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WAALSE 
FEESTEN 

JOHAN VAN HECKE WIL „DE 
SLOGANS VOORBIJ" 

MAAR CVP BLIJFT BIJ 
DE SLOGANS 
De ^logarh) voorbij, appel aan de verantwoordelijke Vla
ming, zo luidt de titel van het manifest dat CVP-voorzitter 
Johan Van Hecke onlange aan de perd voorstelde. Het zou 
daarbij gaan om een baöi) voor 'positieve frontvorming' 
waarbij vooral zou gemikt worden op VU en Agalev. 

O
p uitnodiging van de 
Waalse minister president 
Robert Collignon en An
derzijds, de Nederlandsta

lige nieuwsbrief van de Waalse 
regering, kunnen zaterdag a.s. 
30 Vlamingen de Fêtes Wal-
lonnes te Namen gaan mee-vie-
ren. Zij zullen er door leden van 
de Waalse regering ontvangen 
worden, Waalse specialiteiten 
proeven maar ook een antwoord 
krijgen op één door hen vooraf 
ingestuurde vraag. 

E^n mooi gebaar van de Waalse 
regering. Alaar naar wij vrezen 
een louter charme-operatie na al 
het venijn dat Waalse vooraan
staanden de jongste tijd aan het 
Vlaamse adres hebben ge
stuurd. 

WaDonië viert feest en wi) 
•wensen het mooi weer en veel 
volk. Maa r tegeUjk -willen wij de 
leiders van Wallonië op enkele 
zaken -wijzen die zij goed in de 
oren moeten knopen. Sinds het 

W a a r de CVP-voorz i t t e r zijn 
parti j nog m a a r ko r t voor de 
zomer ui t r iep tot een , ,Vlaamse 
Cen t rumpar t i j " , neemt hij n u 
afs tand van de cen t ru mg e -
dach te zonde r ech te r k laa r en 
duidelijk een nieu-we posit io
ne r ing aan te geven. Tenzij de 
h e r w a a r d e r i n g van de 'C ' als 
dusdan ig moet beg repen w o r 
den . Van H e c k e ziet een n ieuwe 
opdel ing in he t poli t ieke land
s c h a p : d e breukl i jn tussen par 
tijen met a a n d a c h t voor ma
teriële p r o b l e m e n en mensen die 
polit iek bedri jven vanu i t een 
immater ieel viraardenkader. 

M e t deze 'n ieuwe breukl i jn ' is 
Van H e c k e niet echt origineel . 

St .-Michielsakkoord is dit land 
een federale unie geworden met 
twee deelstaten die van dag tot 
dag meer hun eigen weg gaan, 
elk hebben zij hun eigen re
gering en volgend jaar hun eigen 
rechtstreeks verkozen parle
ment. Deze evolutie is er vooral 
gekomen omdat de Vlamingen 
het zo -wilden, gedurende 150 
jciar -werd zij door de franstaUgen 
tegengehouden, elke stap werd 
door hen beknibbeld, elke ver
zuchting werd genegeerd. 
Waalse toegevingen k-wamen er 
pas nadat Vlaanderen doorgaans 
zware tol had betaald. Meest 
krasse voorbeelden zijn de taal
grensregeling en de grendel-
grond-wet -waarbij de franstali-
gen van de stok achter de deur 
de stok in de wielen hebben 
gemaakt. 

D a t in deze „regelingen" de kie
men voor nieuwe problemen la
gen wcis tot de Vlaamse leiders 
van toen blijkbaar niet door
gedrongen. Vandaag weten zij 
beter. 

De jongste staatshervorming 
heeft de twee gemeenschappen 
in een nieuwe verhouding tot 
elkaar gebracht, samen vormen 
zij de delen waarop de huidige 

Socioloog als hij is sluit hij min 
of meer aan bij de visie zocJs 
deze o.m. door V U B - e r E lchar -
dus w o r d t on twikke ld . Verschil 
Ugt er d a n wel in da t Van H e c k e 
de CVP, Agalev en (na een 
zogen£iamd onge-wilde vergetel
heid) ook de Volksunie in het 
immater ië le ; en V L D en S P in 
he t material is t ische k a m p 
plaatst. 

D e D o m i n o - g r o e p b innen de 
SP, o.i. toch eveneens gro ten
deels ge ïnspi reerd d o o r een 
post-mater ial is t isch ideeëngoed 
is er meteen aan voor de moeite , 
evenals de (schaarse) sociaal-li
bera len die b innen de V L D n o g 
t r ach ten op te boksen tegen de 

federale unie stoelt. Deze her
vorming is echter niet verre
gaand genoeg om van een echt 
federale staat te spreken, alleen 
reeds het gebrek aan fiskale 
autonomie vraagt verdere fede
ralisering. Deze is niet alleen 
noodzakelijk om gezonder te 
funktioneren maar ook om de 
natievorming meer gestalte te 
geven. 

In Vlaanderen lijkt iedereen het 
eens over verdere stappen, in 
Wallonië daarentegen vindt men 
deze niet nodig. In Vlaanderen 
besturen Vlaamse regering en 
raad de hele Vlaamse gemeen
schap, in Wallonië zweert men 
bij een Waals gewest en -wordt 
de franstalige gemeenschap 
steeds verder afgebou-wd. 

He t is het goed recht van de 
Waalse leiders om daar zo over 
te denken, maar zij moeten de 
Vlaamse gemeenschap dan wel 
haar eigen gang laten gaan. 

De reden waarom Wallonië deze 
evolutie zo nukkig bekampt is 
duidelijk, na haar strijd om 
grond en mensen heeft het een 
nieuwe faze ingezet: de strijd om 
de financiën, om het grote geld. 

Wallonië leert uit verklaringen 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER -14 u. 30 
STADSFEEST7AAL - MECHELEN 

NATIONALE 
VERKIEZINGSMEEHNG 

Frisse ideeën voor helder besturen 
Programma: 
- We lkoms twoord door D a n n y D e Cuype r (arr. M e -

chelen) ; 
- Open ings toespraak door Et ienne Van Vaerenbergh , 

kamerl id en burgemees te r ; 
- Praatcafé met mandatar i ssen uit O C M W , gemeente- en 

provincieraad. Anne D e Keuckeleire (Gent ) , Koen 
Raets (Antwerpen) , S imonne Jans sens -Vanoppen 
(Zolder ) w o r d e n aan de t and gevoeld; 

- Voorstelling van de VU-TV-spo t ; 
- Muzika le omlijsting 
- Presenta t ie door Geer t Seghers . 
- Slot toespraak door VU-voorz i t t e r en schepen Ber t 

^ ^ i ^ ^ - Oees meer op blz. 8) 

Verhofstadticianse h a r d e ekono-
mische a a n p a k . 

M e t he t kongre s van Leuven 
koos de V U als parti j in h a a r 
geheel v o o r een pos t -mater ia -
Üstisch toekomstbee ld . H e t 

van Vlaamse politici en druk-
groepen dat een zekere evolutie 
naar meer Vlaamse autonomie 
niet meer te stuiten is. Als deze 
gang van zaken zich verder ma
nifesteert is de dag nabij dat de 
hele of gedeeltelijke splitsing van 
de Sociale Zekerheid op het ta
pijt komt. En dat vreest Wal
lonië ! 

