malen over dit dossier ge
ïnterpelleerd en telkens omwille van 
beheersfouten vanwege de minister. 
Er is de houding van de minister 
tegenover zijn eigen administratie. 
Er U het gebrek aan respekt te
genover de rechtsstaat. Er u tenslotte 
een ernstige politieke fout om de 
Vlaamse opinie voor het hoofd te 
stoten, door de uitbating niet toe te 
wijzen aan het IJzerbedevaartko-
mitee." 

• Hugo Olaerts vroeg minister 
Di Rupo wat hij denkt over het 
verslag van het kollege van 
kommissarissen over de werk
ing van de NMBS. „Uit dit 
verslag blijkt dat het dossier van de 
HST volledig verkeerd werd aan
gepakt, met zeer ernstige budgettaire 
gevolgen. Zal de minuter, wanneer 
ernstige beheersfouten worden vast
gesteld, het ontslag van de heer 
Schouppe eisen ?". 
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EÜRO-KAMPAGl 
VU-KANDIDATEN 
VOOR EUROPA 

FRIEDA BREPOELS: 

DE VERBEELDING AAN DE MACHT 

Deze week ronden wij oné Uptje 
VU-kandidaten voor Europa af. 

Op een rijtje: 
Frieda BrepoeL^ Lieven Bauweru^ 
Jef Van Bree, ¥rancLi Van Lindt, 

Jano Braent'Danibruyne. 

Ze Wcis volksvertegenwoordi
ger, maar miste net de boot op 
die ook voor haar rampzalige 24 
november '91. Ook joernalisten 
schreven toen dat de Wetstraat 
met Frieda een aktief en degelijk 
lid verloren had. Niet dat de VU 
het in Limburg slecht had ge
daan : de drie zetels werden be
houden, maar eentje verschoon 
van Tongeren naar Hasselt en 
zo kwam Hugo Olaerts in de 
Kamer. Dat is nu eenmaal de 
teerhngworp van de verkiezin
gen. 

Frieda Brepoels (1955) kon 
toen reeds op een welgevulde 
politieke loopbaan bogen: sche
pen in Bilzen tussen '83 en '88 
en tussen '85 en '87 provin
cieraadslid. In 1992 werd ze 
bestendig afgevaardige voor de 

provincie Limburg met als be
voegdheid Kuituur en Integra
tie, daar levert ze schitterend 
werk zodat het verre van over
dreven IS te zeggen dat met haar 
,,de verbeelding aan de macht 
is". 

Frieda is ondertussen naar Has
selt verhuisd waar ze samen met 
Hugo Olaerts de VU nieuwe 
impulsen geeft, zij mag zeker 
nog op de grote politieke scène 
verwacht worden. Haar beslist
heid en trouw tegenover de par
tij en het VU-kader hebben me-
nigen, ook buiten de VU, doen 
opkijken. 

c» Frieda BrepoeLt ui de derde 
effektleve kandidaat op de Eu-
roUJtit van de Volksunie. 

LIEVEN BAUWENS: 

WAT z o u JE DENKEN VAN RECHTDOOR? 
JEF VAN BREE: 

JE KUNT OP HEM REKENEN 
Bij de verkiezingen van 1977 
verzeilde dr Lieven Bauwens 
eerder toevallig in de kamer van 
Volksvertegenw^oordigers, in 
het arrondissement Oude
naarde zijn de zetels schaars en 
zij schuiven nog al eens. Hij was 
kamerlid tot eind 1978. 

Lieven Bauwens werd in 1942 
te Kortrijk geboren, liep school 
in Oudenaarde en studeerde 
aan de KUL, was aktief in de 
KSA en in het Verbond. Eens 
afgestudeerd legde hij zich vol
ledig toe op zijn drukke huis
artspraktijk in Brakel. Bauwens 
is steeds een druk beklante ge
neesheer geweest, maar vooral 
sociaal geïnspireerd, hij werkte 
steeds aan terugbetalingstarief. 
Tussendoor vond hij toch tijd 
voor Davidsfonds en het voor
zitterschap van een plaatselijke 
fanfare. Sinds 1990 zetelt Bau
wens voor de VU als raadslid in 
de Brakelse gemeenteraad. 

Vanuit zijn ontelbare kontakten 
is dr. Bau"wens vooral bekom
mert om w^at zich in de Vlaamse 
Ardennen afspeelt, met name de 
ontvolking van deze streek, de 
hoge werkloosheid bij vooral 

vrouwen en de traditionele pen
del die niet af maar toeneemt. 

Zijn inzet voor werk in eigen 
streek is steeds realistisch ge-

FRANCIS VAN LINDT: 

TROUW EN 
AKTIEF 
Dit jonge gemeenteraadslid uit 
Wetteren (°1956) is een ver
tegenwoordiger van de nieu'we 
generatie-Anciaux. Met reali
teitszin en toekomstgericht een 
plaats zoeken voor Vlaanderen 
in de wereld van vandaag. Fran
cis vind je terug op de plaatsen 
waar het moeilijk gaat, wanneer 
anderen weggaan blijft hij. Zo 
ook, na de golf van overloperij 
naar de VLD. Deze kabinets-
sekretaris van Vic Anciaux is 
ook nog een sportieveling in zijn 
gemeente waar hij een trouw en 
aktieve VU-gemeenteraadslid 
is. 

<=& Francid Van Lindt dtaut op de 
negende plaats bij de opvolgers 
van de VU-EuroU/dt. 

weest, niet de zware industrie 
die het prachtige 
Zuid-Oost-Vlaanderen aantast 
maar kleine bedrijven die het 
leefmilieu niet schaden en te
gemoet komen aan de toeris
tische opdracht van de streek. 

Dr. Bauwens is geen man van 
ekstremen, hnks of rechts zijn 
aan hem niet besteed. ,,Wat zou 
je denken van rechtdoor? ", 
vraagt hij de kiezer. 

c& Lieven Bauwenj dtaat bij de 
VU-opvolgerd op de achtste 
plaatd. 

Wanneer Jef Van Bree (°1939) 
in oktober 1990 senator werd 
was hij reeds 12 jaar lid van de 
Limburgse provincieraad 
(1978-90). Van Bree volgde de 
overleden senator Rik Van de 
Kerkchove op, een opdracht die 
hij naar behoren heeft vervuld. 
Van Bree was reeds zeer vroeg 
politiek aktief. Na een kort ver
blijf in Tongeren waar hij in de 
afdeling en het m kanton het 
kleine werk deed verhuisde hij 
naar Overpelt. Daar veroverde 
hij in 1976 een zetel in de ge
meenteraad, in deze gemeente 
werd hij in 82 (en tot 88) sche
pen van Openbare Werken, 
Leefmilieu en Ruimtelijke Or
dening. 

Toen W I J hem na zijn eed-

JANO BRAEM-DAMBRUYNE 

DE BINDENDE FAKTOR 

Met Jano Braem-Dambruyne 
(°1928) stellen we één van de 
oudste kandidaten voor die op 
de VU-lijst staan. Jano is echter 
het levend bewijs dat ,,oud " niet 
het synoniem is voor ,,minder 
aktief" of „niet d3mamisch ". Dit 
bewees Jano op de geslaagde 
kiesmeeting van 3 juni j.1. te 
leper. Als buitenstaander viel 
het dadelijk op welk warm hart 
de leperse VU-kompanen haar 
toedragen. Dit kan ook moeilijk 
anders. Jano stond aan de wieg 
van de leperse VU-afdeling en 
zetelde jaren als een trouw en 
gewaardeerd medewerker in 
het bestuur. In het arrondis

sement staat Jano bekend als 
een bindende faktor die het ar
rondissement ook in moeilijke 
tijden veel bijbrengt. Ook bui
ten de Volksunie maakt ze zich 
sterk voor het Vlaams-nationa-
lisme. Momenteel is ze voor
zitter van de Federatie Vlaamse 
Vrouwen, afdeling leper. Dit 
engagement toont aan dat haar 
kiesslogan - Vlaming blijven m 
Europa — geen marketingtruuk 
maar wel degelijk een lijfspreuk 

c& Jano Braent-Dambruyne 
dtaat op de twaalfde plaatd van 
de VU-Eurolijdt. 

aflegging als senator vroeg hoe 
hij tegen zijn taak als senator 
aankeek, antwoordde Van 
Bree:,,Ik zal als parlementslid 
doen wat ik reeds 25 jeiar doe: 
iedere dag -werken voor de VU. 
Wij moeten als mandataris bij 
de basis blijven, bij onze af
delingen, de afdelingen regel
matig bezoeken, de bestuurs
leden bijstaan, informeren en 
aanmoedigen. Zij moeten hoge 
eisen stellen aan hun parle
mentslid en hun mandataris op
eisen ! " 

Woorden en daden waaraan 
Van Bree steeds trou-w is ge
bleven, vandaar zijn terechte 
slogan bij de komende 
Euro-verkiezingen: je kunt op 
hem rekenen ! 

Dat is altijd zo gebleven, ook 
toen hij in 1992 bestendig af
gevaardigde werd van de pro
vincie Limburg. Daar draagt hij 
de verantwoordelijkheid voor 
Onderwijs en Personeel. 

c» Jef Van Bree dtaat op de derde 
plaatd bij de opvolgers van de 
VU-EuroUjdt. 

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 mo
gelijk te maken. 

Doe het vandaag nog! 
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z o GELDIG STEMMEN OP 12 JUNI 
Men stemt geldig op één ef-
fektief kandidaat, of op één 
opvolger, of tegelijk op één 
effektief kandidaat én één op
volger. Men kan ook een lijst-
stem geven. 

Voor de getuigen in de stem-
opnemingsbureaus is het echter 
belangrijk om de volledige wet
geving omtrent geldig stemmen 
bij de Europese verkiezingen te 
kennen. 

Geldig zijn: 

1. Stembiljetten waarop boven
aan op een lijst is gestemd; 

2. Stembiljetten -waarop alleen 
naast de naam van een ti
tularis is gestemd; 

3. Stembiljetten waarop alleen 
naast de naam van een op
volger is gestemd; 

4. Stembiljetten ^Vclarop naast 
de naam van een titularis en 
van een opvolger is 

gestemd. 

OngeGig zijn : 

1. Stembiljetten waarop meer 
dan één hjststem voorkomt; 

2. Stembiljetten waarop naam
stemmen, hetzij voor titula
rissen, hetzij voor opvolgers 
op verschillende lijsten zijn 
uitgebracht; 

3. Stembiljetten -waarop een 
kiezer een stem heeft uit
gebracht bovenaan op een 
hjst en tegehjk naast de naam 

van een kandidaat-titvdaris of 
kandidaat-opvolger van een 
andere lijst; 

4. Stembiljetten waarop een 
kiezer een stem heeft uit
gebracht voor een titularis 
van een lijst en tegehjk voor 
een opvolger van een andere 
lijst; 

5. Stembiljetten waarop geen 
stem is uitgebracht. 

NUt ongeldig zijn : 

1. Stembiljetten \vaarop de kie
zer een stem heeft uitge
bracht naast de naam van 
meer dan één kandidaat-ti

tularis of meer dan één kan
didaat-opvolger op dezelfde 
lijst. In dat geval wordt deze 
stem gerekend als een Lijst-
stem. De naamstemmen -wor
den als onbestaande be-
schou-wd. 

2. Stembiljetten -waarop de kie
zer een stem heeft uitge
bracht bovenaan de lijst en 
tevens naast de naam van een 
titvJaris of een opvolger op 
dezelfde hjst. In dat geval 
•wordt de lijststem als on
bestaande beschou-wd. De 
naamstem -wordt gerekend. 

3. Stembiljetten waarop de kie
zer een stem heeft uitge
bracht bovenaan de lijst en 
naast de naam van meer dan 
één kandidaat-titularis of 
meer dan één kandidaat-op
volger op dezelfde lijst. In dat 
geval -worden de naamstem
men als onbestaande be
schou-wd. De lijststem wordt 
gerekend. 

Zieke kiezers kunnen in 
principe tot op de dag van de 
verkiezingen op het gemeen
tehuis terecht voor een vol
macht. 

AUTOMATISCH STEMMEN 

- In de kieskantons Antwerpen, 
Boom, Brecht, Kapellen, Kon-
tich, Zandhoven, Waarschoot, 
Brussel, St.-Jans-Molenbeek, 
St.-Gillis en St.-Joost-ten-node 
wordt automatisch gestemd. 

- Kiezers die automatisch moe
ten stemmen worden tot 15u 
toegelaten tot de stemming. 

- In ruil voor de oproepmgs-
brief krijgt de kiezer een mag
neetkaart. 

- De kiezer steekt eerst de mag
neetkaart in de gleuf die daar-

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 -voil alle gegevens in. Met 
mijn aankoop steun ik de Euro-kampagne van de Volksunie. 

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

Voornaam en naam: me-vr/dhr 

Straat: 

Postnr.: 

Nr.; Bu 

Gemeente: 

Telefoonnummer: 

U kunt mij best bereiken tussen 

Datum: 

Handtekening 

Ik bestel: 

O Lucie Pauwels vanaf 10.000 fr. 

O Bruneau vanaf 30.000 fr 

O Michael Borremans vanaf 60.000 fn 

zelf getekend. 

Stuur deze antwoordbon volledig ingevuld naar De Volks
unie, Vlaamse Kunst voor Europa, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel of fax (nn 02/217.35.10) en stort uw to
taalbedrag zo snel mogelijk op rek. nr. 435-0271521-01. 
Waarvoor dank. 

toe voorzien is in de stern-
machine. 

Op het scherm verschijnen de 
verschillende partijen met hun 

BRENG 
VLAAMSE 
KUNST IN HUIS 

In samenw^erking met Kurut in 
Huid -werden drie jonge Vlaamse 
kunstenaars geselekteerd. Het 

f aat om kunstenaars die het 
eden ten dage goed doen op de 

kunstmarkt. 

Stortingen vanaf 10.000 fr. tot 
29.000 fr. geven recht op een 
gekleurde litho van Lucie Pau
wels, vanaf 30.000 fr. tot 49.000 
fr. bekomt u een schilderij van 
Bruneau, vanaf 50.000 fr. -wordt 
u de eigenaar van een genum
merde ets van Michael 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 m een zak te 
kopen want tot en met morgen 9 
juni kunt u werk van deze drie 
Vlaamse artiesten op het al
gemeen VU-sekretariaat te 
Brussel bekijken. 

Wie graag een folder met 
beschrijving van -werk en ar
tiesten ontvangt kan deze aan
vragen op het VU-sekretariaat, 
Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Tel: 02/219.49.30 -
fax: 02/217.35.10. 

volgnummers. 

- Vervolgens duidt u op het 
scherm, met de leespen, de 
partij van u-w keuze aan. 

- Nadat de kiezer de lijst heeft 
gekozen, verschijnen voor die 
lijst de naam en voornaam van 
de kandidaten op het beeld
scherm. 

- De kiezer brengt zijn stem uit 
door de leespen te plaatsen : 

1. in het stemvak bovenaan de 
hjst, indien hij zich kan ver
enigen met de volgorde van 
de kandidaten 

2. in het stemvak naast de naam 
van een kandidaat-titularis 

3. in het stemvak naast de naam 
van een kandidaat-opvolger 

4. of in de stemvakken naast de 
naam van een kandidaat-ti
tularis en van een kandi
daat-opvolger (van dezelfde 
lijst) 

Tot slot, nadat u volledig heeft 
gestemd, bevestigt u u-w keuze. 
Zolang de stem niet bevestigd 
is, kan de kiezer de stemver
richting herbeginnen. 

- De magneetkaart -wordt ver
volgens teruggegeven door de 
stemmachine. De kiezer over
handigt deze kaart aan de 
voorzitter van het bureau. 

- De kiezer die moeilijkheden 
ondervindt bij het uitbrengen 
van zijn stem, kan zich laten 
bijstaan door de voorzitter van 
het bureau. 

STEUNFONDS 
EURO-
KAMPAGNE 
Het steunfonds om de 
Euro-kampagne van de Volks
unie te dragen is deze w^eek 
aangedikt. Vandaag brengen -wij 
de tweede lijst van stortingen. 

Alle bijdragen, groot en klein 
zijn zeer -welkom zijn. E^n ver-
kiezingskampagne kost veel 
geld en de Volksunie -wil het 
verwerven van geld proper en 
open spelen. Stortingen op 
rek.nr. 435-0271521-01, met 
vermelding: Euro-kampagne. 

Daarom weze herhaald waar 
het de partij om te doen is: 

1. Wie dat -wil kan in alle open
heid kleine, middelgrote en 
grote bedragen storten; 

2. e bedragen blijven ten allen 
tijde kontroleerbaar en -wor
den al dan niet onder vol
ledige naam van de schenker 
gepubhceerd; 

3. Voor mensen die forse be
dragen -willen storten -werd 
de formule Jonge VLaanue 
Kurut voor Europa bedacht. 

1ste L I J S T 112.623 
2de L I J S T 
G. Delang, St.Amands . 30.000 
L. Verbeiren, Itterbeek . 1.000 
T. De Block, Willebroek 1.000 
W. Bogaerts, Rijmenam 10.000 
E Vandamme, Brugge . 1.000 
R Cordie, Bilzen 500 
M. Dehaes, Hoeselt . . . 300 
M. Wauter, Leuven . . . 3.000 
R. Van den Abeele, 
Sint-Martens-Latem . . 2.000 
M. De Cleyn, 
Borgerhout 100 
A.M. Van de Casteele, 
Affligem 10.000 
H. Seghers, Malderen . 10.000 
G. Mombaerts, 
Keerbergen 6.000 
A. Scheerders, Gent . . . 2.000 
Wed. Smet-Wdlems, 
Affligem 1.000 
P D V Dendermonde . . 5.000 
Biesmans-Servais, 
Riemst 2.000 
R. De Grom, Welle . . . 1.000 
A. Vijverman, Welle . . . 1.000 
M. De Fraine, 
Kampenhout 1.000 
G. Van Kerchove, 
Aalter 1.000 

Totaal 2de lijst 88.900 
TOTAAL 201.523 

OP KAMPAGNE IN ST.-NIKLAAS 

Op het ótadhuié van Sint-Niklaod kamen VU-Eurokandidaten 
damen na bedeling van podtkaarten op de markt te Sint-Niklaod, 
donderdag 26 meij.i. 
U beinerkt onze Euro-lijdttrekker Jaak Vandemeulebroucke en Nelly 
Maed, 2de opvolger, damen met de verkiezingdpbeg. 
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LANDÜIT 
RUANDA: DE HEL OP AARDE 

TRAGIEK VAN DE ZWARTE 
HAAR HOFHOUDING... 

Vanuit een bevoorrechte vLuchteLingenopvang in Parijd 
reageerden mevrouw Ag at he Kanziga en haar advokaat 
zéér bood op senator Willy Kuijperö. Deze interpeUeerde op 
18 april in de Senaat inet rake vragen eerste miniöter 
Jean-Luc Dehaene en op 22 mei de m'ututer van Bui-
tenUindde Zaken, Willy Clae^. Intudden trok zowel het 
Belgiiche ab het Frande Krijdauditoriaat op onderzoek uit, 
ook bij de presidentiële familie. Tien Waabe blauwhelmen, 
vier uit Ghana en één uit Togo dneuveüen op een barbaarde 
wijze in dit onvoorstelbare drama. Daarnaodt kwamen 64 
geestelijken en een ontelbaar aantal kadernunden uit 
ontwikkelingdprojekten, dcholen, partijen, mendenrech-
tenkomiteed om. De niaddagraven zijn niet te tellen. Meer 
dan 50.000 lijken dpoelden via. de Akegara dtroomafwaartd 
naar het Oegandeed Victoriameen Egypte vreedt voor de 
totale vervuiling van het Nijlwater. Tanzania beleeft aan 
zijn wedtgrend het grootdte vluchtelingenkamp ter wereld. 
De hel op aarde ! 

O
nze redak t ie g ing p r a t e n 
me t Sven HuyMen (Lin t ) , 
de j e u g d s p r e k e r op de I J 
ze rbedevaa r t 1993 en pas 

t e ruggekee rd uit de hel van R u 
anda , en met Willy Kuijper^, die 
er seder t een k w a r t e e u w de ont-
wikke l ingssamen\verk ing volgt . 

Van de fotograaf Tim D i r v e n 
on tv ingen wij een foto-reeks 
over R u a n d a , de foto's i l lustre
ren de vreselijke toes tand . 

• Mijnheer H u y s s e n , w a t w a s 
u w rol in R u a n d a ? Wanneer 
kw^am je er toe ? 

S v e n H u y s s e n : „Met een 
WOB-programma kwam ik — vlak 
na Willy'djongdte werkbezoek —aid 
leraar Ekonomie terecht in de hid-
dchoppelijke handeUdchool van 
Janja. Daar m het noordweöten van 
Ruanda heb ik 15 maanden, met veel 
inzet van een hele ploeg led kunnen 
geven. We dtetden zelf onze kur-
diuden damen, onze komputerpro-
gramma'd, enz... Maar alled nwed-
ten we achterlaten. Hoe zal het er nu 
uitzien? Ik mag er niet aan den
ken!" 

KERK EN STAAT 
• J e w e r k t e dus in he t Ru-
hengeridistr ikt , de thuisbasis 
van de president . . . 

S. H u y s s e n ; „Dit vulkanenland 
met zijn bekende gorillakoloniej ligt 
door onnatuurlijke dtaatdgrenzen 
verdeeld over Zaïre, Ruanda en Oe
ganda. De menden daar hebben ietd 
van bergbewonerd. Ze zijn zeer ij
verig en nemen gemakkelijk leiding. 
Deze karaktertrekken vind je ook 
terug in de predidentiële familie. Ze 
vormen een hechte clan. Defamilied 
van Juve'nal Hahyarimana en diend 
echtgenote Agathe Kanziga zijn met 
mekaar verwant. Vader Habyari-
mana wad katechi^t in Rambura, 
zijn geboorteplaatd; twee van zijn 
dochterd werden kloodterzudter. Ju
venal klom vlug op in de legerleiding 
en zette m 1973 met een dtaatdgreep 
Grégoir Kayibanda, de vorige pre-
dident aan de dijk. Die Kayihanda, 
net zoald bijna al zijn minidterd, 
waren oud-deminaruiten. Nergeru 'm 
Afrika zijn kerk en dtaat door af
komst en vormuig met mekaar za 
verweven aldin Ruanda." 

• M a a r hoe hande lde de kerk 
in R u a n d a ? 

WUly Kuijpers ; „ Volgend dejong-

dte volkstelling in 1991 zou 62% van 
de Ruandezen katoUek zijn en 18% 
protedtant, 10% behoort tot de tra
ditionele nataurgodddiendten, 8% id 
adventidt en 1% modlim. Sedert de 
Ruandede onafhankelijkheid in 
1962, bleef de officiële kerkleiding 
braaf en veilig dtilzwijgend, zij 
dteunde Habyyarimana'd eenheidd-
partij. De toenmalige aartdbudchop 
Vincent Ndengiyumva bleef zelfd tot 
1988 de derde man in de bedtuurdtop 
van die partij, de MRND. Onder 
druk van, ik vermoed, het Vatikaan 
nam hij toen ontdlag, maar bleef 
biddchop van Kigali én de vertrou
wensman van de Kanziga'd. Hij 
vluchtte met de eerdten naar Frank-
rijL " 

S. H u y s s e n : „Zijn opvolger, mgn 
Thaddée Ndengiyumva lijkt me uit 
dteviger hout gesneden en leidt ook 
evenwichtiger de biddchoppenkonfe-
rentie. Die telt 6Hutu'd, 2 Tutsi'd en 
1 „gemengde". Drie onder hen zijn 
echter oud of ziek. En het dinamuime 
én de eendgezindheid zijn er dikwijL 
zoek. Na de aanslag verklaarden 4 
leden van deze konferentie dat ze 
achter de nieuwe MRND-inte-
run-regering d tonden ! 

En zeggen dat die lui zoveel bloed 
aan hun handen hebben', zegt Witte 
Pater Guy Theunid, een misdionarui 
met jarenlange Ruanda-ervaring. 
De buitenlandde paterd en zusterd 
hadden er een bewonderendwaardig 
netwerk van dcholen, ziekenhuizen 
en projekten. Daaruit groeide een 
Afrikaanse elite. Maar in hoeverre 
al deze menden dteedd aan hun 
diktatoriale clanverplichtingen en 
tradities durven ontdnappen, id de 
grote vraag. Dat bewijdt eeru te meer 
deze uitmoording." 

WAPENS EN... 
I Bij je laaste b e z o e k aan Ki
gali kocht je e e n graneiat o p d e 
Ruandese markt o m de pre
s ident te overtuigen. J e be
schreef on langs n o g h o e v ia 
G o m a in Zaïre en o o k vanuit 
O e g a n d a de w a p e n s n ie t tegen
staande he t embargo Ruanda 
b innens tromen. H o e kan dat ? 

W. Kuijpers: „De Amerikaanse 
mensenrechtengroep „Arms Project" 
bezorgde me vertrouwelijke bewijzen 
hoe Egypte de jongdte tijd voor 6 
miljoen dollar wapens via de Franse 
bank Credit Lyonnau) heeft door
verkochtaan Ruanda. J. Godana, de 

De bloedbaden in Ruanda brachten een nooit geziene vluchteiuigenstroom op gang. 

Ruandese minster van Landdver-
dedigmg bevestigde dit overigens. 
Ook Zuid-Afrika leverde voor 5,9 
miljoen dollar En dan is er Frank
rijk zelf dat rond oktober 1990 en in 
1993 aan de beurt was. Zogezegd om 
zijn 680 manschappen, die toen in 
Ruanda gelegerd waren, te bevoor
raden. De zogenaamde zelfverde-
digingdgroepen of partijmilitied wer
den echter vanuit die leveranties 
bewapend. 

Hetzelfde gebeurde voor het Ru-
andees Patriotidch Front, maar dan 
vanuit Bulgarije en Roemenie via 
Oeganda. En ondertussen werden op 

3 juni in Brussel (en daarvoor in 
Londen) een paar kereb opgepikt die 
in Ruandese opdracht vooreen totaal 
van 10 miljoen dollar wapens moes
ten kopen, zogezegd voor het Zaïrees 
leger..." 

S. H u y s s e n : „En zeggen dat te
gelijkertijd vertegenwoordigers van 
Frankrijk, Zsiïre en Oeganda aan de 
vredestafel m Arudha luidop de vrede 
voor dit Grote Merenkonflikt pre
dikten! Volgens de Amerikaanse 
dtatidtieken leverde Big Brother tus
sen 1981 en 1992 voor 2,3 miljoen 
dollar wapens / " 

W. Kuijpers: „Alled bij mekaar 
betekent dit ongeveer 25 miljoen 
dollar voor een doodarm land... En 
dit zijn dlechtd de doddUrd die wij 
kennen. Besef je dan hoe dit land al 
jaren failliet gaat? Werkelijk, du: 
wapentijdbom tikte genadeloos naar 
deze bijltjesdagen toe." 

...GELD 
• J e hebt sedert 1990 deze 
fail l iete toes tand toegel icht . . . 

W. Kuijpers: „Met Franse ont-
wikkeluigshiilp werd in Cyangugu, 
midden in de brousse, vooreen 10-tal 
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LMDIHT 
f f 'SJ 

De wanhoop dpreekt uit de gezichten van deze. Ruandezen. 

jaren een kininebednjf neergepoot 
om enkele leden van de predidentule 
clan te gerieven De fabriek zou nooit 
een gram produceren! De hypo-
teekloöt van 420 miljoen werd uit
eindelijk aan de Wereldbank over
gedragen In Nyabi, het geboor
tedorp van de prejident, <)tartte een 
theefabriek die beneden alle pro 
dukttekracht bleef draaien In Km-
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dengi wa,» het dan weer een melkerij 
voor een van de dchoonbroerd van de 
proident Daarvoor werd zelfd poe-
dermelk ingevoerd, aangelengd met 
water, om de échijn hoog te houden, 
enz, enz. 

• T i jdens D e Z e v e n d e D a g 
v a n z o n d a g 5 j u n i v o e r d e j e a a n 
h o e E u r o p a g e e n s a m e n h a n 
g e n d b e l e i d o n t w i k k e l t i n R u 
a n d a . . . 

W. Kni jpers : „Meruen zoaL Sven 
HuyMen en tientallen 'Beéten onzer 
Broeders en Zusterd' mogen er van
uit Vlaanderen en etderd de bodu), het 
volk ontwikkelen Maar de Ruandeóe 
éen-partijtop, gedekt door een Pre
sidentieel HuLö en jarenlang door de 
kerkleiding, melkte ondertiuiden dit 
land leeg naar pnverekeningen op 
Europese en Kanadoe banken En 
deze gegevenj waren ook bekend o m 
aan Wilfried Martens en Mark 
Eyskens toen zij einde 1989 een 
bezoek brachten aan Ruanda Heb
ben ZIJ voldoende kracht gehad om 
ook de andere donorlanden — vooral 
Frankrijk — in éen nieuwe politieke 
lijn te brengen '' De huidige gru
welijke feiten bewijzen van met Het 
Ruandees topprofitariaat vluchtte 
met bloedige handen naar Panjs En 
ook UI Griekenland stonden de villa's 
klaar f 

Indien deze vreselijke kloof van dub-
benzinnig politiek handelen en han
del drijven, niet overbrugd wordt, 
blijft elke ernjtige ontwikkelmgs-
lamenwerkmg ondergraven Dat is 
de werkelijkheid Ook voor Zaïre en 
Boeroendi' Tot maandagavond 16 
april moesten we wachten eer Alain 
luppe, de Frarue minuter voor Bui
tenlandse Zaken, de huidige vol
kerenmoord in Ruanda veroordeelde 
En de presidentsweduwe Agathe geeft 
tot op heden — voor zover ik het weet 
— daarover géén krimp Intussen 

vond Parijs wél de tijd om tweemaal 
besprekingen te voeren met afge 
vaardigden van de staatsgreep-re
gering 

Onder hen Jean Bosco Barayag-
wtza, de CDR-man en leidingge
vende man achter de ophitsende radio 
Mille ColUnej ! Is dat déEuro-Afn-
kaarue politiek die vrede kan bren
gen '>" 

VANUIT PARIJS 
I D e a d v o k a a t v a n d e p r e 
s iden t i ë l e w e d u w e l e id t t e g e n 
j o u e e n p r o c e s in n.a .v. d e z e 
v e r k l a r i n g e n . . . 

W. Knijpers: „Reeds einde 1992 
hebben wij feiten met alled erop en 
eraan, gedurende meerdere gesprek
ken in Kigali en ui brieven, aan de 

vermoorde predident medegedeeld 
Verschillende goedgeplaatste amb
tenaren bezorgden me onlangs nog 
aanvullende dossierstukken Ik hoop 
daardoor het gesprek open te trekken 
voor du vele Leve mensen in het land 
van de duizend heuvels, om zo mede 
hun nieuwe toekonut te mogen op
bouwen Want vergeet niet dat de 
Ijlings weggevluchten, na de aanslag 
van 6 aprd, slechts een doel hebben 
een alibi opleveren voor later, na de 
slachtpartij' Dan kan diezelfde 
kliek zeggen 'Kijk, we zaten er voor 
niets tussen We verbleven in Pa
rijs 'En de 'kleine', brutale moor 
denaars zouden beloond worden Zij 
krijgen f unkties in het leger en m de 
adminutratie Het militair sukdes 
van het Ruandees Patriotisch Front 
— dat evenmin propere handen heeft' 
— schijnt echter dat deel van het 
proces te verijdelen 

I „ M e t F r a n k r i j k w^eet j e 
n o o i t h o e d e l iefde v o o r d e 
francité e e n nieu-we b o c h t za l 
v e r o o r z a k e n i n h e t b u i t e n 
l a n d s A f r i k a a n s be le id . . . " , ze i 
j e oo i t . 

W. Knijpers: „Met 25 mdjoen 
ABOS geld bracht de Vlaming Jef 
Vandensande —gepensioneerde bij de 
BRTN — m Ruanda de TV op gang 
Maar de programma's werden 
hoofdzakelijk door Frankrijk be
paald Frankrijk vaart zowel in 
Wedt- aU m Midden-Afrika een 
eigen franstalige, egocentrische 
koers De rest van Europa mag 
gevend meehuppelen Ik herhaal het 
ik vrees dat diegenen die van de 'oude 
bestuurskliek'overschieten in Parijs 
hun poeder binnen de bescherming 
van defrancite droog houden Vergeet 
bovendien niet dat voor Frankrijk 
het Patriotisch Front in de eerste 
plaats een Oegandees verschijnsel is 
dat Anglosaxoonse invloeden ver
tegenwoordigt' Geloof me de vrede 
in Afrika en meer in het bijzonder 
rond de Grote Meren, kan alleen 
maar vanuit de Europese Unie ge
diend worden indien elk donorland er 
politiek gesproken aan hetzelfde vre-
deszeel trekt En dat u> tot op heden 
niet het geval 

( m v l ) 

( foto 's T i m D i r v e n ) 

WILLY COBBAUT 

DE REKENENDE FLAMINGANT 
JAN CAUDRON 
ZET TRADITIE 
IN DE VLAAMSE 
BEWEGING VOORT 

Een uitgave van het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum, 74 
blz. 100 f n, af te halen op het 
VU-sekretariaat, Barrika-
denpUin 12 te 1000 Brussel of 
by mevr. Tack, Keizersplein 
24bu^5u 9300 AaU. 130fr. 
portkosten inbegrepen. Zal 
opgestuurd worden na over
schrijving op rek.nr. 
000-0914764-54 van Willy 
Cobbaut, 9310 Baardegem of 
op rek.nr. 001-0360150-65 
van Jan Caudron, 9420 
Erpe-Mere. Met vermelding 
VNS-brochure. 
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ÜIT DE REGIO 
IN MEMORIAM TOON MACKEN 
Op 28 mei 1994 overleed Toon 
Macken, echtgenoot van Nele 
Sempels, op de leeftijd van 58 
jaar. 

Toon Macken zal onafscheide
lijk verbonden bhjven aan de 
Volksunie-afdeling Aarschot. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
1970: een jonge en d3mamische 
ploeg diende zich voor het eerst 
aan in Aarschot, en nam het op 
tegen de almachtige CVP en het 
kartel van P W en BSP Toon 
was lijsttrekker voor de VU en... 
meteen verkozen. Een histori
sch moment bij de installatie van 
de nieuwe gemeenteraad: Toon 
moest het opnemen tegen de 
oude gevestigde waarden van de 
Aarschotse poKtiek. Hij deed dit 
perfekt en magistraal. In het 
kleine zaaltje van het Stadhuis 
in de Bogaardenstraat, waar het 
publiek bijna op de schoot van 
de raadsleden zat, werd Toon 
een figuur waarmee iedereen, 
tegen wil en dank, moest re-

ANTWERPEN 

JUNI 

Do. 9 DEURNTE: Wie gaat er mee 
op plaktocht met het afdelingsbe
stuur? Afspraak om 19u. bij de 
afdelingssekretaresse. Einde om 
21u. Welkom zijn: helpende han
den, met of zonder auto, en ev. 
affiches en Ujm. Seintje vooraf: 
03/324.33.21. 

Do. 9 ZANDVLIET: Voordracht 
door Patrik Vankrunkelsven. Om 
20u. in school Noordland, Begij-
hoeve 6 te Zandvliet. Inkom: 50 en 
60 fr. 

Vr. 10 BORGERHOUT: Aktief 
aan politiek doen! Debat tussen 
verschUlende partijen m.m.v. Mit-
hat Karaman (VU), in Jeugdcen
trum De Cluys, Gen. Eisenhowerlei 
47. Om 20u. 

Za. 11 LIER: Arr. VU-kampag-
nedag met rondrit door de streek 
per luxe reisbus. Walter Luyten 
rekent op een volle bus. Alle mi
litanten welkom. Samenkomst om 
9u. aan de Gasthuisvest, parking 
Aldi, atheneum. Knapzak meebren
gen. Terug vóór 17u. Info: 
03/482.11.93. 

Zo. 12 ANTWERPEN: Uitslag 
Euro-verkiezingen wordt vanaf 
20u. gezamenlijk met het VU.arr. 
gevolgd in 't Karveel, Amerikalei 8 
te Antwerpen. 

Do. 16 MECHELEN: Gespreks-
avond met VU-kandidaten en ge-
interesseerden rond de gemeente
raadsverkiezingen. In de bovenzaal 
van W Z (Ie Dien), Hoogstraten-
plein (nabij Nekkerspoelstation). 
Info: Alarc Hendrickx 
(015/27.17.27). Org.: VU-Meche-
len. 

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

Di. 21 KALMTHOUT: Samen 
met Berchem naar Sint-Nlklaas. 
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 

kening houden omwille van zijn 
bijwijlen harde en snedige tus
senkomsten. 