Deze vrees -wordt verhuld door 
ophitsende stemmingmakerij 
rond de amnestie-gedachte, 
rond Voeren, en door alle Vla
mingen over een en dezelfde VI. 
Blok-kam te scheren. 

In plciats van samen met ons naar 
een redelijk nabuurschap te stre
ven kultiveren Wallinganten als 
een J . - M . Dehousse een ouder
wets vijandsbeeld, bruikbaar om 
wanneer er weer gesprekken 
van volk tot volk plaatshebben 
een prijs op tafel te gooien. 

Wij wensen het Waalse volk 
gelukkige feesten en zijn leiders 
de wijsheid om zich te bezinnen 
over hun houding tegenover 
Vlaanderen. 

Maurits Van Licdekerke 

V U - k o n g r e s stelde l evenskwa
liteit boven k-wantiteit, n a m on
dubbe lz inn ig stelling in v o o r 
een rech tvaard ige samenleving, 
gebaseerd op he t o p n e m e n van 
eigen veran twoorde l i jkhe id en 
solidariteit , be te re demokra t i e 
door integraal-federjJ isme en 
meer levenskwali tei t . 

H e t geheel v a n Van Hecke ' s 
t eks t b innen dit bes tek b e h a n 
delen zou ons veel te ve r leiden. 
D a a r v o o r r aak t hij een te groot 
g a m m a aan poht ieke thema 's en 
maatschappeUjk p r o b l e m e n 
aan . Kind v a n zijn tijd gaa t hij 
daarbi j een aanta l g ro te uit
dag ingen en p r o b l e m e n niet uit 
de -weg. In te rna t iona le onge
lijkheid, de kommunikat iekloof , 
agressiviteit , g roe iende mond ig 
heid, de rol van de politiek.. . zijn 
slechts enkele thema ' s die hij 
niet schu-wt. 

NEERBUIGEND 

S t o r e n d in de u i teenze t t ing is de 
pre tent ie w a a r m e e de k n s -
t en -demokra t en h u n oordee l 
over a n d e r e n nee rbu igend te 
k e n n e n geven. Vooral d a a r w a a r 
de voorz i t te r he t 'etisch su rp lus ' 
van zijn parti j -wil a a n d u i d e n 
gaa t hij o.i. v a a k té ve r en kwe t s t 
hij mensen . 

Enke le staaltjes daa rvan . 

W a t te d e n k e n van volgende 
p a s s u s : „Laten we niet treuren dat 
de Vlamingen mondig geworden zijn, 

(Lee.) verder blz, ) 
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DOORDMEKS 
• E>e Vlaamse kabelmaat
schappijen Heten weten dat 
zij niet van plan zijn om 
VT'4-SBS van de kabel te 
houden. Daar had Eric Van 
Rompuy (CVP) op aange
drongen. 

• Uit het verkiezingspam
flet van Chrutian Haiukgané, 
priester-arbeider, 5de kan
didaat voor het Front Na
tional-Nationaal Front te 
Brussel: "verbetering van de 
properheid noodzakelijk 
voor het ieefinilieu van de 
openbare plaatsen." 

• Als Wdly ChAj gevraagd 
zou worden, is hij beschik
baar om de overleden Man
fred Wömer op te volgen als 
sekretaris-generaal van de 
Navo. Claes zou zelfs een 
goede kans maken, vermits 
Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk, die ook kandi
daten hadden die zich ge
vraagd voelden, hem hun 
steun toezegden 

• De enige bekende tegen
kandidaat van Claes die 
overbiijlt ss de Noor Thor-
vald Stoltenberg. Maar zelfs 
die zou verbleken naast 
Claes, omdat Stoltenberg 
een weinig suksesvolle 
VN-bemiddeüng in ex-Joe
goslavië achter de rug heeft, 
én omdat Claes een grotere 
talenkennis heeft dan de 
Noor. Die grotere talenken
nis heeft Claes vooral omdat 
hij, als proto-tpje van de 
Belgische sociaÜst, een aar
dig mondje Frans spreekt. 

• Volgens Gaia werden tij
dens en na Waregeme 
Koerse vier paarden a%e-
maakt . 

• Eén op tien Limburgse 
jongeren tussen 14 en 18 jaar 
gebruikt drugs, Eén op vijf
tig gebruikt zelfs meer dan 
één keer per week. Ook met 
de pintjes kunnen de jonge 
Limburgers aardig overweg. 
Zeven procent drinkt ge
middeld drie glazen alkohoi 
per dag. 

• Een eenmotorig vlieg
tuigje crashte op het gras
veld voor het Amerikaanse 
Witte Huis. De piloot, waar
van gezegd wordt dat hij 
psychisch gestoord was, 
overleefde de stunt niet. 

I De gemiddelde levens
duur blijft toenemen. Wie 
tussen '91 en '93 geboren 
werd, zal gemiddeld 76,42 
jaar worden. Het verschil 
tussen mannen en vrouwen 
blijft eveneens toenemen. 
Vrouwen hebben een gemid
delde levensverwachting 
van bijna 80 jaar, mannen 
leven gemiddeld 75 jaar. 

• De unionistische partij 
Unie diende in een twin
tigtal gemeenten lijsten in. 
Ze voert kampagne in het 
Engels met de slogan "Uni
ted Colors of Belgium" 

• Migranten kunnen niet 
het recht opeisen hun gezin 
te laten overkomen naar de 
ontwikkelde landen. De eis 
van de ontwikkelingslanden 
om het principe van de ge-
zinskereniging in de teksten 
van de Bevolkingskonferen-
tie van Kaïro op te laten 
nemen, stuitte op het verzet 
van de VS, Canada en Eu
ropa. 

BLOK 
Het proces tegen het Vlaams 
Blok, of liever tegen Hanj Car-
peL) en Koen Dillen, schoonzoon 
en zoon van VB-voorzitter Dil
len, werd niet wat de Liga voor 
de Mensenrechten ervan ver-
w^achtte. Beide heren vsrerden 
door de Liga beschuldigd lid te 
zijn van een racistische orga
nisatie. 

De rechtbank verklaarde zich 
onbevoegd. De uitlatingen van 
racisme waarvan de Liga het 
tweetal beschuldigde, werden 
allemaal in gepubliceerde tek
sten gedaan. Dus gaat het vol
gens de korrektionele recht
bank van Brussel over een pers-
misdnjf, waai^'oor het Hof van 
Assisen bevoegd is. De Blok
kers zelf beschouvsrden de uit
spraak als een vrijspraak. 

Maar zo simpel is het (natuur-
hjk) niet. De Liga herinnert 
eraan dat het openbaar mini
sterie tijdens het proces dui
delijk heeft gesteld dat er ten 
gronde wel degelijk van racisme 
sprake is. Daarom vindt de Liga 
dat het parket-generaal de Zciak 
voor het Assisenhof moet bren
gen. 

Deze uitsprciak illustreert wel 
dat het zeer moeihjk is om ra
cistische gedragingen ook via de 
anti-racismewet te laten bestraf
fen. 

UNION 

« „ ^,^.<w~™.<W5é 

De Franstaligen uit 
Vljiams-Brabant die zich in de 
kartellijst Union verenigden om 
meer zetels te kunnen behalen 
in de Vlaams-Brabantse pro
vincieraad, stelden hun pro
gramma voor. Union vraagt in 
alle gemeenten van Vlciams-
Brabant (inklusief de gemeen
ten zonder faciliteiten voor 
Franstaligen) dezelfde rechten 
als de Vlaamse minderheid in 
Brussel. 

Ze eisen o.m. vrije schoolkeuze, 
Télé-Bmxelles op de kabel in 
Vlaams-Brabant, vrijheid van 
tcialkeuze in alle kontakten met 
overheidsinstellingen, en het 
behoud van het kiesarrondis
sement Brussel-HaUe-VUvoor-
de. Niet meer of minder dan de 
tweetahgheid van Vlaams-Bra
bant dus. 

De enige Vlaamse partij die zich 
niet ondubbelzinnig van de 
Franstalige eisen in de periferie 
afzet, is Agalev. Wel integen
deel. In ruil voor verkiesbare 
plaatsen van Agalev-kandidaten 
op Ecolo-lijsten in Brussel, 
spannen de Vlaamse groenen in 
Vlaams-Brabant met Exolo sa
men. In het eentalig Neder
landse kiesdistrikt Vilvoorde, 
waarvan geen gemeenten met 
faciliteiten deel uitmaken, staat 
Agalev de strijdplaats af aan een 
I5colo-kandidaat. Daarmee 
geeft Agalev de Franstalige 
koppeling van de Vlaamse min
derheid in Brussel aan de Frans
talige minderheid in 
Vlciams-Brabant een stukje 
Vlaamse legitimiteit. 

Deze onvoorstelbare Vlaamse 
laksheid van Agalev vormt een 
reden te meer om in 
Vlaams-Brabant met alle demo-
kratische middelen die er voor 
handen zijn in de bres te staan 
voor het eentalige, Vlaamse ka
rakter van de provincie. 

De Franstalige eisen zijn voor 

alle Vlaamse partijen, op één 
uitzondering na, onbespreek
baar. Opgemerkt weze dat de 
Provincieraad van Vlaams-Bra-
bcuit voor geen van bovenver
melde eisen van Union bevoegd 
is. In het amnestiedebat raadde 
Elcolo-kamerlid Jacky Morael de 
Franstaligen het volgende aan: 
"II suffit de dire non." We hopen 
dat de Vlaams-Brabantse pro-
vincierjiadsleden dezelfde 
stoere taal (mjiar dan in het 
Nederlands) zuUen gebruiken 
wanneer Unionisten of Ecolo's 
overwegen zaken te berde te 
brengen (natuurhjk ook in het 
Nederlands) die niet tot de be
voegdheid van de Provincieraad 
behoren. 

AMNESTIE: DE... 
"Dehaene wil nog dit jaar am
nestie" blokletterde de Gazet van 
Antwerpen vorige vrijdag. Als het 
niet gelogen was, v̂ ras de titel 
zeker overdreven. De krant had 
haar wijsheid trouwens niet bij 
Dehaene gehaald, maar bij 
CVP-voorzitter Van Hecke. En 
die vertelde alleen mjiar dat zijn 
partij in dit dossier "vragende 
partij" is om een oplossing te 
realiseren waarbij een verschil 
tussen vergeven en vergeten ge
handhaafd wordt, en dat hij wist 
"dat de federéJe regeringsleider 
op een heel behoedzame manier 
bezig is het terrein af te tas-
ten. 

Korrektere informatie over de 
plannen van Dehaene lazen we 
diezelfde dag in de Tifl, die de 
premier zelf aan het woord liet. 
Dehaene gaf in dit interview 
klaar en duidelijk zijn marges 
aan: „Er wordt met slogans 
gesmeten die een oplossing on
mogelijk melken. Amnestie in de 
vorm van het uitwissen van de 
fout, is niet aan de orde. 

Wel het zoeken naar verzoening 
waartoe ook koning Albert 
heeft opgeroepen. Hiervoor be
staat w êl ruimte voor een op
lossing. Die zal bestaan uit een 
reeks van konkrete technische 
maatregelen. De kontakten 
daartoe moeten echter diskreet 

verlopen. (...) Het gaat om een 
persoonlijk initiatief en niet van 
de hele regering." 

Op een perskonferentie dreigde 
de premier er zelfs mee om deze 
inspanningen te staken, wan
neer de polemieken en slogans 
heen en w^eer niet ophielden. De 
premier zou beter moeten we
ten. Provokaties, slogans en ge-
polemiseer heeft hij immers zelf 
niet in de hand. Neem nu het 
standpunt dat het F D F terzake 
innam: van welke verzoening 
met de koUaborateurs ook, kan 
volgens deze heden geen sprjJce 
zijn. Sociale maatregelen die in-
civieken of hun nakomelingen 
"financiële voordelen" zouden 
toekennen, zijn eveneens uit 
den boze. Als er sociale gevallen 
onder hen zijn, moeten ze móiar 
gaan aankloppen bij het 
OCMW. 

...SLOGANS 
VOORBIJ 
Ook de aktie die de W B en Tak 
op touw zetten aan het hoofd
kwartier van de PS kunnen we 
moeUijk produktief noemen. 
E^n bordje ophangen met 
"Open Monumentendag: PS 
monument van haat" Hjkt niet 
onmiddellijk een oplossing voor 
het gevoelige cunnestievraag-
stuk een stapje dichterbij te 
brengen. 

De twee Vlaamse verenigingen 
verweten Dehaene te zwichten 
voor de "oekazen" vanuit Wal
lonië. Téik en de W B hebben 
gelijk waar ze stellen dat er 
vanwege de Belgische staat 
nooit amnestie zal komen, ten 
hoogste enkele sociale maatre
gelen. Daarom roepen ze de 
Vlaamse Raad op verder te 
gaan. Daarin hebben ze ook 
gelijk: in Vlaanderen kan men 
de streep onder repressie en 
epuratie wat verder trekken. 

Maar W B en Tak mogen niet 
vergeten dat ook in Vlaanderen 
geen meerderheid bestaat voor 
amnestie die, zoals PS-vice-pre-
mier DL Rupo het voorbije week
end nogmaals benadrukte, het 
uitvegen van de fouten bete
kent, en dus zou inhouden „dat 

men de onschuldigen een 
tweede keer zou laten verdwij
nen." 

Amnestie houdt in dat de her
innering van bepaalde straflaare 
feiten uitgewist wordt, dat de 
strafrechtelijke vervolging ver
oorzaakt door die daden voor
komen wordt of stopgezet 
w^ordt, en dat de uitgesproken 
veroordelingen vernietigd wor
den. Amnestie is bovendien al
gemeen en objektief en slaat op 
alle individuen die, op een wel
bepaald tijdstip, een strafbare 
daad of een reeks strafbare da
den pleegden. 

Wie, dit beseffende, pleit voor 
algemene amnestie, begeeft zich 
op een gevaarlijk pad. Er be
staan andere mogelijkheden om 
het onrecht van de repressie en 
epuratie weg te vlakken, begrip 
op te brengen voor de edele 
motieven die vele Vlamingen in 
de koUaboratie brachten, zon
der te vergeten dat in de kol-
laboratie fouten gemaakt wer
den, zonder te vergeten dat de 
koUaboratie als strategie een 
verkeerde keuze w^as. 