Hij kende zijn dossiers als geen 
ander. In het bestuur van de VU 
was hij de gangmaker van een 
ploeg idealisten. Met zijn gaven 
als bevattelijkheid, inzicht, te
ken- en sierkunst waren onze 
verkiezingsuitgaven, pamfletten 
en informatiebladen aan de be
volking pareltjes van over
dracht van ons ideeëngoed. 

Zes jaar, tot aan de fusie van 
1976, stond Toon onafgebroken 
op de ,,barrLkade". 

Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1976 verkoos hij de 
fakkel door te geven om zich 
meer met zijn vijf opgroeiende 
kinderen te kunnen bezighou
den. Na zes jaar inzet behaalde 
de VU twee verkozenen, Sim 
Verbruggen en André De Sam-
blanx, die meteen schepen wer
den in een koalitie met P W en 
SP. De VU w âs definitief door-

Kring waarop Walter Luyten u en 
uw famüie uitnodigt. 

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

Ma. 27 PUTTE: VU-Groot-Putte 
naar gewestvergadering. Bespre
king politieke aktualiteit en ak-
tiviteit. Info: Nicole Van Hemel-
donck, Oude Putsebaan 30, 2580 
Peuhs (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 Kasten Vertrek om 8u.l5 
parking Holiday 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-Nationaal, Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent. 

Zo. 10 BERLAAR: Gemeentelijke 
Guldensporenherdenking. Info: 
Walter Luyten (03/482.11.93). 

Ma. 11 HEIST O/D BERG: Kos
teloos met luxe autocar naar de 
Guldensporenviering op de Grote 
Markt te Brussel. Inschrijven voor 
6 juli bij Roger Van Dijck 
(015/24.80.86). 

LIMBURG 
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JUNI 

Za. 11 GENK: 6de Tuinfeest met 
braai, limburgse vlaai. Stonne 
Wouters aan het orgel en Schel-
dekoor. Om 14u.30 in de Slag-
molen, Slagmolenstraat. 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. 

gebroken en zat in de lift. 

Toon werd dan voor de VU 
raadslid in het OCMW, waar hij 
zich opnieuw manifesteerde 
dank zij zijn absolute dossier
kennis, rechtlijnigheid en so
ciale be'wogenheid. 

In het bestuur van de VU bleef 
hij onverminderd aktief en 
stond hij de schepenen met raad 
en daad bij, maar lette er ook 
nauwkeurig op dat de funda
mentele principes van de partij 
niet uit het oog ^verden ver
loren. 

BRABANT 
JUNI 

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

Vr. 17 TIELT-WINGE: PoU-ver-

In 1988 nam hij om persoonlijke 
redenen ontslag, na liefst 18 jaar 
dagelijkse inzet voor de partij 
die hem zo nauw aan het hart 
lag. 

Het valt ons zwaar plots en 
onherroepelijk afscheid te moe
ten nemen van Toon. In naam 
van het afdelingsbestuur, van de 
leden en simpatisanten van de 
Volksunie-Aarschot bedanken 
wij Toon voor de jarenlange 
samenwerking en vriendschap. 

Wij wensen Nele en de kinderen 
veel moed en sterkte toe. 

richtingen voor de provincieraad. 
Om 20u. in 't Wit Huis, Bergstraat 
te Tielt-Winge. Org. Arr. Leuven. 
Zo. 19 OVERUSE: Opening ten
toonstelling Groen Ierland - Gou
den Hart. Om llu.30. in het Ge-
meenteUjk Kultureel Centrum Den 
Blank. Doorlopend tot 6 juli. Org.: 
Vlaams Genootschap Overijse. 

POLL-VERRICHTINGEN 
VOOR DE PROVINCIERAAD 
Het arrondissment Leuven 1. Distrikt Leuven, 
roept de effektieve en plaats
vervangende leden van de arr. 2. Distrikt Aarschot-Haacht-
raad op om deel te nemen aan de Diest. 
poll-verrichtingen op 17 juni 
a.s., om 20u. in 't Wit Huis, 3. Distrikt Tienen-Glabbeek-
Bergstraat te Tielt-Wmge. Landen-Zoutleeuw. 

OOK HERENTHOUTSE 
KLEDINGINZAMELAKTIE 
SUCCESVOL! 
Afgelopen zaterdag werd op
nieuw gebruikte kleding inge
zameld voor het gekende goede 
doel: de heropbou-w van vier 
dorpen in Koerdistan. Provin
cieraadslid en VU-fraktieleider 
in de Herenthoutse gemeente
raad. Staf Driesen trok er de 
spreekwoordelijke kar en wist 
met zijn mjinschappen van de 
groep Eenheid, waarmee hij be
gin oktober naar de verkiezin
gen trekt, ongeveer 8 ton ge
bruikte kleding te verzamelen. 
Als je weet dat Herenthout 
slechts een 8.000 inwoners 
heeft, mag er opnieu'w van een 
puik resultaat gesproken wor
den. 

De opbrengst van deze aktie, 
want de kleding wordt onmid
dellijk verkocht, zal op don
derdag 9 juni officieel worden 
overgedragen aan Herman Her
mans, vertegenwoordiger van 
het Vlaams Internationaal Cen
trum. Bij de volgende bekend
making van de stand van de 
binnengekomen gelden voor het 

projekt in Koerdistan, moeten 
we dus ruim de 600.000 frank 
overschreden hebben. 

Als ook uw^ afdeling of Vlaamse 
Kring gebruikte kleding -wil op
halen om dit unieke projekt mee 
te ondersteunen, geheve dan 
kontakt op te nemen met Her
man Hermans, Wampenberg 15 
te 2370 Arendonk (tel. 
014/67.00.50 of tijdens de werk
uren op het nummer 
014/41.17.29). Hierbij herinne
ren -we er onze afdehngsvoor-
zitters aan dat de VU voor en
kele maanden beloofde de no
dige financiële middelen voor 
dit jaar (1.340.000 frank) te 
zullen bijeen halen. Wij doen 
dus nog eens een oproep naar 
onze afdelingsverantwoordehj-
ken toe. 

Wie nog een storting wil uit
voeren voor het projekt in Koer
distan, kan dat nog steeds doen 
op rekeningnummer 
435-02585561-39 met vermel
ding ,, Koerden" 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

WANDEL
ZOEKTOCHT 
IN GENT 
Voor de vijfde méial reeds richt 
de VU-afdeling Xjent-Cen-
trum-Zuid haar vermaarde 
zoektocht in. Dit keer vanaf nu 
tot 31 augustus. Voor dit eerste 
lustrum werd onder het motto 
„boeiend, leerrijk en ontspan
nend" geopteerd voor een tocht 
die langs historische getuigen 
uit ons roemrijk verleden voert, 
die op de klassieke rondleidin
gen in de oude middeleeu\vse 
stadskern wel een beetje langs 
de kant blijven liggen... 

Onze zoektocht kreeg dan ook 
de passende titel Het minder be
kende Centrum. 

Deelnemen kost slechts 150 fr. 
Er zijn -weer veel prijzen te 
\vinnen. De prijsuitreiking zal 
traditiegetrouw plaats hebben 
op het jaarlijks leden- en vrien-
denfeest in het begin van de 
herfst. 

Aarzel niet en neem deel aan 
deze boeiende zoektocht door 
het oude Gent, een stad waarop 
men nooit is uitgekeken ! 

c» Inschrijving en alle informa
tie bij de ajdeling^dekretarij R. 
RoeU, BitrggravenLuui 2'43 te 
9000 Gent (09/222.72.37). 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

De plaats van ELEKTRI
CIEN-DRAADLEGGER wordt 
openverklaard. 
De plaats staat open voor 
zowel mannelijke als vrou
welijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 51.107- fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten de 
Belgische nationaliteit bezit
ten. 

Leeftijdsvoorwaarde: de leef
tijdvan 18jaar bereikt hebben 
en de leeftijd van 45 jaar niet 
overschreden hebben op 
13.6.1994. 

Diplomavereiste: 
- hetzij houder zijn van een 
attest waaruit blijkt dat met 
vrucht tenminste het derde 
studiejaar van het algemeen 
vormend lager secundair 
technisch of beroepsonder
wijs met volledig leerplan of 
voor sociale promotie werd 
gevolgd 
- hetzij vier jaar praktijk tellen 
in het vak 

Er wordt een werfreserve 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier 
en examenprogramma te be
komen op de 7e Directie-Per
soneelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Ant
werpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 
De kandidaturen moeten toe
komen op het Secretariaat, 
l-ange Gasthuisstraat 33 te 
2000 Antwerpen, uiterlijk op 
13.6.1994 
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lïïDElGIO 
VAN ALLE MARKTEN THUIS 

MET BERT ANCIAUX 
OPSTAP 
E^n ploeg van 25 militanten was 
present om samen met Bert An-
ciaux „de markt te doen" in 
Aalst. Aan het Vrijheidsmonu-
ment op het Vredeplein werd 
verzamelen geblazen. Ballons, 
postkaarten, Caudron's sand-
wichborden en dw^arslig-
ger-truitjes in aanslag voor een 
twee uur durende marktwan-
dehng door de Ajuinenstad. 
Hier en daar diende nog een 
aanplakbord bijge-werkt, de al
tijd aan-wezige Joris Vonck 
stond eens te meer borg voor het 
puike werk. 

Het eerste kraam was er een 
waar... visjes verkocht werden. 
Geen happige haaien maar 
kleine kleurrijke visjes. Van de 
vis ging het naar de kleding, het 
vlees, de zuivel, de groenten en 
tenslotte de bloemen. Van 
markt-houden hebben de na
zaten van Dirk Martens dui
delijk kaas gegeten. 

Ook de Lange Zoutstraat, u 
weet wel van het Monopolyspel, 

mocht zeker niet ontbreken tij
dens de tocht. Als een volleerd 
,,zelfstandige" praatte Bert vol
uit over de hedendaagse zelf
standigen-problemen. In Aalst 
noemt men zelfstandigen... be
roepsklagers, maar dat zaJ wel 
aan de Aalstenaars liggen. 

Een pint mocht zeker niet ont
breken, in Aalst drinkt men 
graag een Saflerke, dat w^erd 
genuttigd in de Coninck van 
Spaniën. 

De markters herkenden de 
VU-voorzitter, de postkaarten 
deden het. Een seniora verge
leek de ,,schone jongen" op de 
foto met die in levende lijve, ze 
vond die in het echt nog mooier. 
Over smaak en goesting valt 
ook in Aalst niet te twisten... 

Bert en de Aalsterse militanten 
hadden deugd beleefd aan hun 
zaterdagvoormiddag-wande
ling. Na de groepsfoto ging het 
richting Gent voor de 
Euro-meeting. 

(mAs) 

Na twee uur markten nog even tijd voor de groepdfoto, en dan vlug naar de Euro-meeting in Gent. 

m « « # > < # » « m m % 0 9 # @ » # @ 

WASE LEEUWEPENNING VOOR 
BERT VAN WOENSEL 

ZEDELGEM: 

LEEUWEVLAG: WELLES, NIETES,. 

Bert van Woensel (75), gew^e-
zen hoofdredcikteur van ,,Het 
Vrije Waasland", krijgt de Leeu
wepenning 1994 van de 
Sint-Niklase Davidsfonds Jon
geren. Het eremetaal vormt een 
erkenning voor een levenslang 
Vlaams en sociaal engagement. 

Bert van Woensel is nog steeds 
aktief in het Algemeen Neder
lands Zangverbond en de 
Vlciamse Volkskunstbeweging 

en w âs jarenlang sekretaris van 
de parochieraad van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Als 
Vlaams-nationalist in hart en 
nieren was hij enkele keren kan
didaat op een VU-lijst. De 
Leeuwepenning w^erd m 1987 
voor het eerst toegekend door 
de Wase Jonge Leeuwen, die 
zich vorige herfst omvormden 
tot Davidsfonds Jongeren. 

De Leeuwepenning ging vroe-

OOST-VLAANDEREN. 

JUNI 

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 SEMT-NIKLAAS: Uitrei
king ,,Leeuwepenning" aan Bert 
van Woensel. Om I9u. in Ont
moetingsruimte Sint-Lucia, Lam
straat. Org.: DF-Jongeren. 

Za. 11 SINT-NIKLAAS: Vertrek 
edukatieve daguitstap naar het 
Maasland. Om 7u.30 aan stadhuis. 
Prijs. 1.360 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, Eekbergstraat. 
Van 14u.30 tot 16u. 
Tel.:03/770.70.62. 

Za. 11 SCHOONAARDE: Hulp 
bij belasringsaangifte. 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. 

Di. 21 NESrOVE: VWG-uitstap 
met bus naar Izegem. Vertrek 
PTI-Ninove om 12u.45. Inschrij
ven bij René Martens 
(054/33.43.47) of Georges De Cos-
ter (054/33.71.79). 

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. 

JULI 

Zo. 3 OUDENAARDE: Jaar
lijkse barbecue van VU-Oude-
naarde i.s m. Vlaamse Vrienden
kring. Vanaf 12u. in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 te Mei
den-Oudenaarde. Deelname: 350 
fr., kinderen ts 6 en 12).: 200 fr. 

Zo. 10 GENT: FW-Gezinsuitstap. 
Naar de Guldensporenviering te 
Kaaster (Fr.VI.). Eén bus vertrekt 
uit Berchem-Antwerpen, de 2de 
vanuit Gent-St.Pieters enstopt in 
Brugge (achter station). Kostprijs: 
1.250 fr. Voor info en uurregeling: 
FW, Bennesteeg 2, 9000 Gent 
(09/223.38.83). 

Zo. 10 ZOTTEGEM: Vlaamse 
vriendenkring Zottegem organi
seert haar 11 Juli-barbecue. Van 
Hu.30 tot 14u.30 in de Bevegemse 
Vijvers. 

ger reeds naar Leo De Meu
lenaer (DF), Jos De Cock 
(VOS), oud-VU-gemeente
raadslid dr. Alfons Lisaerde, 
Guido Moons (TAK), Yvonne 
Charher-Van Poucke ( V W G ) , 
Paul Van Riet (Gebr. Van 
Raemdonckkring) en Louis 
Bosteels (DF). 

De plechtige uitreiking van de 
Leeuwepenning 1994 vindt 
plaats op vrijdag 10 juni om 19 
uur in het sociaal-kulturele ont
moetingscentrum van het in
stituut Sint-Lucia met ingang 
langs de Lamstraat te Sint-Ni-
klaas. 

Lieven Dehandschutter 

FOTO- & 
WANDEL
ZOEKTOCHT 
TE AALST 

De Vlaamse Kring 't Land van 
Aelst organiseert gedurende de 
maanden juni, juli en augustus 
1994 een Foto- & Wandelzoek
tocht. 

Deelnemingsrecht: 200 fr. 
Deelnemingsformulieren te be
komen op het VTB-VAB-kan-
toor. Kerkstraat 12 te Aalst, 
tijdens de werkuren: van 9u. tot 
23u.30envan 13u.l5tot 17u.30. 
Zaterdjig van 9u. tot 12u.30. 

Prijsuitreiking: zaterdag 24 sep
tember 1994 in De Werf, Mo
lenstraat te Aalst, om 15u. Ie
dereen heeft prijs. 

Technische inrichting en inlich
tingen: B. en Th. Van der 
Sijpe-Verleysen (053/80.55.97). 

CVP-schepen Verhaeghe lichtte 
zijn voorstel toe tot de oprich
ting van een gedenkzuil voor de 
70 Zedelgemse oudstrijders 
1914-18. Hij besloot zijn plei
dooi droogweg met: „Op de 
bovenste blok komt de Belgi
sche vlag en nietd andem." 
VU-raadshd Exidy Dewispe-
laere diende hem prompt van 
antwoord: „In 1994, 50 jaar na 
het einde van W O II, moet 
volledige amnestie kunnen; ook 
in Zedelgem. Ook de Leeu-
wevlag, zoals voorgesteld door 
de ontwerper Boudens, maakt 
integraal deel uit van de zuU." 
Het monument uit 1928 en voor 
70% gefinancierd door de toen

malige oudstrijders getuigt van 
meer Vlaamse fierheid door de 
aanv^^ezigheid van de 
AW-VVK-inscripties". De 
„neo-unitaristen" in de raad 
w^erden er stü bij. Patrick Ar-
nou, fraktieleider van de groep 
Nieuw, schudde een typisch 
Belgisch voorstel uit zijn mouw: 
„Geen enkele vlag op de ge
denkzuil; wel twee masten 
voorzien voor speciale (?) ge
legenheden". Deze zienswijze 
kon op een meerderheid reke
nen. 

Arm Vlaanderen... 

(ge) 

WEST-VLAANDEREN 

JUNI 

Wo. 8 IZEGEM: V-Club voor kin
deren, om 13u.30 in de Omme
gangstraat 5. Tema: Strandbloe-
men. Meebrengen: schaar, lijm, 
barbecuestokjes, plakband. Inkom 
50 fr. Org.: Jeugddienst Vlanajo 

Do. 9 BRUGGE: Hans De Belder 
(dir.gen. VDBH) spreekt over 
„Vlaanderen in Europa en de We
reld'. Om 20u. in De Gulden 

VU-ARR. 
BRUGGE 
ROEPT OR.. 
Alle leden, simparisanten en 
VU-getuigen worden opgeroe
pen om samen te komen van 
20u. in Café-restaurant 't Leitje 
te Assebroek. 

Tel. 050/35.17.56. 