GEENS 
"Zijn we met de staatshervor
ming aan het eindpunt ?", vroeg 
de Tijd aan Galton Geend. „Wat 
mij betreft", antwoordde de 
CVP-senator, „kan men het er 
nu bij laten. Het is beter nu tien 
jaar rust te hebben, wat niet wQ 
zeggen dat men hier en daar 
geen punten kan vsnjzigen. Zo 
vind ik dat men te ver gegaan is 
inzake buitenlóinds beleid. In 
het buitenland moeten we op
treden als België. De verdrags-
bevoegdheid voor de gewesten 
was niet echt nodig. Er zijn 
andere instrumenten om inter
nationaal samen te werken." 

De CVP-er Gaston Geens was 
tien jaar lang de voorzitter van 
de Vlaamse regering. Voor ove
rige kommentaar verwijzen ŵ e 
graag naar onze bijdrage "De 
CVP en de staatshervorming", 
verleden week (WIJ, 7 deptem-
ber) verschenen in deze kolom
men. 
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DOORDEWEEKS 
vw 
Vanuit Duitsland dreigde 
Volksw£igen ermee om de 
VW-vestiging in Vorst groten
deels over te hevelen naar an-

- dere landen indien er niet spoe
dig een einde komt aan de sta
king. De VW-fabriek van Vorst 
ligt plat door een vakbonds
staking tegen de verhoogde 
werkdruk. 

Z o n dreiging is onaanvaard
baar. Het VU-partijbestuur (zie 
Het partijbedtuur deelt mee) sprak 
van een angstwekkende evo
lutie. Zelfs premier Dehaene 
had het over chantage. De vraag 
is of de uitvoering van die drei
ging zou kunnen verhinderd 
worden. Professor BLanpain, de 
specialist in het arbeidsrecht en 
gewezen VU-senator, riep mi
nister van Arbeid Smet op om 
VW op z'n plichten te wijzen. 
Blanpain merkte op dat VW 
met de dreiging om de pro-
duktie in Vorst af te slanken en 
elders onder te brengen, de 
OESO-gedragskode voor mul
tinationale ondernemingen 
overtreedt. 

HAITI 
How are you JL ? It '0 Bill from D. C. 
Zou het telefoontje van Bul 
Clinton aan premier Dehaene 
om hem Belgische waarnemers 
te vragen w^anneer de Ameri
kanen Haïti manu mditari ge-
demokratiseerd hebben, onge
veer zo begonnen zijn ? In ieder 
geval: Dehaene heeft zonder 
veel omhaal Bill al dertig tot 
vijftig MP's beloofd. 

De VS zijn zinnens om in Haïti 
de demokratie te gaan herstel
len. Met militaire middelen, een 
invasie dus, want de diplo

matieke kanalen heten uitgeput 
te zijn. In Haïti wordt inderdaad 
een loopje genomen met de de
mokratie. En we zijn de laatsten 
om zulks goed te keuren. De 
verkozen president-priester 
Aristide werd in '91 door een 
staatsgreep afgezet, en de junta 
die er sedertdien aan de macht 
is, is niet bereid hem die macht 
terug te geven. 

De VS vinden dat het spelletje 
nu lang genoeg geduurd heeft. 
De junta van generaal Cedras 
met zijn doodseskaders werkt 
de demokratische wereld en 
vooral de VS en hun demo
kratische president al lang ge
noeg op de zenuwen. Dus komt 
er een VN-resolutie die militair 
ingrijpen toelaat. 

In de praktijk betekent dat dat 
de VS weer eens toestemming 
krijgt om Politieman van de 
Wereld te spelen. Dus bereidt 
de VS een oorlog voor. Om wat 
meer demokratische legitimiteit 
voor de VS-interventie te ver
werven belden Clinton en diens 
vice-president Gore naar De
haene en meer dan tien andere 
wereldleiders. 

Zij werden om mankracht voor 
een politiemacht verzocht eens 
de Special Forces en Marines de 
zaak in Haïti en het blazoen van 
Chnton opgekuist hebben. De 
meest trouwe VS-bondgenoten 
kunnen zoiets natuurhjk niet 
weigeren. Canada beloofde al 
100 Wciarnemers, Israël doet 
ook mee, dus mocht België ook 
niet ontbreken. 

We vragen ons af of Jean-Luc 
op het einde van zijn historische 
telefoongesprek met Clinton 
iets zou gezegd hebben in de 
aard van BUI, concerning my good 
friend Willy, you know, the pianidt 
from Hodéelt,... 

ANTW. 
Onder deze hjstnaam zult u de 
kandidaten terugvinden die op
komen voor "Antwerpen '94", 
het samenwerkingsverband dat 
CVP, VU en onaftiankehjken in 
Antwerpen voor de gemeente
raadsverkiezingen sloten. 

Een van de ouderenpartijen die 
in Antwerpen eveneens naar de 
gunst van de kiezer dingen, 
AOV, had klacht ingediend te

gen het gebruik van cijfers in de 
naam Antw.9'4. 

Bij het indienen van de lijst 
Antw.94 had hjsttrekker Hugo 
Schiltz een verantwoording toe
gevoegd. De VU-senator wees 
hierbij op het feit dat cijfers niet 
ekspliciet verboden worden in 
de wet, dat er heel wat pre
cedenten van partijen met cij
fers in de naam bestaan die bij 
vorige verkiezingen wel toege
laten waren, en dat het ver

werpen van Antw.94 een ,,ern
stige beknotting is van het recht 
van een belangrijke groep Ant
werpenaren om zich onder een 
adekwate benaming aan te bie
den bij de kiezer." 

Volgens C^TP-erMarc Van Peel is 
de beshssing van de rechtbank 
pohtiek geïnspireerd. Hij wees 
erop dat zoiets nooit gebeurd 
zou zijn, indien Tobback geen 
omzendbrief zou geschreven 
hebben. 

3 t 7 S S S 

CD'S OP DE KAPELLEKENSBAAN VAN DE VERNIEUWING 

In afgemeten zinnetjes stelde 
CVP-voorzilter Van Hecke Eijn 
open brief voor waarin hij tot 
"positieve frontvorming' op
roept. Met dichtgeknepen 
ogen lanceerde hij een "appei 
aan de verantwoordelijke Vla
mingen". Het was iMarc Platel 
die in Het Belang van Limhurg 
schreef dat Van Hecke beter 
dan wie ook weet dat zijn 
appel maar heel weinig ap-
peleert. Wat hebben wij van de 
inspanningen van Van Hecke 
om de aandacht te trekken 
vooral onthouden? Dat hij 
zegt politieke vernieuwing na 
te streven, zolang het nieuwe 
dat geboren wordt de ken-
letters C en D bevat. En Van 
Hecke bedoelt daarmee com
pact disc noch corps diplo
matique, maar christen-demo-
kratie. De Weg naar Politieke 
Vernieuwing die de Vlaamse 
partijen zonder uitzondering 
aanbieden, blijft dus een Ka-
pellekensbaan. Vernieuwing-
kan, mag en moet zelfs, zolang 
het een verruiming rond de 
eigen kapel betekent. 

Verwacht van Van Hecke niet 
dat hij zijn nek uitsteekt met 
een gedurfd konkreet pro
gramma. De typische angst 
voor het maken van een keuze 
die de CVP al zolang ken
merkt, wordt niet overwon
nen. Een ekskuus voor deze 

existentiële angst van de chris-
ten-demokratie zoekt de 
CVP-voorzilter, die begin de
cember de kaap van veertig 
overschrijdt, in de "toegeno
men mondigheid" van de Vla
mingen. Ons volk wil niet lan
ger door politieke paitijen ge-
dikteerd worden hoe het moet 
denken, gelooft Van Hecke. Er 
is iets van aan, liijk maar naai
de skore die de CVP twintig 
jaar geleden behaalde. Maar 
de toegenomen mondigheid 
leidde ook tot de opkomst van 
partijen als Vlaams Blok (het 
eigen volk eerst), Rossem (het 
nihilisme verheven tot partij), 
W O W (de ouderen eerst). 
Naar we vernamen neemt in 
het Brabantse Affligem "Jong 
Affligem" (jongeren eerst) 
deel aan de gemeenteverkie
zingen. Voor deze scheefge
groeide mondigheid heeft Van 
Hecke wel een recept gevon
den : abdikatie. Hij stelt voor 
de opkomstplicht af te schaf
fen en een kiesdrempel naar 
Duits voorbeeld in te \'oeren. 

Met een slimmigheidje joeg 
Van Hecke socialisten en li
beralen de gordijnen in. De 
politieke grondregel "hoe 
meer polemiek, hoe meer pu
bliciteit" indachtig, verving hij 
het oude onderscheid tussen 
links en rechts door een on
derscheid tussen partijen die 

materiële waarden en belan
gen centraal stellen en partijen 
die immateriële waarden aan
kleven. Zo'n onderscheid 
werd recent in de politieke a<e-
LenMhap uitgevonden, al ge
biedt de waarheid te zeggen 
dat men het daar eerder over 
poötniateriaÜMLiche waarden 
had. In de echte politiek meent 
elke goede poHtlkus, in wie 
zonder uitzondering een stuk 
zedenpreker schuilt, deze ont
dekking in eigen voordeel te 
moeten ombuigen. Daarom 
hoeft het geen betoog dat élke 
partij zichzelf liefst niet bij de 
"materialisten" zal kataloge-
ren. Immateriële waarden 
hebben immers het voordeel 
van de eeuwigheid. In som
mige gevallen drijven zij mi
litanten zelfs tot het meest 
edele politieke handelen, de 
belangeloze en vrijwillige in
zet. Materiële waarden daar
entegen hebben het nadeel 
verwezenlijkt te kunnen wor
den, waardoor de partijleiding 
hel programma weer moet 
aanpassen. 

De materiële partijen zijn vol
gens Van Hecke de V L D en de 
SP. Bij de immateriële partijen 
rekent de CVP-voorzitter van
zelfsprekend zijn eigen partij, 
Agalev en, volgens sommige 
bronnen na enige aarzeling, de 
VU. Van Hecke droomt van 

een politieke herverkaveling 
volgens die scheidingslijn. 
Zijn oproep is bijgevolg in de 
eerste plaats naar de groenen 
en de volksnarionaKsten ge
richt. Al voegde hij daar aan 
toe dat de CVP geen "Spaanse 
herberg" zal worden, waar al 
wie zich elders niet thuis voelt 
een vluchtheuvel zoekt voor 
het eigen ideeëngoed. 

De reakties van VU en Agalev 
waren voorspelbaar. Mieke Vo-
geLi stelt zich vragen bij de 
mogelijkheid van echte ver
nieuwing rond een oude partij. 
Herman iMuwer.t vermoedt dat 
de CVP-voorzitter weg wil 
van het grauwe centrum tus
sen V L D en SP. Hij bestem
pelt die poging als een 
CVP-operatie, geen politieke 
vernieuwing-
Béide fraktievoorzitters me
nen terecht dat de echte po
litieke vernieuwing vanuit de 
basis groeit, en niet via de top. 
De partijen zullen de basis 
moeten volgen, en pas nadien 
zullen de grote breuklijnen 
duidelijk worden. Het wordt 
dus nog even wachten. iVüs-
schien brengen de gemeente
raadsverkiezingen wat meer 
duidelijkheid. 

Vanuit de top kan er inderdaad 
geen herverkaveling of ver
ruiming op touw gezet wor
den, zoals de liberale partij tot 

haar schade bewees. Werke
lijke vernieu'v\'ing komt er niet 
met een zoveelste perskonfe-
rentie of weer eens een kon-
gres over "vernieuwing". Men 
laat de slogans niet achter zich 
door ze als volzinnen verpakt 
in een zoveelste "vernieu-
wings"-boek te gieten. Het is 
juist aan al dat gepraat en 
geschrijf van pohtici over ver
nieuwing dat de mensen het 
land hebben. Maar wanneer 
?oet er eens iemand iets 
nieuws ? Of om het Van Hecke 
(maar niet Van Hecke alleen) 
aan de hand van een van zijn 
" vernieuwings "voorstellen 
duidelijk te maken: waarom 
begint hij niet zelf te depo
litiseren in plaats van tot een 
"depolitiseringspakt" op te 
roepen ? Wedden dat een par
tij die nieuwe dingen doet, zal 
appeleren ? 

Wie wel positief reageerde op 
het appel van Van Hecke, wa
ren ACV en ACW, traditionele 
drukkingsgroepen van de ka-
tolieke zuil. We geloven niet 
dat Van Hecke deze her
nieuwde liefdesverklaring in-
gekalkuleerd had. Want hoe 
liever de katoiieke drukkings
groepen de CX'P zien, hoe 
minder lief partijen als VU en 
Agalev de CVP zien. 

(Pdj) 
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CVP BLIJFT SLOGANPARTIJ 
(Vervolg van blz. 1) 

integendecL Dat ze bedeffen wat hun 
rechten en hun nwgeLjkheden zijn L) 
niet,) andere dan het ducced van 
vijftig jaar beleid waarbij de chrió-
ten-demokraten Vlaanderen tot een 
welvarend gebied uitbouwden...." 

Is het de CVP-voorzitter mis
schien ontgaan dat de CVP-be-
leidsdeelname mee verantwoor-
dehjkheid draagt voor de 10.000 
miljard staatsschuld, voor de 
ontsporing van het pohtiek en 
sociaal dienstbetoon, voor de 
blijvend hoge werkloosheid, 
voor de manke organisatie van 
ons overheidsapparaat en de 
achterstand inzake justitie-dos-
siers. 

En hoeveel mensen zullen zich 
niet in hun diepste aangevsJlen 
voelen door een zin als deze: 
„Ontvoogd id niet de werknemer die 
zijn zieke moeder ab tijdrovend en 
hinderlijk voor zLJn loopbaan be-
dchouwt en ze tegen betaling toe
vertrouwt aan een iruteUing om er 
nauwelijks nog naar om te zien, wel 
hij die loopbaan en zorg voor zijn 
moeder weet te komJ)ineren zonder 
haar uit te dluiten." Wat een ver
oordeling ! Wat een blaam aan 
aJ diegenen die niet anders kun
nen dat samen uit werken te 
gaan om de eindjes aan elkaar te 
krijgen of diegen die dachten 
dat met twee partners gaan 
werken goed was voor onze 
ekonomie, voor ons konsump-
tiemodel, voor de w^elvaartsstij-

ging en daarbij dankbciar waren 
dat zoveel caritatieve organi
saties met handenvol overheids
steun allerlei bejaardenhuizen 
en service-flats hebben neer-
geplant. 