VU-arr. Brugge 

41^ 

Spoor, 't Zand 22. Org. vzw In-
formativa; 
Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: vijfde kaarting. Ook op 
12/6 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 
Za. 11 IZEGEM: Uitstap (per 
trein) naar Sint-Truiden. Org.: 
FW-Izegem. 
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 IZEGEM: Busreis naar 
Tervuren en het Druivenmuseum. 
Org.: VVVG-Izegem. 
Za. 25 ZWEVEGEM: Zomerreis 
naar Voeren. Vertrek om 7u. 
Kerk-Zwevegem. Deelname (alles 
inbegrepen): 1.000 fr. (niet-leden: 
1 200 fr.). Info en inschrijven bij E. 
Maes (056/75.65 57) na 19u. Org.: 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem; 
Zo. 26 DEERLIJK: 3de Dag van 
de Fiets Fietsen voor het goede 
doel. Tussen 7 en 19u. Omloop: 2 
km. Gaverdomein-Deerlijk. Org.: 
Vlaamse Sociale Dienst Ie Dien. 
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BMBANT 
PROVINCIE BRABANT: 

DE BOEDELSCHEIDING 
AFGEROND 
De vorig jaar doorgevoerde 
staatshervorming voorzag in de 
splitsing per 1 januari 1995 van 
de provincie Brabant, een oude 
VU-eis. De verdeling van activa 
en passiva van de provinice Bra
bant onder de 7 rechtsopvolgers 
(de provincie Vlaams-Brabant, 
de provincie Waals-Brabant, 
het Brusselse Hoofdstedelijk 
Ge-west, de Vlaamse Gemeen
schapskommissie, de Franse 
Gemeenschapskommissie, de 
Gemeenschappelijke gemeen
schapskommissie en de federale 
overheid) diende nader gere
geld te worden in een samen
werkingsakkoord tussen de fe
derale overheid en de deelsta
ten. Van Vlaamse zijde werd 
daarover medeonderhandeld 
door minister van Staatshervor
ming Johan Sauwens en van 
Brusselse zijde door staatsse-
kretaris Vic Anciaux. Door de 
ondertekening van het akkoord 
op 30 mei j.l. ligt de weg open 
voor de oprichting van de pro
vincie Vlaams-Brabant. Hier
onder volgt een bondig over
zicht van de verschUlende ver
delingsprincipes. 

PERSONEEL 
1. Het personeel van het pro
vinciale onderwijs 

— gelegen op het grondgebied 
van Vlaams-Brabant gaat over 
naar de nieuw^e provincie 
Vlaams-Brabant; 

— gelegen op het grondgebie-
provincie Waals-Brabant; 

— van de Nederlandstalige pro
vinciale onderwijsinstellingen te 
Brussel gaat over neiar de 
Vlaamse Gemeenschapskommi-
s ie (VGC); 

— van de Franstalige provinciale 
onderwijsinstellingen te Brussel 
gaat over naar de Franse Ge
meenschapskommissie (CO-
COF) . 

2. Voor het personeel van an
dere provinciale instellingen 
(provinciale domeinen, musea, 
trefcentra, zw^embaden enz.) 
gelden dezelfde verdelingskri-
teria op basis van de lokaUsatie. 
In Brussel worden sommige bi-
kommunautaire instellingen 
monokommunautair gesphtst 
en gaat hun personeel over naar 
resp. VGC en C O C O F Andere 
bikommunautaire instellingen 
gaan over naar de Gemeen
schappelijke Gemeenschaps
kommissie (GGC), terwijl het 
Proef- en Ontledingsstation van 
COOVl overgaat naar het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG). Overeenkomstig het 
Sint-Alichielsakkoord neemt de 
federale overheid het Pasteur
instituut over. 

3 . Het personeel van de al
gemene diensten van de pro
vincie Brabant wordt, na een 
voorafname van 4% voor de 
federale overheid, per taalrol 
overgeheveld volgens een ver
deelsleutel die gebaseerd is op 4 
kriteria: 

— het bevolkingsaandeel; 

— het aandeel in de opbrengst 
van de opcentiemen op de on
roerende voorheffing; 

— het aandeel in het provin
ciefonds ; 

DOKUMENT 
Deze week bieden wij onze Lezer,) een dokument 
aan „om bij te houden ", met name de wijze waarop 
de boedelscheiding i^an de provincie Brabant zat 
gebeuren. Dat het éplit^ien van een provincie, 
bovendien een unitaire, een zeldzaam politiek 
ogenblik L) zal niemand betwuiten. Zeker omdat 
zij kadert in de jonge te dtaat,) hervorming. 
Frank Ingelaere, die vanuit het kabinet-Sauwend 
de werkzaamheden van zeer nabij volgde, échreef 
dit dokument. Vanzelféprekend gaat het om een 
ambtelijk ötuk, toch publiceren wij het integraal 
en voegen er een verklaring van de gebruikte 
letterwoorden aan toe. 

Leuven wordt de hoofdplaatd van de nieuwe provincie Vlaanu-Bra-
bant. 

— het aandeel in de uitgaven-
begroting van de provincie Bra
bant 

Voor de verrekening van de 
Brusselse aandelen werd de 
80/20 verhouding gehanteerd. 

Zo zullen de personeelsleden 
van de Nederlandse taalrol van 
de algemene diensten van de 
provincie Brabant voor 

— 4% overgaan naar de federale 
overheid; 

— 78% overgaan naar de pro
vincie Vlaams-Brabant; 

— 18% overgaan naar de Brus
selse instellingen, die onderling 
een verdeling over het BHG, 
VGC en GGC overeen moeten 
komen. Bij gebreke van over
eenkomst zal deze verdeling ge
beuren volgens l/3de voor elk 
van de betrokken insteUingen. 

Volgens dezelfde berekenings-
•wijze gaat van de ambtenaren 
van de algemene diensten van 
de Franse taalrol 4% over naar 
de federale overheid, 35% naar 
de provincie Waals-Brabant en 
6 1 % naar het BHG, C O C O F en 
GGC. 

DE ONROERENDE 
GOEDEREN 
1. De onroerende goederen 
waarvan de provincie Brabant 
eigenaar is en die bestemd zijn 
voor de organisatie van het on
derwijs en voor de andere pro
vinciale instellingen en die 

— gelegen zijn in Vlaams-Bra
bant gaan over naar de pro
vincie Vlaams-Brabant; 

— gelegen zijn in Waals-Brabant 
gaan over naar de provincie 
Waals-Brabant; 

— in Brussel uitsluitend bestemd 
zijn voor het Nederlandstalig 
onderwijs of een Nederlands
talige monokommunautaire in
stelling gaan over naar de 
VGC; 

— in Brussel uitsluitend bestemd 
zijn voor het Franstalig onder
wijs of een Franstalige mono
kommunautaire instelling gaan 
over naar de COCOF. 

De onroerende goederen be
stemd voor het gebruik van het 
Proef- en Ontledingscentrum 
van het COOVl gaan over naar 
het BHG, terwijl de onroerende 
goederen van het Piisteurinsti-
tuut overgedragen worden aan 
de federale overheid. Een be
perkt aantal onroerende goe
deren van bikommunautaire 
provinciale instellingen gaat te 
Brussel over naar de GGC. 

2. De provinciale ^vegen en 
onbevaarbare waterlopen en 
de gronden, tuinen en andere 
percelen zonder precieze be
stemming die resp. gelegen zijn 
in Vlaams-Brabant, Waals-Bra
bant of het VHG gaan over naar 
resp. de provincie Vlaams-Bra
bant, de provincie Waals-Bra
bant en het BHG. 

3. De onroerende goederen be
stemd voor de algemene pro
vinciale diensten te Brussel 
•worden in medeëigendom voor 
45% overgedragen aan de pro
vincie Vlaams-Brabant, voor 
17% aan de provincie 
Waals-Brabant en voor 38% 
aan het BHG, VGC, C O C O F 
en GGC. De Brusselse instel
lingen dienen een onderlinge 
verdeelsleutel voor hun aandeel 
overeen te komen. Bij gebreke 
dciarvan wordt het Brusselse 
aandeel voor l/4de elk van de 
bovengenoemde Brusselse in
stellingen overgedragen. 

Tot 31 december 1995 heeft elk 
van de bovengenoemde rechts
opvolgers een gebruiksrecht op 
deze onroerende goederen. 
Vanaf 1 januari 1996 kan één 
van deze rechtsopvolgers de 
verdeling van deze onroerende 
goederen of een deel ervan ver
oorzaken. De netto-opbrengst 
van de verkoop, -waarbij het 
B H G een recht van voorkoop 
heeft, -wordt onder de betrok
ken rechtsopvolgers verdeeld 
volgens de verhouding 45% — 
17% - 38%. 

Tegenover deze verdeelsleutel 
dienen de oorspronkelijke voor
stellen van de Waalse en Brus
selse regeringen geplaatst te 
worden, die vor de pro-vincie 
Waals-Brabant slechts in een 
aandeel van 37% voorzagen, 
wat door de Vlaamse onder-
handelciars -werd afge-wezen. 

DE PROVINCIALE 
LENINGEN 
1. De leningslasten m.b.t. de 
pro-vinciale onderwijsinstel
lingen en andere pro-vinciale 
instellingen 

— gelegen in Vlciams-Brabant 
-worden overgedragen aan de 
pro-vincie Vlaams-Brabant; 

— gelegen in Waals-Brabant 
-worden overgedragen aan de 
pro-vincie Waals-Brabant; 

— van het Nederlandstalig pro
vinciale onderwijs of monokom
munautaire Nederlandstalige 
pro-vinciale instelhngen te Brus
sel worden overgedragen aan de 
VGC; 

— van het Franstalige pro-vin
ciale onderwijs of monokom
munautaire Franstalige provin
ciale instellingen te Brussel 
worden overgedrgen aan de 
C O C O F 

De leningen van het Pasteur
instituut -worden overgedragen 
aan de federale overheid en deze 

van het Proef- en Ontledings
station van COOVl aan het 
BHG. Leningen m.b.t. een bi
kommunautaire provinciale in
stelling te Brussel w^orden over
gedragen aan de GGC. 

2. De leningen m.b.t. de pro-
-vinciale -wegen, de onbevaar
bare w^aterlopen en de gron
den, tuinen en andere percelen 
zonder precieze bestemming 
die gelegen zijn in resp. 
Vlaams-Brabant, Waals-Bra
bant en het BHG -worden resp. 
aan de provincie Vlaams-Bra
bant; de provincie Waals-Bra
bant en het BHG overgedragen. 
Indien de leningen niet ver
bijzonderd kunnen ^vorden 
voor een bepaalde provinciale 
weg of onbevaarbare waterloop, 
worden de leningslasten aan de 
provincie Vlaams-Brabant, de 
provincie Waals-Brabant en het 
BHG overgedragen naar rata 
van het aan kilometer proviciale 
wegen of onbevaarbare -water
lopen dat op het grondgebied 
van elk van deze rechtsopvol
gers gelegen is. 

3 . De verdeelsleutel gehanteerd 
voor de overdracht van de on
roerende goederen bestemd 
voor de algemene diensten van 
de pro-vincie Brabant (45% 
Vlaams-Brabant, 38% BHG, 
17% Waals-Brabant), wordt 
eveneens gebruikt voor de ver
deling van het spiegelbeeld van 
deze aktiva, m.n. de leningen 
betreffende de infrastruktuur 
van de centrale provinciale ad
ministratie. 

4. Specifieke verdeelsleutels 
gelden voor de overdracht van 
de leningslasten voor: 

— de provinciale opleidingscen
tra voor de brandweer: 50-50 
verdeling tussen de provincies 
Vlaams- en Waals-Brabant; 

— kuituur en vrije tijid: 50% 
voor provincie Vlaams-Brabant 
en VGC enerzijds en 50% voor 
provincie Waals-Brabant en 
C O C O F anderzijds, met de 
80/20-verhouding voor de ver
rekening van de aandelen van 
de beide Gemeenschapskom
missies; 

— de erediensten (katedrale 
kerken St.-Rombouts te Me-
chelen en St.-Michiels te Brus
sel en de residenties van de 
aartsbisschop te Mechelen en 
Brussel): overeenkomstig het 
keizerlijk dekreet van 1809 over 
de kerkfabrieken; 

— de sociale leningen: -worden 
verdeeld onder de provincies 
Vlaams- en Waals-Brabant en 
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BRABANT 
de aandelen die de op hun res-
pektief grondgebied gelegen ge
meenten hebben; 

— in alle andere gevallen worden 
ze over elk van de drie rechts
opvolgers verdeeld in verhou
ding tot het bedrag van het 
kapitaal dat de op hun res-

'*̂  pektief grondgebied gelegen ge
meenten hebben. 

DE ARCHIEVEN 
De archieven van de provincie 
Brabant die uitsluitend betrek
king hebben op één rechtsop
volger, worden aan de betrok
ken rechtsopvolger overgedra
gen. De gemeenschappelijke ar
chieven zullen onder de ver-
antwoordehjkheid van de goe-
verneur van Brussel worden ge
plaatst. 

F. Ingelaere 

Over de BrahanUe boedeUcheiding werd een akkoord ondertekend teugen vertegenwoordigers van de federale overheid en de deeUtaten. 

het B H G overeenkomstig de 
ligging van het onroerend goed 
dat het voorwerp is van het 
kontrakt m.b.t. de lening voor 
de aankoop, de bou^v of de 
renovatie van onroerende goe
deren. Voor de lastenverdeling 
m.b.t. persoonlijke leningen 
wordt rekening gehouden met 
de inschrijving van de ontlener 
in de bevolkingsregisters op het 
ogenblik van de sluiting van het 
kontrakt; 

— de investeringen inzake 
openbare gezondheid en aan
koop van terreinen in het ka
der van de ruimtelijke orde
ning : worden verdeeld onder de 
provincies Vlaams- en 
Waals-Brabant en het BHG 
volgens de investeringen die op 
het grondgebied van elk werden 
gedaan. 

DE ROERENDE 
GOEDEREN 
1. De roerende goederen die 
uitsluitend bestemd zijn voor de 
provinciale onderwijsinstel
lingen en de andere provin
ciale instellingen worden over
gedragen aan de rechtsopvol
gers die deze instellingen over
nemen. 

2. In de algemene diensten van 
de provincie Brabant worden 

VERKLARING 
BHG: Brussels Hoofdstede
lijk Gewest 
VGC: Vlaamse Gemeen
schapskommissie, Brussel 
C O C O F : Franse Gemeen
schapskommissie, Brussel 
GGC- Gemeenschappelijke 
Gemeenschapskommissie, 
Brussel 
COOVI . Centrum voor On
derricht en Onderzoek in de 
Chemische- en Voedingsin
dustrie 
O M O B : Onderhnge Maat
schappij der Openbare Be
sturen 

de roerende goederen overge
dragen samen met de perso
neelsleden die ze gebruiken. 
Van het gemeenschappelijk ma
terieel van deze diensten wordt 
op initiatief van de provincie-
goeverneur van Brabant een in
ventaris gemaakt. Het materieel 
wordt daarop in loten verdeeld 
waarvan de toewijzing aan de 
rechtsopvolgers onder deze 
laatsten besproken wordt. 

3. De school-, -wetenschappe
lijke of algemene biblioteken 
worden overgedragen samen 
met de instellingen waarin zij 
zich bevinden. Met uitzonde
ring van grote werken (oude 
manuscripten, e.d.m.) die na
gelaten worden aan de Konink
lijke Biblioteek, worden de vî er-
ken van de administratieve en 
maatschappelijke biblioteken en 
van de provinciale dienst voor 
geschiedkundig en folkloris
tisch onderzoek verdeeld in lo
ten w^aarvan de samenstelling en 
toewijzing onder de rechtsop
volgers wordt besproken. Om 
praktijken zoals met de splitsing 
van de Leuvense universiteits-
biblioteek te verkomen, werd 
uitdrukkelijk bepaald dat bij 
deze verdeling geen kollekties 
uit elkaar mogen worden ge
haald. 

4. Wat de kunstwerken betreft, 
w^aren de onderhandelaars het 
erover eens om de verzameling 
van Rik Wouters en de enkele 
werken van Delvaux en Ma-
gritte, die in provinciaal bezit 
zijn en vooral de privé-vertrek-
ken van de goeverneur sieren, 
niet langer aan het oog van het 
publiek te onttrekken. Deze 
werken zullen permanent ten
toongesteld worden in het Mu
seum voor Moderne Kunst te 
Brussel. De overige kunstwer
ken zullen in loten verdeeld 
worden waarvan de toewijzing 
onder de betrokken rechtsop
volgers besproken zal worden. 
De werken die zich in de pro
vinciale musea bevinden, blij
ven daar behouden. 

DE BESCHIKBARE 
MIDDELEN 
De beschikbare middelen, m.n. 
de fiskale ontvangsten, eigen 
ontvangsten van provinciale 
instellingen, ontvangsten uit 
belegd geld, subsidies, onge
bruikte leningen en ontvang
sten van het provinciefonds 
worden verdeeld naargelang 
van hun oorsprong of het doel 
•waarvoor ze bestemd zijn. Le
gaten worden verdeeld op basis 
van de voorwaarden die daartoe 
door de erflater zijn gesteld en 
die de toezichthoudende over
heid niet zou hebben beperkt of 
gewijzigd. 

RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN 
1. De rechtsopvolgers nemen 
elk wat hen betreft, de rechten 
en verplichtingen van de pro
vincie Brabant over die voort
vloeien uit: 

— de bevoegdheden die hun 
worden toegekend bij wet, de
kreet of ordonnantie en -welk 
ander reglement ook; 

— de uitvoering van de begroting 
1994 of van de vroegere be
grotingen van de provincie Bra
bant ; 

— de overdrachten verricht door 
het samenwerkingsakkoord. 

2. De rechtsopvolgers dragen 
onderling in de verhouding 45% 
Vlaams-Brabant, 38% BHG, 
17% Waals-Brabant, bij tot de 
betaling van de schulden van de 
provincie Brabant die na 1 ja
nuari 1995 zouden kunnen ont
staan, m.n. naar aanleiding van 
een veroordeling, tenzij deze 
schulden het gevolg zijn van 
geschillen betreffende personen 
en inrichtingen, goederen of 
enige andere verplichting die 
hun in eigendom zouden zijn 
overgedragen 

3. De pensioenlasten van het 
huidig gepensioneerd personeel 
van de provincie Brabant en van 
degenen die tot 31 december 

1994 in ruste worden gesteld, 
blijven gewaarborgd in het ka
der van de uitvoering van het 
beheerskontrakt dat op 25 fe
bruari 1993 werd gesloten tus
sen de provincie Brabant en 
O M O B . De verdeling van deze 
lasten is als volgt: 35% voor de 
provincie Vlaams-Brabant, 25% 
voor de provincie Waals-Bra
bant en 40% voor het BHG. 
Deze verdeling vormt een kom-
promis dat onderhandeld -werd 
op basis van een door minister 
Tobback voorgestelde duale 
verdeelsleutel, waarbij voor het 
gedeelte van de pensioenlasten 
dat gefinancierd -wordt door de 
persoonlijke bijdrage van de 
personeelsleden de door de 
Vlaamse regering vooropge
stelde verdeelsleutel gebaseerd 
op de weddemassa -werd ge
hanteerd, terwijl voor het saldo 
de verdeelsleutel van de lenings
lasten voor de algemene dien
sten -werd gebruikt. Dit gaf als 
resultaat: Vlciams-Brabant 
•Sej^'k, Waals-Brabant 21,9% 
en het B H G 41,4%. 

DE AAAATSCHAPPELIJKE 
AANDELEN 
De maatschappelijke aandelen 
die de provincie Brabanat in het 
kapitaal van interkommunales, 
huisvestingsmaatschappijen, 
kredietmaatschappijen en alle 
andere kapitaalmaatschappijen 
heeft, -worden als volgt ver
deeld: 

- wanneer de territoricdel be
voegdheid of de akti-viteit van de 
betrokken maatschappij de 
grenzen van de provincie 
Vlaams-Brabant, van de pro-
•vincie Waals-Brabant of van het 
BHG niet overschrijdt, worden 
ze integraal overgedragen aan 
de rechtsopvolger; 

— wanneer de aandelen die de 
provincie heeft revenredig zijn 
met de aandelen die de gemeen
ten hebben, -worden ze aan de 
provincies Vlaams- en 
Waals-Brabant en het BHG 
overgedragen in verhouding tot 
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Verkiezingen: liet debat 
De mzet van de Europese 

verkiezingen is duidelijk wie wordt 
de grootste Vlaamse partij'' Een 
debat met een aantal koplopers 

Wilfned Martens, Freddy Willockx, 
Annemie Neyts, Magda Aelvoet en 

Jaak Vandemeulebroucke 
Deze week in Knack 

De zaali Sclmeider 
Didier Pineau-Valencienne, 

voorzitter van de Franse groep 
Schneider, bbjft in ons land m de 
cel Hij wordt verdacht van het 

leeghalen van Belgische dochter
ondernemingen en duistere fman-
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mekaar'' Deze week in Knack 

Festival-zomer 
Een speciaal katern met een 

overzicht van de Europese zomer
festivals, een handige gids voor een 
seizoen vol muziek en kulniur deze 

week m Weekend Knack 
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350 000 Ruandese vluchtelingen op 
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Voetbal de Fifa doorgelicht 
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SOCIAAL 
HOEDERECHT VOOR HET KIND HETAAN DE RUG HEBBEN 

Binnenkort krijgen kinderen 
van ouders in echtscheiding het 
recht om gehoord te worden. 
E^n informele babbel met de 
rechter, liever in hemdsmouwen 
dan in strenge toga en op een 
andere plek dan in het impo
nerende gerechtsgebouw, levert 
WcuardevoUe informatie over 
diens beslissing over het hoe-
derecht. De automatische toe-
\vijzing aan de moeder wordt 
dan verleden tijd. 
Het is sowieso frustrerend voor 
kinderen uit een gezin dat op 
punt staat uiteen te vallen, geen 
enkele inbreng te hebben in wat 
boven hun hoofden over hen 
beslist wordt. Het wetsvoorstel 
over de versnelde echtschei
dingsprocedure voorziet 
daarom een artikel over het 
hoorrecht van kinderen. 

OOK OP EIGEN 
VERZOEK 
Het principe is dat het kind op 
eigen verzoek, of op vraag van 
de rechter, kan gehoord wor
den. Een minimum leeftijd is 
niet bepaald, het artikel heeft 
het over „de minderjarige die 
afdoende onderscheidingsver
mogen bezit". 

Dat de rechter kinderen hoort 
bij betwisting over het hoede-
recht is nu al een gebruik. Met 
het wetsvoorstel wordt het een 
recht, waarop het kind zélf zich 
kan beroepen. De Kamer 
keurde het voorstel goed, het 
moet nu nog naar de Senaat. 
Basis voor het artikel over het 
hoorrecht is de Konventie van 
de Rechten van het Kind (New 
York, 1989). 

Kinderen 
nuchter reageren 
dingéperikeUn. 

t verbazend 
op echtdchei-

Om te vermijden dat het kind 
verwikkeld raakt in de juridi
sche haarkloverij tussen de ou
ders, werden enkele veiligheids
kleppen ingebouwd. Zo mogen 
de ouders niet aanwezig zijn als 
het kind wordt gehoord. Van de 
babbel met de rechter wordt een 
PV opgesteld, dat aan het dos
sier wordt toegevoegd maar niet 
ter inzage is van vader en moe
der. En het gesprek mag plaats-

Tachtig procent van onze be
volking wordt wel eens ge
plaagd door rugpijnen. In het 
huishouden tart de vrouw vaak 
het lot bij het poetsen, het 
schrobben, het strijken of de 
vaat. Nog een oorzaak kan een 
verkeerde sljiaphouding zijn. 
Wie te lang voor de komputer 
zit en niet af en toe een w^an-
delingetje maakt, wie op een 
slechte stoel zit, met de benen te 
gespannen gaat zitten of onder 
grote stress staat, loopt heel veel 
risiko's. 

RUGSCHOOL 
„Deze meiuen komen eerdt bij de 
dokter terecht", vertelt HUde Van 
Cauwenbergh, die te Londer-
zeel een „rugschool" opstartte. 
„Er worden geneeómiddelen voor
geschreven, platte rudt of rruudage 
bij de kine^ut In het dlechtdte geval 
komt het tot een operatie. De oor
zaken worden echter niet aangepakt. 
Zodra de patiënt „herjteld" id begint 
de ellende opnieuw, omdat hij of zij in 
hetzelfde bewegingdpatroon her
valt. " 

Wie liever voorkomt dan ge
neest, belandt steeds vaker in 
een „rugschool", w^aar het pro
bleem aan de hand van een 
tienlessenreeks teorie, oefenin
gen en relaxatie -wordt aange
pakt. 

H. Van Cauw^enbergh: „De 
meate menden die hier komen weten 
wei dat je niet met opgetrokken 
dchouderd mag zitten, dat „dcheef-
hangen " of lang zitten dlecht ld voor 
de gezondheid, maar ze bedeffen niet 
altijd dat ze verkeerde houdignen 
aannemen. 

Hilda Uytterhoeven Huisvrouwen moeten vaak hun 

vinden buiten het formele dekor 
van het gerechtsgebouw, dit om 
het kind zo -weinig mogelijk 
bloot te stellen aan beïnvloe
dende faktoren. 

IN VERTROUWEN 
Het kind -wordt door het ge
bruik van het hoorrecht géén 
juridische partij. Het is ook geen 
getuige. Wat het kind in ver
trouwen aan de rechter vertelt 
over de situatie thuis, is louter 
van informatieve aard. Het kan 
in geen geval beslissend zijn 
voor diens latere uitspraak. 

,, J e kan het kind ook niet aan
doen te moeten kiezen voor één 
van beide ouders. Zijn loyauteit 
is enorm", zegt J a n Van GUs 
van het N D O (Nationaal Dien
sten en Onderzoekscentrum 
voor het Spelende Kind). Het 
N D O heeft een -werkgroep die 
zich buigt over de problematiek. 
Pedagogen, psychologen én ma
gistraten stellen samen een 
hoord handleiding op, opdat het 
hoorrecht zou resulteren in ,,een 
goed gesprek". 

Jan Van Gils: „Omzichtigheid id 
geboden. De rechter mag niet ver
langen dat het kind oordeelt over zijn 
ouderd. Die zullen in dommige ge
vallen proberen hun kind tegen de 
ander op te zetten. En dat id on
verkwikkelijk. Maar laat ond dit 
niet overdramatideren. Eend de echt-
dcheïding achter de rug u, dtaat het 
kind verbazend nuchter tegenover 
zijn nieuwe dituatie. Het heeft trou
wend weinig keuze." 

werkschema herschikken. Uren 
aan de strijktafel staan kan ver
schrikkelijk belastend zijn voor 
de rug. Het is beter de taken af 
te wisselen in kortere perio
den." 

UITGEBREID PRATEN 
Op de rugschool kunnen de 
deelnemers uitgebreid praten 
over hun specifieke klachten. Er 
wordt een video bekeken 
•waarin verkeerd uitgevoerde 
bewegingen worden verbeterd 
en meer uitleg gegeven over hoe 
de ruggegraat funktioneert. Dat 
kan gaan van het tandenpoetsen 
aan de -wastafel, stofzuigen en 
ruiten zemen, tot het gras 
maaien of het optillen van een 
krat bier. Overal loert het ge
vaar. Daarna volgt een sessie 
nuttige spierversterkende oefe
ningen. 

H . Van Cauwenbergh: „Iedereen 
krijgt bovendien een „huidwerk "mee. 
Want het u belangrijk dat zij alle 
„leerdtof" aan de praktijk toed ten. 
Het u) ook belangrijk dat „rug-
dcholieren " hun omgeving inlichten. 
Anderen kunnen hen er dan op 
wijzen dat ze toch weer ietd verkeerd 
doen. Uiteindelijk kan men met 
voorzichtig genoeg omdpringen met 
dit kwetdbare lichaamJdeei " 

Hilda Uytterhoeven 

c& Info: Hilde Van Cauwen
bergh, 052130.41.88. 
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AMNESTY INTERNATIONAL EN VROUWENAKTIE 

Een initiatief >ian 
de Minister van 

ke Kansenbeleid, 
fe Miet Smet. 

In het Jaa r van het Gezin pakt 
Amnesty International Vlaan
deren uit met een aktie ter be
scherming van de mensenrech
ten van -vrou-wen. Vrou-wen zijn 
een zogen£iamd „zacht doel-
-wit": ze -worden opgesloten, ge
folterd en gedood vanwege hun 
relatie met mannen die verdacht 
zijn. 

Vrouwelijke aktivisten lopen 
dezelfde risiko's als mannelijke 
Amnesty International dringt er 
bij de internationale gemeen
schap op aan dat vrouwen bij 
ge-wapende konflikten worden 
beschermd tegen schendingen 
van de mensenrechten. 

Amnesty -vraagt dit voorjaar 
ciandacht voor -vier vrouwen, uit 
Turkije, Zuid-Afrika, Syrië en 
Noord-Korea. Radio-omroep-
ster Shin Sook J a uit 
Noord-Korea werd met haar 
twee dochters opgepakt, omdat 
haar man politiek asiel -vroeg in 
Denemarken. Sindsdien is niets 
meer van haar gehoord. 

Vorige zomer pakten agenten 
van de Turkse regering de Koer
dische joernaliste Aysel Malkac 
op en lieten haar verdwijnen. 
De Zuidafrikaanse Claire Ste-
-wart, lid van het ANC, werd in 
het afgelopen najaar ontvoerd 
en terechtgesteld. Het poli-
tie-onderzoek naar de moord 
schiet niet op. 

De Palestijnse Shayka en haar 
dochter ^verden in het najaar 
van 1986 in Damascus gear-

Vrouwen zijn een zogenaamd 'zacht' doelwit. 

resteerd. Hoe-wel zij niet po
litiek aktief waren, werden zij 
waarschijnlijk het slachtoffer 
van strubbelingen in de regio. 
Via briefschrijfakties wil Am

nesty International klaarheid 
krijgen over het lot van deze 

vrouwen. 

(hu) 
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EEN MONUMENT VOOR TIMMERMANS 
„Het boek is de olie van ons 
leven, niet de spil, slechts de 
oKe, die de spil zoeter doet 
draa.ien." Zo lezen wij in de 
OngebundeBe verhalen (blz. 99), 
het vierentwintigste deel waar
mee de prestigieuze Timmer
mans-uitgave van het Davids-
fonds afsluit. Wat Felix Tim
mermans Ln 1923 schreef in zijn 
bijdrage Over toverboeken is on
getwijfeld evenzeer van toepas
sing op zijn indrukwekkend 
oeuvre dat nu grotendeels weer 
ter beschikking ligt. De gigan
tische onderneming die het Da-
vidsfonds zes jaar geleden aan
ving, is een ongemeen groot 
sukses geworden. Ruim tach
tigduizend exemplaren uit de 
reeks vonden hun weg naar de 
lezers en met de laatste vijf 
delen die zopas verschenen zal 
binnenkort ongetwijfeld de 
kaap van de honderdduizend 
worden overschreden. Boekar-
chitekt Gregy de Maeyer heeft 
voor de reeks een bijzonder aan
trekkelijke vormgeving bedacht 
waarvoor hij trouwens be
kroond werd met de Plan-
tyn-Moretusprij s. 

LOF 
De stüle werker achter dit pro-
jekt was tekstbezorger prof. 
Keersniaekers die met meer dan 
monnikengeduld de definitieve 
Timmermans-tekst bezorgde. 
Hij las en herlas, vergeleek tal 
van drukken van de diverse 
titels en zette, binnen de gren
zen van wetenschappelijkheid, 
de teksten om in de heden
daagse spelling. De tekst van 
elk werk gaat terug op de laatste 
editie waaraan Timmermans 
zelf nog wijzigingen had kunnen 
aanbrengen. Van Pallieter waar
mee de reeks Ln 1988 inzette 
(39ste druk), zonder Keersmae-
kers, verscheen tussendoor en al 
te weinig opgemerkt in 1989 de 
43ste (!) druk waarvoor Keers-
maekers uitzonderlijk terugging 
op de eerste editie-in-boekvorm 
uit 1916, toen de censuur nog 
niet had toegeslagen. Voor deze 
tekstkritische Timmermans-edi
tie moet prof. Keersmaekers ge
prezen worden en mag hij bij 
gelegenheid gerust ook eens in 
de prijzen Vcillen. 

De laatste vijf banden van de 
nieuwe Timmermans bevatten 
^verk uit jaren '20 en '40 en een 
verzameling verhalen die zelf 
Timmermans' schrijversloop
baan overspant en die de Fé zelf 
nooit heeft samengesteld. 

Schoon Lier (1925), de bekende 
ode aan de stad die de auteur 
zoveel inspiratie schonk, werd 
hier in zijn negende druk aan
gevuld met een viertal bijdragen 
die Timmermans tussen 1919 en 
1944 los van elkciar in tijdschrif
ten publiceerde. Het zijn uit
bundige of melancholische va
riaties op eenzelfde tema zodat 
herhalingen onvermijdelijk zijn. 
De aanvulling kreeg de titel mee 
Mijmeringen over het oude, <ichone 
Pailieterland. Van de Begijnhof-
herinneringen op wikkel en band 
is er in het boek zelf merk
waardig genoeg geen sprake 
meer. 

Van Karel en Elegodt (1921)enZ'e 
vier heenukinderen (1922) wordt 
de tweede druk in één band 
aangeboden. Het zijn Timmer
mans' uitbundige navertellingen 
van het Middelnederlandse Ka-
rel ende Elegodt en het volksboek 
De Historie van de vier Heemj-

De boeken van Tunnwrmaru zijn de olie die de dpU van het leven zoeter doet draaien. 

kinderen. De plasticiteit van Tim
mermans herschept a.h.w. deze 
verhalen. Reeds in de openings
zin van De vier heemskinderen 
waaien uit een w^eidse ruimte 
klanken en geuren, smaken en 
kleuren de lezer tegemoet: „Het 
grote feest in de hoUe, hoge hal, 
waarvan de poorten wagenwijd 
openstonden op de zonnige len-
tetuin, rumoerde en gonsde van 
luide gesprekken, gezang en 't 
rinkelen van metalen kannen en 
schotels, waar goede wijn uit 
vloeide en hoog vlees en dikke 
vis in dampten." (blz. 87) 

Na het eerder heruitgegeven 
Pijp en toebak worden nu nog 
drie verhalenbundels uitge
bracht. Het keerdeken in de lan-
teern (1924) kent hier een zesde 
druk, maar zonder een drietal 
novellen die in deze Timmer
mans-editie reeds in 1989 -wer
den opgenomen in Bij de Krab-
bekoker. 

Vijftien korte verhalen illustre
ren met wisselend niveau Tim
mermans' vertelkunst. Tot het 
meest karakteristieke daarvan 
behoort het leuke verhaal van 
visser Vettigen Teen die een 
wonderbare visvangst en een 
ware volkstoeloop teweeg
bracht door een gestolen Ma
riabeeld in de Nete te verstop
pen. 

In VerteLeb worden elf verhalen 
opgenomen waarvan er negen 
reeds in de drie bundels Ver-

teUeU (1942, 1944 en 1945) 
voorkwamen. Twee andere op
genomen verhalen dateren uit 
dezelfde periode maar versche
nen in een andere kontekst. Als 
dusdanig is dit de eerste druk 
van deze VerteLeU maar de 
meeste worden hier voor de 
vijfde, of zelfs de zevende keer 
gedrukt. Het zijn kindervertel
lingen vol fantasie waarbij som
mige illustraties door Timmer
mans zelf een andere stijl ver
raden. 

UIT DE VERGETELHEID 
De derde bundeling van ver
halen, het aanvankelijk onvoor
ziene 24ste deel van deze editie, 
bevat iets minder dan vijftig 
stukken, samen goed voor een 
volumineus boekdeel van 287 
blz. Het gaat deels om in tijd
schriften gepubliceerde verha
len, deels om stukken die bij 
herzieningen van uitgaven (van 
Bruegel en van Hernat) waren 
weggelaten en quasi zelfstan
dige verhalen vormen, tenslotte 
zijn er een viertal verhalen en 
een tiental „postkaarten" of 
korte impressionistische schet
sen die Timmermans nooit pu
bliceerde. 

Ondanks het uiteenlopend be
lang en niveau van al deze ver
halen en schetsen, illustreert 
deze verzameling Ongebundelde 
verhalen de evolutie van Tim
mermans' vertelkunst uitste
kend. De chronologisch geor

dende verhalen (van Gelot uit 
1904 tot PLu edt en Vouj uit 
1945/46) tonen hoe Timmer
mans, net als in zijn dichtwerk, 
vanuit sombere verhalen met
tertijd groeit naar een hchtere 
verhaaltrant zonder even-wel 
nooit de toon van -weemoed te 

verhezen. 

Bovendien blijkt uit Ongebun
delde verhalen hoe Timmermans 
zijn -werk ook be-werkte en uit-
•werkte (van twee verhalen wer
den twee versies opgenomen) 
en ook hoe heel zijn oeuvre 
eigenlijk een eenheid vormt: de 
lezer zal in deze nieuwe bundel 
tal van bladzijden, ideeën en 
beelden uit andere -werken ho
ren meeklinken. Een typische 
Timmermans-vertelling is 
Sint-GommariM en zijn vrouw uit 
1919. Van de weer opge-viste 
stukken uit Bruegel bekoort 
vooral Een dchilderijen-gaUrij 
waarin Timmermans een gevoe
lige beschrijving geeft van een 
paar werken van de schilder. Uit 
de eerste druk van De Familie 
Hernat werd o.m. het kostelijke 
intermezzo Van twee BriuöeUe 
titraatzangerd overgenomen. 
Hiermee werden een aantal 
schitterende Timmer
mans-bladzijden aan de verge
telheid ontrukt. Met y4^^w. Ver
zameld dkhtwerk en de nieu-we 
Pallieter-teVst behoort Ongebun
delde verhalen beslist tot de ver
rassingen van deze Timmer
mans-editie. 