En nog: „Betekent dit dat de ver
nieuwde chr'uten-denwkratie zich, 
zoaL in feite alle andere politieke 
bewegingen doen, voortaan ver moet 
houden van kwedtied die met ethiek 
en gezin te maken hebben?" Dit 
soort betutteling kan Vlaande
ren missen. De CVP, noch om 
het even welke andere pohtieke 
of levensbeschouwelijke groep, 
heeft een monopolie inzake ge-
zLns- en etische vraagstukken ! 

Ook een passus als „De materiële 
vooruitgang heeft de gezinddtruk-
turen in onze damenleving de voor
bije vijftig jaar meer veranderd dan 
UI de duizenden jaren voordien." 
gaat aan de realiteit en de his
torische werkelijkheid voorbij. 
Men moet er het werk van his
toricus Chris Vandenbroeke 
maar eens op nalezen om vast te 
stellen dat de gezinsstrukturen 
vroeger veel minder vast waren 
dan men ons vandaag v̂̂ l doen 
geloven. 

Tenslotte heeft ook het uitroe
pen van de kristen-demokra-
tische waarden tot basis van 
onze westerse samenleving me 
flink geërgerd. Gelukkig werd 
onze beschaving ook gemaakt 
tot vî at ze is door Joodse in
vloeden, de Griekse en Ro
meinse beschaving, de Islam-in-
vloed... 

BRUIKBAAR 

Het zou niet eerlijk zijn me te 
beperken tot die zaken die me in 
de CVP-tekst geërgerd hebben. 
Sommige zaken hebben me ook 
aangenaam verrast. De open
heid waarmee het onderwijs
debat wordt aangegaan. Mis
schien moeten de de ideeën van 
Van Hecke om de autonomie 
van de scholen te vergroten en 
netoverstijgende initiatieven te 
nemen via het gebruik van de 
infrastruktuur en dgl. eens kon-
fronteren met de VU-visie om 
de gemeenten in te schakelen als 
belangrijkste aktor in het ba
sisonderwijs. 

Ook het geloof in de politiek, in 
het politiek engagement, in de 
maakbaarheid van de samen
leving klinkt aangenaam in de 
oren. Politiek moet eindelijk 
eens stoppen met de belang
rijkste bevuUer van het eigen 
nest te zijn en zelfbewust op
teren voor een positieve pro
filering ! 

LAUW VLAAMS 

Wie van de CVP-voorzitter ver
wacht had dat hij door straffe 
Vlaamse taal erg zijn best zou 
doen om in de VU-vijver te gaan 
vissen mag zich gerustgesteld 
voelen. Het Vlaams profiel dat 
hij rond de nieuw^e kristen-
demokratische bew^eging wil 
ophangen is wel erg lauwtjes. 

Erg voorzichtig lezen we dat er 
een 'potentieel jian konflikten 

tussen Vlamingen en Fransta-
hgen blijft bestaan dat mis
schien tot nieuwe staatshervor
mingen zal leiden'. 

Dat deze konflikten zich dag na 
dag opstapelen, dat uit dossiers 
als Van Hooi, de Union-fratsen 
in Vlaams-Brabant, Voeren, het 
afwijzen van de verzoening, de 
positie in de Europese besluit
vorming... steeds opnieuw blijkt 
dat het debat over de verdere 
staatsvorming, over de Sociale 
Zekerheid en eigen fiskaliteit, 
over de verdere splitsing van het 
kiesarrondissement 

Brussel-Halle-Vilvoorde, over 
de positie van de Vlamingen in 
Brussel brandend aktueel en 
hoogdringend wordt om de 
meerwaarde van dit federaal 
systeem voor Vlaanderen te 
vrijwaren is Van Hecke blijk
baar ontgaan. 

Heel merkw^aardig is de visie die 
over Brussel te lezen valt. Brus
sel zal buiten het Vlaamse huis 
bhjven, ofwel tot nieuwe kom-
promissen met de Franstaügen 
nopen. Op een ogenblik dat 
vanop de Ijzerbedevaartweide 
en door vele Vlaamse vooraan
staanden voor een offensieve 
beleidsstrategie, voor een echte 
ondersteuning van kultureel en 
sociaal Brussel wordt opgeroe
pen, doet de voorzitter van de 
grootste Vlaamse partij Brussel 
in één zinnetje af ids een pro
bleem w^aarvoor we een prijs 
zuUen moeten betalen. Een 
vreemde manier om een on-

DAGBIADVERSCHIJNSEL 

Wie reeds bij leven een monument krijgt is 
eigenlijk al een beetje dood. Waar of niet 
waar? 

Waar, dan zou het slecht gesteld zijn met 
b.v. Hugo Claus. Is de Meester reeds 
uitgeschreven, afgeschreven, herhaalt hij 
nog slechts zichzelf? 

Een schril kontrast met Willem Elsschot 
die tot de lente van dit jaar, bijna een 
kwarteeuvvr na zijn dood, op een mo
nument heeft moeten wachten. 

Ik stond het te bedenken achter de be
regende ruggen van de grote en kleine 
kinderen die zaterdag voor het oude tram
station van Hoeilaart het standbeeld van 
Nero onthidden. Een ietwat te natuur
getrouwe polyesterkolos van 2,25 m. hoog. 
Toen ik dan later rond het beeld hep vond 
ik dat de echte Nero niet zo'n gladde is, het 
karakter van het dagbladverschijnsel is 
niet dat van een burgerman. 

Is, nu hij een monument heeft, Nero 
dood ? Ik vrees het een beetje. Vergaat het 
Nero zoals Suske en Wiske die van het 
ogenblik dat ze gebeiteld werden op
hielden de vrolijke kwajongens van de 
Seefhoek te zijn ? E^n monument krijgen 
is het toppunt en de afgang. Als een 
striptekenaar zijn geesteskinderen in an
dere handen laat zijn ze eigenlijk reeds een 
beetje dood. Wacht Nero eenzelfde lot? 

Dat Jean-Luc Dehaene de onthulling 
persoonhjk opfleurde - de premier zou 
zelfs over Nero-eigenschappen beschik
ken - kon niet verdoezelen dat de Nero op 
de sokkel inderdaad de amechtigheid van 
een man op standbeeldleefrijd vertoont. 

Wij hebben het altijd voor de stripfiguren 
van Nero gehad. En ook voor Mare Sleen, 

een jongen van bij ons die graag tekende 
en schilderde en een nieuwe Van Gogh 
wou worden. De jonge Mare Neels hield 
VcUi de natuur en van de mensen, was thuis 
op het water en in de bossen, was thuis aan 
het frietkraam om de volkse koppen te 
observeren, was thuis aan het banket om 
de ernstige koppen nog ernstiger op papier 
te zetten. 

Een grappenmaker was Neels ook maar 
met vlagen voelde hij zich een nieuwe Van 
Gogh, wat getormenteerd. Er bestaat een 
schilderij uit 1944 waarin Mare Neels de 
gruwel van de oorlog uitbeeldt, een ietwat 
Jeroen Bosch-achtig schrikbeeld met ver
woeste steden, dansende geraamten, vleer
muizen, enzo. De goede Vlaamse traditie 

dus. In de wereld van etsenmaker Jules de 
Bruyeker voelde hij zich thuis, het gore 
Gent van de beluiken. 

Ook in zijn strips zet Sleen de traditie van 
de rare vogels verder, soms is hij een beetje 
John Flanders, dan weer Miehel de Geld
erode. Sleen is een magisch-realist. Het 
mag dan ook niet verwonderen dat Johan 
Daisne hem een gedicht schreef onder de 
titel Strip-Eade •waarvan het eerste vers 
meteen de toon zet: ,,Jawel, ik ook lees 
stripverhalen/ van Ferdinand, en van 
Alarc Sleen/ wanneer ik beu ben van 't 
banale/ van bladzijde drie en twee en 
één." 

Is Sleen Nero? Is Nero Sleen? Elke 
auteur is de figuur die hij beschrijft. Er zijn 
ernstige studies gemaakt over Nero, 

vooral op basis van zijn uitspraken, zeg 
maar volkse wijsheden die Sleen her en 
der opraapte en zijn strip-figuur in de 
mond legt. Sleen, die in zijn beginjaren een 
joemalist met de tekenpen was, had in 
politieke wereld veel kleinheid gezien en 
gehoord en liet zijn stripfiguren regelmatig 
tegengif ventileren. 

Werkzaam op kristen-demokratische 
kranten tekende hij vaak pohtieke figuren 
van die strekking. Omdat hij de indruk 
had dat hij meer en meer voor de par
tijpolitieke kar gespannen werd vond 
Sleen het welletjes. In 1950, na de Ko
ningskwestie, hield hij op en ging vrijuit 
zijn weg als striptekenaar. Een wijze be
slissing. 

Achter de brede rug van de onthullers sta 
je dat allemaal te bedenken en schieten 
waarheden van Nero door het hoofd. Ons 
bleef altijd bij wat hij in Het Kasteel der 
zuchten zegt: „De mensheid is een zwem
bad vol haaien". 

En dan te bedenken dat de politicus 
Dehaene het graag heeft over „zijn koa-
litiepartners mee in het bad nemen..." 

Als het volk het pleintje voor het tram
station heeft verlaten kijk ik nog eens 
aandachtig naar de plastieken Nero, hij 
heeft alles van de echte: de twee hoofd
haren, de harde wenkbrauwen, de fron
sen, de groene laurierblaadjes achter de 
oren, het strikje. Maar dit is het dag
bladverschijnsel niet. 

Ach, wist Stanislas J . Lee reeds: „De 
meeste monumenten zijn hol!" 

Is het dagbladverschijnsel Nero nu dood ? 
Of vergis ik mij ? 

R. Asmus 

derhandelingspositie in te ne
men. 

Wij kunnen ons niet echt van de 
indruk ontdoen dat de Vlaamse 
staatsvorming voor de CVP ei
genlijk slechts een secundair 
probleem is. Veleer draait het 
om het niveau waarop de kris-
ten-demokratie het best haar 
macht kan laten gelden. Zolang 
dit op het Belgisch niveau nog 
mogelijk is zal de CVP geen 
voortrekkersrol in een nieuwe 
staatshervorming spelen. Van 
het ogenblik echter dat blijkt 
dat het terugplooien op de 
Vlaamse strukturen beter uit
komt voor de machtsuitoefening 
zal het geweer van schouder 
w^orden gewisseld. 

Toch kan de partijvoorzitter het 
niet laten in een Knack-inter-
view even uit te halen naar de 
Volksunie. „Is het niet lach
wekkend dat Bert Anciaux zich 
dagelijks inspant om nog 
Vlaamser te zijn dan Luc Van 
den Brande ?" vraagt hij zich af. 
Wel, ons antwoord hierop is 
nogal duidelijk. Anciaux is 
voorzitter van een Vlaams-
nationale partij en Van den 
Brande is maar al te vaak de 
enkehng die voor het flamin-
gantisch imago van de CVP 
moet zorgen en daarbij slechts 
doet wat van een leider van de 
autonome Vlaamse Regering 
mag verwacht worden. 

PARTIJVOORZITTERS 

Van Hecke is niet de eerste 
partijvoorzitter die zich laat ver
leiden om zijn pohtieke en maat
schappelijke ideeën op papier te 
zetten. Guy Verhofstadt zette 
met zijn Burgermanifedt de 
VLD-operatie op de sporen. 
Bert Anciaux konfronteerde de 
pubUeke opinie met zijn heel 
persoonlijk engagement en zijn 
politieke Utopia in zijn Vergeten 
vernieuwing en een ontwerptekst 
voor het VU-kongres. Beiden 
staken hun nek ver uit. Van 
Hecke gaat minder ver in zijn 
getuigenis en persoonlijke in
breng. In De dlogand voorbij -wor-
den reeds belangrijke, de CVP 
eigen, evenwichten en kompro-
missen voorgeschoteld. 

Toch is het positief dat een 
partijvoorzitter even afstand 
neemt van de dagdagehjkse po
htieke rompslomp om op zoek te 
gaan naar een diepere maat-
schappehjke achtergrond en 
zingeving van het pohtieke be
drijf waarin hij werkzaam is. 
Iets meer durf en minder nei
ging om de interne evenwichten 
te bewaren of te herstellen had
den van De dlogand voorbij een 
boeiender politiek werkstuk 
gemaakt. Nu bhjft het o.i. wat te 
veel beperkt tot een intern dis-
kussieforum voor CVP-kaders, 
mandatarissen en de onvermij
delijke 'bevriende organisaties', 
gericht op een herwaardering 
en hertaling van de C en het 
sluiten van de rangen rond de 
„christen- demokratie'". 
ACW-voorzitter Rombouts 
heeft in een inte^vie^v met De 
Morgen voor dit laatste al zijn 
goede wil getoond. Het blijft 
nog even w^achten op een her
nieuwde vertrouwensrelatie 
met de Boerenbond. 

Koen Van Caimere 
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ACHTERIMII 
DE KOLLABORATIE NIET EEN POT NAT 
In deze dagen waarop de be
vrijding zo manhaftig herdacht 
en feesteUjk gevierd loopt de 
diskussie over kollaboratie, re-
ressie en amnestie hoog op. En 
zoals dat bij woordenwisselin
gen vaak gaat worden begrip
pen grsiag op één hoop gegooid. 
Vandaag lijkt het erop dat ie
dereen in de kollaboratie even 
blind en kritiekloos de bezetters 
naliep. Dat was helemaal niet 
zo. 

Zelfs in de krant van het VNV, 
VoLk en Staat, was het mogelijk 
dat joernalisten afstand namen 
van de bezetters; w^eliswaar met 
alle gevolgen vandien. 

In Volk en Staat van 11 mei 
1943 vonden wij in de rubriek 
Internationaal Overzuht een ar
tikel onder de initialen H.D.B., 
deze stonden voor Hektor de 
Bnryne die een jaar eerder re-
dakteur van die krant was ge-
^vorden. 

Op die dag publiceerde de 
Bruyne onder de titel „Na drie 

Gewezen VU-minu)ter Hektor de Bruyne werd aU jong journalut van 
de VNV-krant "VoLk en Staat" door de Geótapo aangehouden. 

jaar oorlog" een kritisch kom-
mentaar. 

Gevolg was dat hij door de 
Gestapo werd aangehouden en 
in de gevangenis van St.-GUhs 
opgesloten. 

Wij vbnden het de moeite waard 
deze kritische noot ter over
weging mee te geven aan allen 
die vandaag - deels uit slechte 
wil, deels uit onwetendheid — de 
kollaboratie als één pot nat 
zien. 