Dat met dit 24ste deel de hele 
hteraire Timmermans opnieu-w 
gepubliceerd is, klopt niet he
lemaal. De tekstbezorger be
treurde bij de voorstelling van 
de nieu-we delen dat om druk-
technische redenen de Kalen
der-verhalen voor 1932, de be
kende Timmermans-almanak 
met illustraties en korte ver-
telschetsen, niet opgenomen 
werden. lïerder hebben wij 
reeds ge-wezen op het toneel-
-werk van Timmermans {Drie-

i koningentryptiek) dat een plaats 
' verdient in deze galerij. Ver-
: moedelijk zijn heel -wat hefheb-
' bers van Timmermans bereid 

daiarvoor nog een paar centen te 
reserveren. Want Timmermans' 
boeken zijn de ohe die de spil 
van het leven zoeter doet 
draaien. 

Patrick Lateur 
c» Elk boekdeel, gebonden en 
voUinnen band met goud^tempel, 
kodt 695 fr. Info: David^fondd, 
Blijde Inkomststraat 79-81, 
5000 Leuven. Td.: 016122.18.01 
- Fax: 016/22.25.52. 

JAARBOEK 
Het 21ste jaarboek (1993) 
van het Felix Timmer-
mems-Genootschap, Tim
mermans in Scandinavië, om
vat naast de gebruikehjke 
rubrieken ditmaal een cor
pus van zo-wat 200 blz., ge-
-wijd aan de Zweedse, 
Deense en Noorse verta
lingen van het werk van de 
Fé en aan de receptie van 
diens -werk in het Noorden. 

Met de hem eigen nau-w-
gezetheid onderzoekt 
prof.em. Viktor Claes deze 
vertalingen die veelal via de 
om-weg van (blijkbaar toch 
niet altijd volmaakte) 
Duitse vertalingen ontston
den. Het is een boeiende 
vertaalgeschiedenis vol fla
ters die evenwel een en-
toesiast onthaal niet in de 
•weg stonden en staan want 

recent nog verscheen een 
Noorse vertaling van Boe-
renpdalm. In een derde luik 
zet Claes een en ander uit
een omtrent de gemiste No
belprijs van Timmermans 
die tot driemaal toe daar
voor werd voorgedragen. 
Een ongewoon maar reve
lerend jaarboek dank zi) een 
onderzoek dat ook op an
dere, veel vertaalde 
Vlaamse auteurs zou mogen 
-worden toegepast. 

(p.l.) 

c» Door overschrijving van 
500 fr. op rek. 
415-8086411-65 van bet Fe
lix Timtnermans-Genoot-
dchap te Lier wordt men Ud 
en ontvangt men bet jaar
boek. 
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JAN DEBROUWERE: 

VAN MUITERS EN DISSONANTEN 

De terreur van Stalin (LlnL)) kootte miljoenen meruten het leven. 

wier bijrol het de hoofdrol aan Het is er Debrouwere niet om te 
reliëf en juiste dimensie zou doen geweest, de biografie van 
ontbreken. zijn figuren te schrijven. Wel 

DE NIEUWE HOROWITZ IS DAAR 

„MAAK PLAATS ROALD 
DE NIEUWE HOROWITZ IS DAAR 

„iVlAAK PLAATS ROALD DAHL!" 

J a n Debrouwere (°Niel 1926), 
kleinzoon van een der mede
stichters van de Kommunisti-
sche Partij in Vlaanderen, was 
de langste tijd van zijn aktief 
leven kaderlid — tussen 1952 en 
1989 vrijgestelde - van de KPB. 
Hij is direkteur van De Rode Vaan 
geweest, partijbestuurder en 
provincieraadslid van Antwer
pen en internationaal partijse-
kretaris. In de lijn van zijn 
grootvader en van voorgangers 
zoals Jef van Extergem of Bert 
van Hoorick was en is hij een 
overtuigd flamingant; een goed 
deel van zi;n energie als pu
blicist en kaderlid heeft hij be
steed aan het opeisen van de 
evidente plaats van de Vlaamse 
linkerzijde in de Vlaamse Be
weging. 

Vooral in zijn funktie van in
ternationaal partijsekretaris 
maakte hij van dichtbij de evo
lutie mee in het voormalige 
Oostblok, in de Sovjet-Unie tot 
en met de ineenstorting van de 
kommunistische regimes. De 
kennis en de inzichten die hij 
verwierf, verwerkte hij tot een 
evaluatie en kritische terugblik 
die in 1992 onder de titel 
,,Waarom valt Icarus? — Het 
kommunistisch netwerk" ver
scheen bij het Davidsfonds. In 
dit boek — „geen afrekening, 
maar een zelfbevraging" — 
maakte hij openhartig het be
stek op van een tijd, een midden 
en zijn eigen rol daarin. Kern
punten in het boek waren de 
radikale aanklacht tegen het sta
linisme, maar ook de trouw aan 
de eigen basismotieven: 
Vlaams, progressief, pacifistisch 
en Europees. In het ,,Woord 
Vooraf" vatte Leo Michielsen de 
bedoeling van de auteur in het 
gevleugelde woord van Jean 
Jaurès : ,,Du passé gardons la 
flamme en non les cendres" — 
,,Laat ons de vlam van het ver
leden hoeden en niet de sin
tels". 

VERLIEZERS 
Dit woord zou ook het leitmotiv 
kunnen zijn van Debrouwere's 
nieuwste boek ,,Van Muiters en 
Dissonanten". In vier essays 
belicht hij breuk- of scharnier
momenten van de Europese ge
schiedenis en speurt hij naar de 
rol die bekende of minder be
kende hervormers, oproerkraai
ers, muiters en dwarsliggers 
daarin hebben gespeeld: de 
woelige late middeleeuwen met 
de Antwerpse ketter Tanchelm; 
de bewogen kanteling van de 
vijftiende naar de zestiende 
eeuw in Duitsland met de boe
renleiders Florian Geyer, Tho
mas Müntzer en Jakob 
Rohrbach; de Commune van 
Parijs met de bevlogen anar
chiste Louise Michel; onze ei
gen tijd met Stalin's opponent 
én slachtoffer Nikolaj Boecha-
rin. 

Deze figuren uit zo verschil
lende tijdperken hebben, be
halve dat ZIJ voor de gevestigde 
orde muiters of dissonanten wa
ren, nóg een paar gemeenschap
pelijke noemers. Het zijn stuk 
voor stuk verliezers ge'weest 
wier lot moord ^vas, foltering en 
gevangenis of deportatie. Het 
waren geen hoofdakteurs op de 
Bühne van hun tijd, maar be
langrijke tegenspelers zonder 

Acht jaar geleden verscheen het 
eerste boek van Anthony Ho
rowitz bij Uitgeverij Facet, on
dertussen staan •wij 15 boeken 
verder en je zou kunnen denken 
dat Horo'witz een veelschrijver 
IS. Dat is hij niet. Hij is een man 
die voortdurend bezig is met 
schrijven, hij -werkt alleen wat 
harder dan veel andere auteurs 
die na ieder boek wat op hun 
lau-weren gaan rusten. 

STOUT 
Toen in 1986 het boek Frederick 
K. Bower, etter verscheen, wilde 
niemand het hebben, ^vant wie 
wil er nu een boek met,,etter" in 
de titel. Na een veranderde titel 
,,Daar ga je, Frederick K. Bo
wer" en zes herdrukken, -wordt 
er nu antikwarisch naar eksem-
plaren van de eerste druk ge
zocht. Al zijn boeken beleven 
nieuwe gebonden herdrukken, 
dit onder omslag van de we
reldberoemde Engelse tekenaar 
Tony Ross — die volgend jaar 
voor Nederland het jeugdboe-
ken-weekgeschenk zal maken. 

Zijn nieuwste boek, dat op 30 
mei in de boekhandel lag, heet 
Het Oma-komplot. 

Het centrale tema m Het 
oma-komplot is hoe iemand die 
zoet en liefliebbend zou moeten 
zijn, eigenlijk zeer slecht en ver-

ANTHONY HOROWITZ 

dorven blijkt te zijn. In dit geval 
is dat Ivy Ketel, maar sinds haar 
zeventigste had niemand haar 
meer zo genoemd. Vanaf dat 
moment werd ze kortweg met 
oma aangesproken. Niet met 
grootmoeder. Niet met groot
mama of zelfs grootje. Gewoon 
oma. Op een of andere manier 
paste het precies bij haar." 

Oma is de schrik van de familie 
Warden. Mijnheer is zakenman, 
die echter nooit over zaken 
spreekt, omdat ze waarschijn
lijk illegaal zijn. ,,Als hij een 
politie-agent zag aankomen 
dook hij de bosjes in en hij ging 

O— 

integendeel respekteert en duidt 
hij hun bijrol — hun echter naar 
zijn terechte mening onmisbare 
bijrol — door hen slechts af en 
toe op het voorplan te laten 
verschijnen als essentiële getui
gen om het fresco van hun tijd 
met de juiste kleuren en in een 
duidelijk perspektief te steOen. 
Zo helpt Tanchelm, ons in te 
leven in de verre tijd van de 
Investituurstrijd en de katha
ren. De leiders van de Duitse 
Boerenopstanden belichten de 
periode van de late feodaliteit en 
van de reformatie, die \veldra in 
de Nederlanden haar geweld
dadige muiterij, de Beelden
storm zal kennen. Louise Mi
chel, de anarchiste en feministe 
avant la lettre, kunstenares en 
revolutionaire op de barrika-
den, is een boeiende belicha
ming van w ât geleefd en geloofd 
werd in deze verwarde en ver
warrende episode van de Parijse 
Commune, deze kortstondige 
greep naar de sterren die de 
dichter van de ballade „Le 
temps des cerises" inspireerde 
en later dé bakermat bleek te 
zijn van de socialistische or
ganisatie in Europa. Boecharin 
staat voor diegenen die een an
dere w êg naar het socialisme 
zochten dan die van Stalin en 
voor de miljoenen slachtoffers 
van de stalinistische terreur. 

FRESKO'S 
Debrou^vere borstelt het dekor, 
het tijdperk waarbinnen zijn 
muiters hun dissonante stem 
verheffen, met de forse trekken 
van een erudiet die de grote 
verbanden weet te onderken-

maar zelden de deur uit zonder 
een weelderige valse snor." Zijn 
vrouw. Margo, heeft nooit ge-
•werkt, ook niet op school, maar 
ze IS heel goed in bridge. Om 
zichzelf bezig te houden volgt ze 
pianoles, tennisles en trapezeles. 
,,Maar eigenlijk vond meneer 
het veel leuker als ze haar lo
vertjespakje aantrok en han
gend aan haar tanden door de 
kamer zwierde." 

Hun zoon is Joe en hij heeft een 
hekel aan zijn ouders. Hij heeft 
een hekel aan het huis, de tuin, 
de auto's, de enorme maaltijden 
en de sigarettenrook... aan alles. 
,,Het is vreemd maar waar, dat 
veel rijke kinderen een akeliger 
leventje hebben en een stuk 
minder gelukkig zijn dan arme 
kinderen. En dat ging zeker op 
voor Joe". Joe wil avontuur 
maar krijgt verzorging. 

En dan gebeurt er op een 
dag... 

DE VERSCHRIKKELIJKE 
OMA'S 
Joe ontdekt bij toeval hoe ver
dorven zijn Oma wel is, wan
neer ze eerst de kinderjuffrouw 
Jinks, en daarna de tuinman 
Lampe uit de weg ruimt, om 
hem dan te kunnen ontvoeren 
wanneer zijn ouders op reis zijn. 
Ze heeft zeer snode plannen en 

nen. Hij weet telkens verras
sende vergelijkingen of bruggen 
naar vandaag duidelijk te ma
ken. Zijn korte typeringen, die 
hij vaak terloops plaatst in de 
rand van de handeling — over 
Egmont, bijvoorbeeld, over de 
Götz von Berlichingen van 
Goethe, over Lenin en de Com
mune — zijn treffend en ver
raden een brede intellektuele 
bagage. Het boek is geen küle 
historie: het is met -warmte ge
schreven, met hart voor de un
derdog, de d-warsliggers en de-
fenen die het opnemen voor de 

leine heden. De auteur is ech
ter niet blind voor de beperkt
heid van zijn muiters en de 
tekortkomingen van sommige 
muiterijen. 

Een lezer die van warme en 
ste-vig geborsterlde geschied
schrijving houdt, komt met dit 
boek beslist aan zijn trekken. 
Een uiterst prettig toemaatje is, 
dat Debrou-were nooit nalaat in 
zijn fresko's de draden te te
kenen die naar Vlaanderen en 
de Nederlanden leiden. Waren 
er katharen in Vlaanderen? 
Wat is de band van Filip de 
Pillecyn met de Duitse boe
renopstanden? Wie schreef de 
muziek van de Internationale? 
Wat heeft neef Ferdinand van 
de aktivist Domela Nieu-wen-
huis Nyegaard met de Com
mune vandoen? Lees het bij 
Debrou-were. 

Toon van Overstraeten 

c» Van muitere en dissonanten. 
Jan Debrouwere. Uitg. Acco 
(1994), Leuven. 174 blx., 595 

neemt hem mee naar een hotel, 
waar een bijeenkomst van oma-
tjes plaats heeft. 

Daar ontdekt hij op het al
lerlaatste ogenblik, dat hij be
doeld is als offer, dat ze zijn 
lichaam zullen gebruiken om... 

Horowitz schrijft af en toe nogal 
oneerbiedig over oma's, maar ik 
ben er zeker van dat hij dan 
enkel de gedachten^vereld van 
zijn held — die de verpersoon
lijking IS van vele twaalfjarigen 
— weergeeft, -want niet alle kin
deren houden van hun oma, en 
Ivy Ketel is nu niet direkt de 
oma die je je zou -wensen. Wat 
doe je bijvoorbeeld als ze je 
midden in de zomer, met de 
centrale verw^arming helemaal 
open, met drie pyjama's tegelijk 
naar bed stuurt? Z\veten na
tuurlijk. Maar onder die be
zorgdheid schuilt het satanische 
van Ivy Ketel, die een pakt met 
de duivel lijkt te hebben ge
sloten, de duivel zijnde ,,terug 
jong zijn". 

Horowitz schreef deze jeugd-
triller in zijn gekende stijl, en 
nog voor het verschijnen in En
geland schreef de Young Teie-
graplj reeds: ,,Maak plaats Ro-
ald Dahl. Hier komt Anthony 
Horowitz." 

Reddy 

WOENSDAG 8 JUNI 1994 

file:///veldra


KULT-UURTJE 
OVER KLAVIEREN, 
TOETSEN EN PEDALEN 
Meermaals hadden we het over 
De wereld der dingen, een reeks 
edukatieve boekjes die uitge
verij Casterman uitbrengt. 
Deze fraai en rijkehjk geïllu
streerde boekjes op zakformaat 
zijn gericht op kinderen vanaf 
10 jaar. Ze beschrijven dus 
„dingen" (de Bril, de Chip, het 
Kompas, de Sarcofaag, de Ecu, 
de Jeans, de Microscoop...) als 
stille getuigen van de geschie
denis van de mens. De boekjes 
zijn dan ook uitgelezen mate
riaal om spreekbeurten, opstel
len of andere schoolse beslom
meringen te stofferen en op te 
fleuren. De keuze van de on
derwerpen is trouwens gemaakt 
op basis van een enquête die 
werd uitgevoerd onder kinde
ren in het basisonderwijs. 

ZACHT-STERK 

E^n recent verschenen deeltje 
gaat over De Puuw. De on
dertitel belooft alvast veel 
goeds; Zijn bouw en ducceö, van 
Bach tot Cage. 

Van sukses kunnen we wel spre
ken, want vanaf ongeveer 1850 
is dit onhandelbaar groot in
strument van soms 600 kilo 
zwaar, hét muziekinstrument bij 
uitstek voor muziekonderwijs 
en worden aan de piano de 
meeste muziekstukken gekom-
poneerd. Het boekje geeft een 
mooi overzicht van de geschie
denis van de piano. De naam 
piano betekent zacht, en is af
geleid van het Italiaanse „pi
anoforte" wat ,,zacht-sterk" be
tekent. En hier zijn we aan
beland bij wat dit meubel zo 
populair mjiakte: in tegenstel
ling tot de snaarinstrumenten 
die tot ruim 1700 bekend -waren, 
kan je op de piano zowel zacht 
als sterk, krachtig of luid spe
len. 

INDIVIDUALISME 

De piano is een produkt van de 
verlichting, van Nvie de stam
boom ongeveer bij de psalter en 
andere middeleeuw^se snaar- en 
tokkelinstrumenten begint. In 
de Renaissance komen het kla
vecimbel, virginaal en later het 
spinet en clavichord in zwang. 
Het clavichord, waarbij de sna
ren net als bij de latere piano, 
ook worden aangeslcigen, liet in 
geringe mate toe hard en zacht 
te spelen. Rond 1700, wanneer 
het individu centraal stond, was 
het dus niet meer dan normaal 
dat men verder broedde op een 
instrument dat de monotomie 
van het klavecimbel, dat weinig 
individuele ekspressie toeliet, 
kon doorbreken. En zo ont
wikkelde zich uit het klavecim
bel en het clavichord de „Gra-
vicembolocol pian e forte" van 
Bartolomeo Cristofori. Deze 
klavecimbelbouvi^er van de Me
dici's verving de oude wippende 
en pitsende ravepennen van het 
klavecimbel door een ingenieus 
helboomsysteem, waarin elke 
toets via hefbomen een hamertje 
tegen een snaar laat aandrukken 
en direkt laat terugvallen door 
middel van een automatische 
opstoten Bijna gelijktijdig werd 
ook in Frankrijk en Engeland 
gebouwd. Het hek -was van de 
dam en de oprukkende piano 
niet meer te stuiten ! 

STEINWAY 
Van de tangentenvleugel, waar 
o.a. Mozart erg lovend over 
sprak, is in het boekje jammer 
genoeg geen sprake. Dit instru
ment, enige jaren geleden ,(her
ontdekt ' door de Vlaamse bou
wer Ghislain Potvlieghe, werd 
en wordt vaak ten onrechte als 
een overgangsfase tussen het 
klavecimbel en de pianoforte 
beschou^vd. De tangentenvleu
gel ontwikkelde zich tot een 
instrument met een geheel eigen 
mekaniek en karakter. 

Verder krijg je in dit boekje een 
goed zicht op de werking en de 
mekaniek van de piano. Hij 
wordt als het ware uiteenge
haald zodat elke snaar, elke 
toets, ieder hamertje en ieder 
schroefje zichtbaar wordt 

We zien stap voor stap hoe een 
piano wordt gebouw^d. Be
roemde bouwers en merken ko
men aan bod, en je komt aan de 
weet wat een ,,Steinway" nu 
prcies is. Een grappig hoofd
stukje is dit over uitzonderlijke 
piano's, ekstravagante pianisten 
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en gekke ,,koncert"-lokaties. Er 
is een hoofdstukje over virtu
ozen die op de piano tekeer 
gingen en gaan, en over de 
piano-ervaringen van Bach, 
Haydn, Mozart en Beethoven. 
De opmars en ontwikkeling van 
de piano wordt gevolgd tot op 
de dag van vandaag. Uiteraard 
wordt ook uitvoerig ingegaan 
op de ontwikkeling van de pi
anomuziek, van de salonmu-
ziek, via de jazz en de blues en 
de moderne komponisten als 
Debussy, Fouré, Ravel, Bartok 
en Stravinsky tot de eksperi-
menteie John Cage. 

Een verhelderend boekje, in een 
zeer aantrekkelijke uitvoering 
en een zeer handig formaat. 
Voor al wie van piano's houdt! 

(ts) 

De jonge Mozart aan het klavier. Alhoewel hij de piano reedd kende 
maakte het üutrument öindódien een hele evolutie door. 

c» De Piano. CbrLttophe Cof-
frant. Reekt) De wereld van de 
dingen, uitg. Casterman, Door
nik, 1994, 48 bic, 245 fr. 

MINIEMENKERK VAN BRUSSEL 
BETOVERD DOOR CONTRA-TENOR 
Vaak vind je in de grootstad een 
plek die als een rustpunt tussen 
geraas en gegons in ligt. Zo het 
begijnhof in Amsterdam dat 
geen w^eet bhjkt te hebben van 
de twintigste eeuw. Zo de Place 
des Vosges te Parijs waar toe
risten, als ontsnapt aan horden, 
luchtig ademend rondkuieren. 
Zo ook de Aliniemenkerk in 
Brussel, een beetje verloren lig
gend tussen de Zavel en de 
misplaatste trots van het Jus 
titiepaleis, maar voor de me-
lomaan een pelgrimsoord waar 
hij in rust en vree naar Bach of 
Vivaldi kan luisteren. 

ROYAUMONT 
Vlamingen die vinden dat ze in 
onze hoofdstad nooit van harte 
welkom zijn kan ik met de hand 
op het hart verzekeren dat het 
onthaal er in beide landstalen 
ongekunsteld vriendelijk is. 
Voor een paar maanden hoorde 
ik er Bachs motetten onder lei
ding van Sigisjvald Kuijken, 
Vlcuning en kosmopoliet. De 
Wciardering was echt en spon
taan. 

Onlangs was / / Seminaria Mu-
tiieale onder leiding van de 
Franse contra-tenor Gérard 
Lesne er te gast, een gezelschap 
dat zijn bakermat heeft in Roy-
aumont, een abdij ten noorden 
van Parijs, in 1228 gesticht door 
Lodewijk de Heilige. 

Het koncert was opgebouwd 
rond de stem van Gérard Lesne 
zelf met daartussenin twee so
nates van Vivaldi en Corelli. 

We zijn gauw geneigd barok
muziek onder de noemer krul
len en ornamenten samen te 
brengen. Dat geldt a fortiori 
voor Antonio Vivaldi van wie 
wordt gezegd dat hij niet zes
honderd concerti schreef, mciar 
zeshonderd variaties van het
zelfde concerto. Het gebeuren 

in de Miniemenkerk weerlegde priester wordt de wendbare 
die stelling. stem dan weer meditatie. 

Antonio Caldara's cantate „Sof-
fri mio caro Alcino" bevat, zoals 
het madrigaal uit de renais
sance, een mengsel van pijn en 
vreugde, verwijst naar CatuUus' 
schreeuw: ,,Ik haat, min en hjd", 
en bewijst al meteen de buig
zaamheid van Lesnes stem, een 
natuurtalent, een wellende 
bron, die het hele gamma van 
emoties bestrijkt. In Vivaldi's 
cantate „Cessate, omai cessate" 
komt dêiar nog het facet dra
matisch bij, vergelijkbaar met 
Dido's klacht bij Purcell en het 
lamento van Ariadne bij Mon
teverdi, niet berustend echter 
maar opstandig. En in het „Sta-
bat Mater" van die roodhjuige 

VOLMAAKTE HARMONIE 
Mooi, zeggen we, als we het 
hebben over een serenade van 
Mozart, een concerto van 
Haendel of een dansje van Su-
sato. Maar wat Gérard Lesne 
doet met de slotwoorden , , 0 
dulcis virgo Alaria" uit Pergo-
lesi's antiffoon „Salve regina" is 
van een andere orde. Zo ge
louterd klinkt zijn stem bij het 
uitdeinen en zo broos dat de 
stilte die aan het applaus in de 
kerk vooréifgaat aangrijpend 
wordt. 

Lof dus voor de mensehjke 
stem, maar ook lof voor de ceUo 
in Vivaldi's sonate in a. Vivaldi 

betekent voor ons al te vaak 
vogelgezang en getik van regen 
tegen de ramen, een luchthar
tige luit of een zorgeloze viool. 
Maar in deze sonate benadert 
hij Bach, zowel in de virtuositeit 
als in de momenten van be
zinning. En de cello doet waar
voor ze is geschapen: zingen. 

Lof tenslotte voor / / Seminaria 
Mudicale in zijn geheel (strijkers, 
orgel en klavecimbel) dat in een 
sonata da ciesa van Corelli — 
kiem en voorloper van zijn la
tere concerti grossi — zijn in
strumenten zo op elkaar afstemt 
dat ze in volmaakte harmonie 
hjken te leven en te praten. 

(wdb) 

„BOTTIN DE LA FOLIE" 

Het nummer 1, 1994, van het 
driemaandelijkse tijdschrift 
WeL heeft als hoofdtema Psy
chologie en literatuur. Gewoon
tegetrouw heeft hoofdredakteur 
Hans Devroe intensief gewerkt 
aan zijn essay ,,Vele gezichten in 
vervormende spiegels". De au
teur stelt zich vele (onbeant
woorde ?) vragen over ,,het ge
nie ". 

Zovele vragen over een boei
ende en troebele wereld, waarin 
talrijke schimmen blijven en eJ-
tijd zullen blijven rondwaren, 
bewoners van de menselijke 
psyche zelf. 

Over ,,les fous littéraires " gaat 
het naar „les poètes maudits"en 
de ,,psychologie en hun the-
rapieën(?)" in vraag. 

Met verbazing hebben wij in de 
Bottüi de la folie vastgesteld hoe 

vele gekende auteurs ,,een of 
andere slag van de molen" had
den en toch prachtig werk le
verden met cJs uitschie-
ters-in-de-afwijkingen Emile 
Zola, Flaubert en Baudelaire en 
vele anderen. 

En zo gezien kunnen wij Slau-
erhoff volgen w^aar hij schrijft: 

„Alleen in mijn gedachten kan 
ik wonen 

Nooit vond ik ergens onder
dak" 

Sublie dat. 

Eveneens gewoontegetrouw is 
er een selektie van poëzie met al 
dan niet gekende namen. Wij 
kennen Tine Verschoot niet, 
maar zij bewijst onmiskenbaar 
„de vonk" te hebben met het 
volgende: 

^ 

In een glazen kodt 

met roze rimpelwangetjed 

zitten gehavende hersencellen 

voorgoed gevangen. 

Het nummer vervolgt met zijn 
lentekoUektie '94, vlot geschre
ven kortverhalen in opdracht 
voor de kursisten van Creatief 
Schrijven. 

Zoals altijd besluit het tijd
schrift met recensies en het 
,,Wereldje". 

Hilda Uytterhoeven 

o WeL, literair ti/Bdchrift. 
Abon.: 400 fr. (dteun: 1.500 fr., 
buitenland: 450fr.) via rekening 
nr. 645-62021617-54 (WeL, 
Leuven). 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 11 JUNI 

CRACK IN THE MIRROR 
Amerik. film van en met Robby Benson (1988). Scott leidt met zijn vrouw 
Vanessa een erg luksueus leventje. Alles gaat goed tot wanneer hij zijn job 
verliest. Dan begint voor beiden een erg moeilijke periode. Nile Rodgers 
schreef de muziek voor deze dramatische film. (TV 1, om 22u.-45) 

LOVE CHILD 
De 19-)arige Terry Jean werd wegens een gewapende overval tot 15 jaar 
opsluiting veroordeeld. Zij raakt zwanger van een cipier. De direktie wil 
haar tot abortus verplichten maar er bestaat een wet volgens dewelke zij 
haar kmd ter wereld mag brengen en het zelf mag opvoeden tot de leeftijd 
van 18 maanden. Een ongelijke strijd met de rechterlijke macht begint. 
Amerik. film (1982) met Amy Madigan en Beau Bridges. (VTM, om 
23u.25) 
ZONDAG 12 JUNI 

DON'T TELL M O M THE BABYSIHER'S 
DEAD 
Amerik. komedie van Stephen Herek (1991). Een gescheiden moeder 
van vijf kinderen vertrekt voor een paar maand naar Australië en laat 
haar kroost achter met een ouwe, tirannieke babysitter. De vrouw houdt 
het slechts enkele dagen vol en sterft. De kinderen moeten het nu alleen 
zien te redden. Met Christina Applegate, Keith Coogan en een erg 
knappe Joanna Cassidy. (TV 1, om 20u.l5) 
MAANDAG 13 JUNI 

EASY MONEY 
Kinderfotograaf Monty Capuletti erft op een dag een enorm fortuin, 
maar kan de erfenis enkel in ontvangst nemen als hij gedurende een jaar 
stopt met drinken, roken, gokken en achter de vrouwen aan te lopen. Een 
erg moeüijke opdracht voor Rodney Dangerfield in deze Amerik. 
komedie van James Signorelli (1983). (TV 2, om 22u.20) 
DINSDAG 14 JUNI 

MAKING MR. RIGHT 
Susan Seidelman, die in 1985 aangenaam verraste met Desperately Seeking 
Stuan, gooit het met deze komedie over een andere boeg. Frankie Stone, 
een 30-jarige pittige vrouw moet in opdracht van een geleerde de robot 
Ulysses een aantal sociale vaardigheden bijbrengen. Maar hoewel 
Ulysses niet van vlees en bloed is begint er toch iets te kriebelen. Met 
John Malkovich, Polly Bergen en Arm Magnusson. (TV 2, om 22u.) 

WHO'LL STOP THE RAIN 
Uitmimtende verfilming van de bestseller van Robert Dog SoBkr,) Stone 
over een Vietnamveteraan en zijn vnend, een oorlogskorrespondent, die 
een partij heroïne naar de Verenigde Staten proberen te smokkelen. 
Goede vertolkingen van Nick Nolte en Tuesday Weld. (VTM, om 
22u.30) 
WOENSDAG 15 JUNI 

SEPTEMBER 
Amerik. film van Woody Allen (1987) met Denholm Elliott, Mia Farrow 
en Sam Waterston. Lane, een jonge getraumatiseerde jonge vrouw 
woont in een zomerverblijf in Vermont. Nu het huis wordt verkocht 
ontvangt ze, wellicht voor het laatst, een paar vrienden en familieleden. 
Het wordt een pijnlijke reüme... (VTM, om 22u^0) 
DONDERDAG 16 JUNI 

PARIS TROUT 
Amerik. film van Stephen Gyllenhaal (1991) met Dennis Hopper, 
Barbara Hershey en Ed Harris. Paris Trout is de racistische uitbater van 
een winkeltje. Na een hoogoplopende ruzie met een jonge zwarte schiet 
hij diens moeder en zusje dood. De geweldenaar heeft geen berouw, want 
als blanke denkt hij het recht volledig aan zijn kant te hebben. (TV 2, om 
22u.) 

Barbara Herdhey, Dennid Hopper en Ed Harrüt in Paru) Trout, 
een film over racidnu, haat en geweld. Donderdag 16 juni op TV2, 
om 22u. 

VRIJDAG 17 JUNI 

WEDDING DAY BLUES 
Zeer tegen de zin van hun beider families gaan Jeff en Margo trouw^en. 
Jeffs ouders zijn schatrijk, bij die van Margo is armoe troef Norman, een 
vnend van Jeff, biedt beleefdheidshalve zijn diensten aan om het feest te 
organiseren. Amerik. film van Paul Lynch met Barbara Bilhngsley, Eileen 
Breiman en Qoris Leachman. (VTM, om 22u.30) 

HERSENBREKER 
OPGAVE 19 

HORIZONTAAL 

2. Watervijand (4) 

4. Prooi (4) 

6. Handelaars (10) 

7. Geluid van wie in een el
lendige toestand verkeert 
(6) 

't gaat over een onthoofde 
doelman (5) 

9. Niet vooruit, niet achteruit, 
wel in de richting van een 
vrouw (8) 

10. De schijn van dit hemel
lichaam is maar schijn (4) 

11. Op die manier (2) 

12. Tijdperk van onbepaalde 
duur (3) 

14. Wat (7) 

16. Openingen (5) 

17. Gespannen (5) 

18. Alles is goed als dit goed is 
(5) 

20. Samen met een appel is dit 
uiterst goedkoop (2) 

22. Een leeg voorwerp ? Veeleer 
een kapitaalkrachtige groep 
(7) 

24. Rond dit schamel overblijf
sel kan van alles draaien 
(2) 

25. Die streek is naar omlaag 
gegaan (9) 

VERTIKAAL 

1. Religieuze of politieke zen
ding (6) 

2. Bij zulke wenken is sprake 
van een lichaamsdeel, en 
•wat je daarmee kunt doen 
(14) 

3. J e proeft dat het een eetbare 
bol is (8) 

5. Zo'n hemellichaam van 
klein formaat kan politiek 
van grote betekenis zijn (8) 

6. Afschuwelijk, maar maakt 
wel dat men opnieuw trek 
krijgt (14) 

10. Zoals een onderwijzer 
schrijft (11) 

13. Beweging die de aandacht 
trekt (5) 

15. Daaronder zit wat je geleerd 
hebt (4) 

19. Tot ziens (3) 

21. Daar val je door als je moet 
bekennen wat je eerst ge
loochend hebt (4) 

23. Dit rondje stelt niets voor 
(3) 

26. Voormalig (2) 

OPLOSSING OPGAVE 18 
Horizontaal: 1. kost ; 5. pen
delen ; 8. nevenbedrijven ; 10. 
onderlijnd ; 12. wdtte raven ; 13. 
stof ; 15. zomers ; 16. loshoofd ; 
19. slurp ; 20. baten. 

Vertikaal: 2. oké ; 3. tweede
rangs ; 4. jongehoord ; 5. poets-
ster ; 6. bijtijds ; 7. geldwolf ; 9. 
beduveld; 11. t immert ; 14. 
ezels ; 17. haan ; 18. over. 

Aïagda Lambrecht uit de Va-
renbergstraat 6, bus 5 in 9200 
Oudegem wint een prijsje. 
Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 18 
werd uit de korrekte inzen
dingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van op
gave 19 ten laatste op maandag 
20 juni op de redaktaie: Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ Veteranen springen boven 
Normandië", las Ahasverus 

Opaha Beach 

^ I ^ 

Paus wil geen priesters 
met pastoorbellen! 

© 
In Witte Huis heerst chaos 
Hillaryteit cdom 

© 
Brand in... 
Tervuren 

© 
Voor vrouwen zijn het 
allemaal 
misschoppen 

© 
Dehaene naar Europa? 
Hij zit op hete Kohlen 

© 
Vrouwen zijn niet 
te pastoriseren! 

© 
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„GOEDEREN" 
Op 10 mei 199' vertrok de vol
ledige lagere afdeling van het 
Dominiek Savio Instituut van 
Gits op schoolreis naar de Zoo 
van Antwerpen. Milieuvriende
lijk als -we zijn werd geopteerd 
voor openbaar vervoer. Hier
voor •werd een speciale trein 
ingelegd, (aan een dure prijs), 
en er werd ons verzekerd dat 
deze trein zou toegankelijk zijn 
voor rolwagenpatiënten, des
noods met een kleine technische 
ingreep. Groot was dan ook 
onze verbazing toen onze trein 
het station van Lichtervelde 
binnenreed. Een oude aftandse 
trein waarvan de deuropenin
gen zo smal waren dat een rol-
wagen er niet door kon. De 
kleine technische ingreep was 
bij deze verouderde modellen 
niet mogelijk. Voor de min
der-valide kinderen met een op
klapbare roWagen kon dit nog 
verholpen -worden door hen met 
mankracht op de trein te helpen. 
Dit is echter zowel voor de 
begeleiders (gewicht) als voor 
deze kinderen (beperkte bewe
gingsruimte) een pijnlijke er
varing. 

Erger was het voor de kinderen 
met een elektrische rolwagen. 
Daar hun rolwagen niet op
klapbaar is was de oplossing 
voor de NMBS vlug gevonden. 
Achteraan de trein was een goe-
derenkompartiment waarlangs 
zij via de loopbrug op de trein 
konden. Maar de gang naar de 

reizigerskompartimenten was 
zo smal dat ze verplicht waren 
de reis van zowat lu.30 door te 
brengen in het oude, vuile en 
tochtige goederen-gedeelte. 
Voor de NMBS zijn minder-va
liden dus ,,goederen". Van 
dienstverlening gesproken. Als 
je dacht dat voor de terugreis 
een andere oplossing was ge
zocht vergeet het! Dezelfde 
trein werd ingezet dus nog maar 
eens een reis van lu.30 in de
zelfde ,,Beesten "-wagen. 

Bedankt NMBS, volgende maal 
zullen -wij niet meer op u re
kenen en met eigen vervoer 
gaan. Dat hierdoor een hon
derdtal wagens de baan op moe
ten zal w êl u^v koude kleren niet 
raken. 

Schandalig, beter kan ik het niet 
noemen. 

Noel Devolder, Bredene 

CIJFERS 
Nog enige cijfers i.v.m. de ge-
handikapten uit het Noorden en 
het Zuiden van het landje 
(WIJ , I juni j.i.). De zes 
Vlaamse telefoongewesten (d.i 
heel Vlaanderen zonder de 
Vlaamsbrabantse gemeenten 
van de telefoonzone 02 Brussel) 
tellen 2.277.938 telefoonabon
nees. 

De zes Waalse telefoongewes
ten (= heel Wallonië zonder de 
franstaüge gemeenten van de 

zone 02) tellen er 1.271.534. In 
deze 6 Waalse gewesten zijn er 
46.539 genieters van het dociaa.1 
telefoontarief voor gehandikap-
ten, of 366 per 10.000 abonnees; 
de zes Vlaamse teüen er slechts 
36.189 of 159 per 10.000 abon
nees. 

De ,,taalkwestie" is bijlange nog 
niet gestreden ! 

Exldie Favoreel, Anderlecht 

VOORTDOEN! 
Met de verkiezingen voor de 
deur hoop ik vurig dat allen de 

D e redaktie o n t v a n g 
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 srebruiken. 

VU rangen zullen sluiten en 
-weer vooruit zullen gaan als 
weleer. 

Als geboren Vlaams-nationalist, 
VU'er van het begin en zeker tot 
de laatste snik doet onderhng 
gekibbel me veel pijn. De VU is 
sterk genoeg en kan dankzij 
bekwame en eerlijke mensen 
een fatsoenlijk, politiek beleid 
voeren. 

Als Antwerpenaar hoop ik op 
Hugo SchUtz voor de komende 
gemeentersiadsverkiezingen. 
Het heeft me al dikwijls ver
bitterd dat ik me niet meer 
aktief heb kunnen uizetten. Het 
leven heeft me tot nu nog niet 
mee gezeten en als alleen
staande is de zorg voor mijn 
kinderen nu belangrijk en on
misbaar. Alaar Vlaams zijn -we 
allen gebleven. 

Een ding zou ik graag zien: een 
wet die overlopers verplicht on
middellijk hun politiek mandaat 
(gelijk -welk) terug te geven aan 
de partij die ze verlaten heb
ben. 

VU doe zo voort, na regen komt 
zonneschijn! 

A. Lambrechts, Hoboken 

LISEHE 
U hekelt de overstap van me-vr. 
Nelis-Van Liedekerke van de 
CVP naar de VLD. Ik vind dit 
echter een volkomen logische 
beslissing en vraag me enkel af 

hoe het mogelijk is dat der
gelijke beslissing zo lang uit
bleef. Maar ja, -wie zal ooit de 
motieven van politieke beslis
singen doorgronden ? 

Tussen hciakjes, als middenstan
der hoeft mevrouw het tegen
woordig bij de Volksunie toch 
ook niet te zoeken. 

M. Debeuf, Gelu-we 

435-02711521-01 

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. 

DOE HET 
VANDAAG 

NOG! 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei. 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 ^ 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

.̂baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 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-

J« sonen. Groepen 
féi 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 
Jaariijks veriof decemberDe familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang paridng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

tboeraihof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

HB 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

\ HERENKLEDING 

mees 
y Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

~̂  / mlgroBtraat 128 
N^̂  / 'B 9200 Bohoonaarde 

^ dendermonde 
0BS/4a 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
oifset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

4 ^ WOENSDAG 8 JUNI 1994 



ü 
TERUG NAAR HET OOSTFRONT (6) 

REBELLIE 
TEOEN DE SS-EED 
De omvorming van het VLianu Legioen tot Sturmhrigade 
"Langemarck " wcu) een ölag in het gezicht van het VNV en 

veel VNV-gezinde Oo<)tfronterd. Het verzet hiertegen kri)-
talLueerde zich in de weigering van zogenaamde "rebellen " 
om de SS-eed af te leggen. Over deze rebellie zijn de 
meningen onder de Oojtfronter,) ook vandaag nog dterk 
verdeeld. 

A
ls 17-jarige rekruut kwam 
Toon Van Overötraeten in 
Breslau, •waar een aanvul-
lingseenheid van het 

Vlaams Legioen gelegerd -was, 
voor het eerst in kontakt met de 
oudgedienden van het Vlaams 
Legioen. Daar trad hij toe tot de 
zogenaamde RebeLlenkiub, een 
vereniging waar de malkonten-
ten over de omvonming van Le
gioen tot Sturmbrigade elkaar 
konden ontmoeten. Volgens 
Van Overstraeten waren de re
bellen vrij goed georganiseerd 
en „had je als rebel niet het 
gevoel te behoren tot een min
derheid." De rebellen hadden 
een Vlaamse kroeg, een Vlaams 
Huis, •waar regelmatig bijeen
komsten gehouden werden. 0<t-
wal? Van Ooteghem -was eventjes 
in Breslau als oorlogsverslag
gever, maar maakte de tribu-
laties rond de rebellen slechts 
als toeschouw^er mee. 

Twee andere gesprekspartners 
minimaliseren sterk de Rebel-
lenklub. Omer Schooft): ,,De im-
pakt van heel de RebeUenklub 
was zeer miniem. Natuurlijk za-

f en de Duitsers die Rebellen-
lub niet graag. Hoe bestond 

het ? Durven reklameren ? 
Maar de grote meerderheid was 
net als ik geen rebel. Alijn beste 
vrienden zaten wel bij de Re
beUenklub. Ik dacht dat er an
dere zaken dringender waren." 

Jan Vuicx: „Ik ken veel van die 
zogezegde rebellen. Ze kwamen 
bijeen in een kaffeetje waar ze 
pinten pakten, liedjes zongen en 
wat diskussieerden. Maar er is 
geen enkele rebel gestraft ge
weest. Ze werden wel ver
plaatst, maar naar elite-eenhe-
den. Eén van hen is in een 
strafkompagnie beland, maar 
dat was omwille van een ver
oordeling wegens een vechtpar
tij. Het heden ten dage op
gevijzelde rebellengedoe is nog 
niet eens een detail uit de 
Vlaamse Oostfrontgeschiede-
nis. Het aantal Vlamingen bij de 
'Langemarck" bedroeg op 31 
december 1943 1.470 man
schappen, daaronder slechts 
twaalf rebellen." 

Het moge duidelijk zijn: de Re
beUenklub zorgt nog steeds 
voor oplaaiende emoties en he
vige twisten (zoals uit boven
staande citaten blijkt niet in het 
minst over de feiten zelf) in de 
gemeenschap van gewezen 
Oostfronters. De waarheid te
rugvinden is ook voor een his-
torikus niet makkelijk. 

MILOWITZ 
Alaar laat ons eens kijken 
waarom de RebeUenklub zon 
gekontesteerd onderdeel van de 
geschiedenis van de Vlaamse 
Oostfronters vormt. Daarvoor 
moeten we het Legioen een 
stukje westelijker volgen, van 
het Poolse Breslau naar het 

Tsjechische Milowitz nabij 
Praag. Vanuit de aanvuUings-
eenheid in Breslau verhuisde 
het Legioen naar de definitieve 
eenheid, de Langemarck, ge
legerd in Aülowitz. Daar wer
den de soldaten in kompagnieën 
ingedeeld. In AlUowitz bestond 
geen onbelemmerd verkeer 
meer tussen de soldaten on
derling. Daar waren dan ook 
niet zoveel kontakten meer mo-
gehjk tussen de rebellen. 

In Milowitz moest op 9 no
vember 1943 de SS-eed afge
legd worden. Nu w âs zon eed
aflegging eigenlijk niets uitzon
derlijks. In MUowitz kreeg die 
eed echter een speciale bete
kenis. 

Bert De Gruyter: ,,Daar zjigen ^ve 
klaar en duidelijk in dat het 
gedaan was, dat ze ons wilden 
verduitsen. Voordien voelden 
we dat zo niet cian." 

De SS-eed in MUowitz diende 
de officiële overheveling van het 
Vlaams Legioen naar de Waffen 
SS te bezegelen. Men mag stel
len dat de RebeUenklub de voe
dingsbodem vormde voor het 
verzet tegen die SS-eed. Er was 
bovendien meer aan de hand. 

Bruno De Wever: ,,De SS-eed in 
MUowitz was immers anders 
dan de eed voor het Vlaams 
Legioen, waar men trouw zwoer 
aan Hitler als opperbevelhebber 
van het Duitse Leger en de 
strijd aan het Oostfront. De 
Waffen SS-eed zwoer trouw 
aan Hitler als Leider van het 
Grootgermaanse Rijk en voor 
aUe fronten. Dat werd ervaren 
als een principieel verschU." 

Een bijkomend punt voor de 
Vlamingen w âs het verschU met 
het Waals Legioen van Degrelle. 
Dit Legioen mocht bij zijn over
heveling naar de SS zijn naam 
houden. Het Waals Legioen 
werd gekommandeerd in het 
Frans, het Vlaams in het Duits. 
En Degrelle zou voor zijn 5. SS 
Sturmbrigade "Wallonien" op 1 
april 1944 zelfs een defUé in 
Brussel ^veten te versieren. 
Kortom: niet alleen België, 
maar ook de Waffen SS maakte 
een onderscheid tussen Vlamin
gen en Franstaligen. Niet voor 
niets werd het Vlaams Legioen 
door de Amerikaanse historikus 
Stem "het zwarte schaap onder 
de legioenen" genoemd. 

Twee delgen voor de beruchte 
eedaflegging in MUowitz w^er-
den een zevental vrij-wUligers, 
kopstukken van de rebellie, op
gepakt en weggevoerd. 

Toon Van Overdtraeten: ,,De be
doeling was indruk te maken, 
laten w^eten: "jongens, 't zal zo 
zijn en niet anders". Nadien is 
gebleken dat de weggevoerden 
niet terechtgekomen zijn in 
schromelijke omstandigheden. 
De meesten zijn na een paar 

Udcha Bert De Gruyter : „ Geef 
nooit uw hart weg aan iemand die 
het niet hoort kloppen." 

maanden naar de eenheid te
ruggekeerd, na gepest geweest 
te zijn op aUerlei mogelijke ma
nieren. Eén van hen is naar een 
strafkompagnie verplaatst. 
Maar op het ogenblik dat de 
wegvoering gebeurde, wisten 
we niet wat er van hen zou 
worden. We vroegen ons af of 
we hen nog zouden terugzien." 

Ondanks deze psychologische 
druk op de malkontenten, heb
ben Vlamingen geweigerd de 
hand omhoog te steken en de 
eed af te leggen. Na de publieke 
eedaflegging in het gehd volgde 
een tweede faze: iedereen ^verd 
ontboden op de Schreihdtuhe, en 
moest in de aanwezigheid van 
de Spiedd (red.: de CSM in het 
Belguche leger), kommandeur 
Schellong en een hogere Vlaamse 
ofEcier de eed ondertekenen. 
Ook daar weigerden nog Vla
mingen. Hoeveel? Bruno De 
Wever heeft een poging gedaan 
om op basis van het beschikbare 
bronnenmateriaal het aantal 
eedweigerjiars te schatten. 

Bruno De Wever: ,,Men mag stel
len dat van de ongeveer 2.000 
verzamelde soldaten er een 
meerderheid tegen de SS-eed 
w^as. Natuurlijk, er is een ver
schU tussen "ergens tegen zijn", 
en er, in dat kader van ka
daverdiscipline, de konsekwen-
ties van dragen, nl. de hand niet 
omhoogsteken. Als er enkele 
honderden bereid waren om da
den te steUen die blijk geven van 
het feit dat er verzet leefde, dan 
is dat een belangrijk feit." 

De Wever vond een brief terug 
van Mul Geurtj aan zijn schoon

broer Jef Olaertd, die later nog 
VU-parlementslid zou worden. 
In de brief, gedateerd op 13 
november '43, schrijft Geurts 
dat er van het 2.300-tal Vla
mingen die in MUowitz aan
getreden stonden, er minstens 
17 a 1800 de SS-eed liever niet 
aflegden. Een vier- tot vijfhon
derd had volgens de vrijwilliger 
ook effektief de moed de hand 
niet hoog te heffen, en zelfs op 
de Schreibstube weigerden nog 
een 200 Vlamingen de eed te 
ondertekenen. De Wever be
klemtoont dat Geurts onmoge
lijk eksakte aantallen kon ge
ven, maar noemt de schattingen 
van de vrij'wUliger toch rea
listisch. 

ANSCHLUSS 
Alle eedweigeraars werden 's 
anderendaags voor een verga
dering bij Schellong uitgeno
digd. Volgens Geurts was er 
meer dan 100 man. Onder hen 
Bert De Gruyter, als enige on
derofficier. Op die bijeenkomst 
gaf Schellong zijn erewoord dat 
het niet de bedoeling was om de 
Vlamingen euizudeutdchen, er zou 
geen Anjchlutid komen. Toch kon 
nog niet iedereen overtuigd 
worden. Schellong, die het er 
vooral om te doen was de po
litieke problemen in zijn een
heid uit de weg te ruimen, deed 
De Gruyter het voorstel om 
H J-Führer te worden in Vlaan
deren. Daar had het NS J V zich 

"gin die periode omgevormd tot 
'>Dietde BlauwvoetvendeL en Meu-
'ijeddcharen. De Gruyter zou als 
.S tegenzet de Hitlerjügend moe-
•% ten leiden, wat hij weigerde. 

\ Enkele dagen later w^erd De 
^Gruyter opnieuw bij ScheUong 

geroepen. De Gruyter mocht, 
samen met vier jongens van zijn 
kompagnie die nog geen front
ervaring hadden, maar wel bij 
de Algemene SS w^aren, naar de 
officierenschool in Bad Tölz. 
Hoe'wel De Gruyter node ver
trok, haalde hij er een schit
terend resultaat. Hij slaagde als 
derde van 2.000 leerlingen, de 
eerste niet-Duitser. De Gruyter: 
,,A1 de andere Vlamingen wer
den terug naar de Langemarck 
gestuurd. Maar ik werd eian de 
officierenschool geattacheerd. 
Ik heb les gegeven aan de volks
duitsers. Want Ut mocht niet 
meer naar de Langemarck om
dat ik een opstoker was. Ik 
moest geweerd worden." 

Dankzij de vele brieven naar 
Vlaanderen en het relaas van 
verlofgangers was de VNV-lei-
ding perfekt op de hoogte van 
de rebellie bij de Vlamingen aan 
het Oostfront. Hendrik Elioö had 
in augustus van dat jaar de 
samenwerking met de SS en de 
werving al stopgezet. Het was 
voor de rebellerende vrijwiUi-
gers een grote ontgoocheling 
dat Elias hen niet steunde in hun 
verzet tegen de SS-eed. "In zijn 
naoorlogse geschriften heeft 
Elias verklaard", zo schrijft De 
Wever in Z7« Vod (24/12/93), "dat 
hij in 1943 geen andere keuze 
zag. Hij beschou-wde op dat 
ogenblik de inzet aan het Oost
front als een politiek verloren 
zaak. De vrijwilligers, die de 
koers^vending van de partij na
tuurlijk niet konden volgen om
dat zij onderworpen waren aan 
de krijgswetten, moesten dan 
maar een pragmatische houding 
aannemen." 

Heel wat oud-Oostfronters 
kunnen het maar matig appre
ciëren dat de rebellengeschie-
denis na al die jaren terug op
gerakeld wordt. Jan Vinex: ,,Ik 

vind het met eerlijk dat die 
zogenaamde rebellen de fout 
gaan leggen bij hun politieke 
leiders, die hen misleid zouden 
hebben. Hun eedweigering 
houdt bovendien in dat we al de 
andere Oostfronters zouden 
moeten beschouwen als idioten. 
Ik vind het nestbevuUing wat ze 
doen. Ik blijf het grootste res-
pekt behouden voor de politieke 
leiders van tijdens de oorlog. Zij 
wilden net als wij samen met de 
Duitsers de Vlamingen vooruit 
helpen. Het is juist dat de Duit
sers zich niet aan de afspraken 
hielden. Maar nadat het VNV 
de werving voor het Oostfront 
begonnen was, kon het niet 
meer terug. De VNV-leiders 
hebben hun politieke verant-
•woordelijkheid opgenomen 
voor de duizenden Vlamingen 
die aan het Oostfront vochten. 
De Clercq en nadien Elias kon
den hen toch niet in de steek 
laten ? Zij moesten de kelk tot 
het bittere einde uitdrinken en 
zij hebben dat ook gedaan." 

REICHSGAU FLANDERN 
Toon Van Overstraeten verde
digde de rebeUen in een toe
spraak n.a.v. hun bijeenkomst 
op 2 november 1993: "De eer en 
de %vaardigheid van talloze nog 
levende Oostfronters en van 
vele gesneuvelden hebben recht 
op de erkenning, dat zij nooit 
gevochten hebben noch ooit 
hebben willen vechten voor een 
"Reichsgau Flandern", voor het 
nationaal-socialisme, voor "Kir-
chenaustritt" of voor de Wetten 
van Neurenberg uit 1935." (...) 

"Wij verloochenen de herinne
ring niet aan onze eigen jeugd, 
cian de jonge moed en de over
moed waarmee wij destijds onze 
dromen zingend hebben uitge
dragen. Wij verguizen de her
innering niet aan de kameraad
schap, die zich over alle ge-
schUlen heen uitstrekte, van het 
front naar de gevangenis en het 
werkkamp. Wij vergeten onze 
doden niet, noch vergeten wij de 
plicht die op ons rust om een 
blijvende betekenis te geven aan 
hun offer. Precies daarom zeg
gen wij vrijmoedig -wat w îj me
nen dat moet worden gezegd. 
Want op de zeef van de tijd blijft 
vooral de herinnering liggen aan 
de rebeUie: de rebellie zowel in 
haar geestelijke als in haar 
Vlaams-nationale motieven. 
"Voor Outer en Heerd " w âs de 
strijdkreet van de Boerenkrijg. 
"Voor Outer en Heerd" was het 
motto waarmee voor het Oost
front werd opgeroepen. "Voor 
Outer en Heerd" betekende in 
1943 heel konkreet; geen dw^a-
zen en geen slaven te zijn, recht 
te staan als rebel voor onze 
onverfranste-onverduitste ei
genheid, recht te staan voor de 
menselijke waardigheid." 

Deze aflevering besluiten we 
met een citaat uit de kroniek die 
Bert De Gruyter over zijn Oost-
frontgeschiedenis bijhield: 
„Aan onze jeugd zeggen wij: 
denk eraan u als idealisten uit 
een klein volk nooit te binden 
aan een grote vreemde macht in 
de hoop uw ideaal te zien ver
wezenlijken. De groten zijn ego
ïsten. Trek nooit uw beste broek 
aan om te gaan vechten voor 
vrijheid en waarheid, zei Ibden. 
Geef nooit u^v hart weg aan 
iemand die het niet hoort klop
pen." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: wat de Oodt-
fronterd afwidten van de duistere 
kanten van het nazume 
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