Wij drukken het artikel inte
graal over, de spelling werd aan
gepast. 

Het is nuttig er aan te her
inneren wie Hektor de Bruyne 
is. Alhoewel van het Waasland 
(Kruibeke) afkomstig werd de 
Bruyne in Gouda geboren 
(1917). Tijdens studies in de 
ekonomische richting was hij 
aktief in het Dietsch Jeugd-
verbond, de verderzetting van 
het legendarische AKVS. Om 
zijn medewerking, vanaf 1942, 

V 3 i - S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > 5 * ^ H •* 

INTERNATIONAAL OVERZICHT 

NA DRIE JAAR OORLOG 
H.D.B. - Het is met zeer ge
mengde gevoelens, dat de vol
keren 10 mei 1940 herdenken 
en doorgaans overheerst de 
mineiirtoon. Er is misschien 
een minderheid, die de bazui
nen steekt, die onbe-
heerst-luidruchtig verkondigt, 
dat op 10 mei 1940 de 
triomfante dageraad van een 
nieuwe wereld aanbrak. Be
slist: uit het kwade kan ten
slotte nog het goede geboren 
worden en ook deze jaren van 
dood en kommer kunnen en 
zullen de onrechtstreekse 
voorbereiding zijn tot betere 
tijden. 

Enkel in de chauvinistische li
teratuur worden de begindata 
van oorlogen het signaal van 
gelukkiger tijden genoemd. 
Het pleit in het voordeel van de 
mensheid, dat ze na enkele 
jaren van weergekeerde kalmte 
andere mijlpalen in haar ont
wikkeling onderscheidt van 
bloedige konflikten. Men moet 
er zich niet op verhovaardlgen, 
dat elke generatie in Europa 
verplicht is naar de wapens te 
grijpen, want deze noodzaak is 
een bekentenis van onmacht 
Ze bewijst dat het politiek 
doorzicht, de diplomatieke 
handigheid, de menselijke 
waardigheid en het geweten 
der volkeren te kort schoten 
om de konflikten langs rede
lijke weg te beslechten. De 
kabinetten hadden het noor
den verloren in de zelf ver
wekte nevel van intriges en 
lastertaal, ze konden er zelf 
geen touw meer aan knopen. 
Dan richtte men ultimatums 
tot elkaar, maar achter de 
krachtdadige termen der oor
logsverklaring ging in feite een 
grote radeloosheid schuil. 

Met een vocabularium van en
kele dozijnen hoogdravende 
woorden en enige joernalis-
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tieke ervarmg kan men de oor
log als een glorieuze gebeur
tenis afschilderen, maar in 
werkelijkheid is hij een groot 
bankroet. Hij gelijkt aan de 
situatie van die financiekontng, 
die jarenlang de beurzen had 
alges,chuimd, de balansen ver
valst en mot reklame had ge
goocheld, in de kinderachtige 
illusie dat het zo zou blijven 
duren. Maar de crash kwam en 
toen zuchtte hij vol verbazing, 
moedeloos en naïef: ,,I have 
made such a matter ot thmgs" -
,,lk heb zulk een knoeiboel 
aangericht". 

Dat er m de wereld voor de 
10de mei een volslagen gebrek 
aan evenwicht was, is onloo
chenbaar. „Als de rijken te rijk 
en de armen te arm zijn, dan 

moet er iets gebeuren", zegt het 
Chinese spreekwoord. Zo is de 
oorlog dan los gebroken met de 
onvermijdelijkheid van een na
tuurramp en heeft het bestaan 
van hele volkeren m de waag
schaal geworpen. 

Er is weinig waai'aan een klein 
volk thans nog een houvast 
heeft. In de hitte van de strijd 
laten grote volkeren zich ver
leiden tot wederzijdse be
schimpingen en bedreigingen. 
Er hangt een atmosfeer van 
haat; er worden zoveel woor
den gesproken die men later 
zal betreuren, want na de roes 
moeten kalmte en vrede toch 
weer terugkeren en dan heeft 
men jaren nodig om bruggen te 
bouwen die thans in een oog
wenk werden opgeblazen. 

In afwachting van die tijd van 
politieke heropbouw klampen 
we ons vast aan enkele grote 
waarheden waarvoor Finlands 
president Ryti, zich eens als de 
verdediger opwierp. 

Ook de kleine volkeren zijn er 
niet om slechts tot gebieds
uitbreiding van de grotere bu
ren te dienen of als niilobjekt 
in een ruilhandel der groten te 
worden gebruikt. Zij hebben 
evenals de groten een recht op 
zelfstandig leven, temeer daar 
zij dikwijls in de geschiedenis 
kulturele, morele en materiële 
krachten hebben vertegen
woordigd, waardoor zij de 
menselijke kuituur duurzaam 
verrijkt en het internationale 
leven meer en verdienstelijker 
dan vele grote volkeren be
vorderd hebben. 

Opdat overeenstemming en 
ware vrede onder de Europese 
volkeren geschapen kunnen 
worden, moet men eisen, dat 
de mannen, die over het lot van 
de Europese volkeren te be
slissen hebben, Vlij van be
krompen wraak en onderdruk-
kingsgedachten en onrecht
vaardige persoonlijke en na
tionale machtsbegeerten zijn; 
dat ze zelf een levendige ver
antwoordelijkheid voor de kui
tuur van het avondland en de 
welvaart der Europese volke
ren voelen. 

Dat het met vereende krach
ten, met inachtneming van de 
rechten der kleine volkeren 
moge gelukken een dergelijke 
atmosfeer van wederkerig ver
trouwen, goede wil en ge
meenzame verantsvoordelijk-
heid te scheppen. 

Deze weg is niet slechts de enig 
mogelijke, maar ook de juiste. 

(uit VoEc en Staat, 11 mei 
1943) 

aan Volk en Staat werd hij tot 
levenslange hechtenis veroor
deeld. Na omzwermingen in 
Frankrijk waar hij ook joer-
nalistiek werk verrichtte, begon 
de Bruyne eian een loopbaan bij 
Vlaamse kranten, om deze te 
besluiten als direkteur van de 
Fumncieel Ekonomuche Tijd. Ook 
voor het weekblad W I J schreef 
hij over ekonomische onderwer
pen. 

In 1971 werd Hektor de Bruyne 
senator voor de Volksunie (arr. 
Antwerpen) en bleef dat tot bij 
de verkiezingen van 1987. Hij 
•was ook gemeenteraadslid van 
Antwerpen. 

In de Egmont-regering was de 
Bruyne minister van Buiten
landse Handel. Zowel in par
tijbestuur als in partijraad hield 
hij aandachtig beluisterde tus
senkomsten. 

(mvl) 
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VOS-SEKRETARIS HUGO VAN HEMELRYCK: 

/ / DE VLAAMSE BEWEGING IS DOOD'' 
Een zettenzeventlgéte verjaardag maakt minder indruk dan 
een vijftigste, of een vijfenzeventigste. Waaröchijniijk zal 
op 11 november 1994 slechts in zeer beperkte kring 
herdacht worden dat 76 jaar geleden de Grote Oorbg 
eindigde. In 1919, nog geen jaar na de wapenstilstand,-werd 
het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders opgericht. Dit 
Verbond VOS viert dit jaar z'n 75ste verjaardag. Echte 
oudgedienden van toen zijn nagenoeg uitgestorven. De 
jongste autentieke Vos u 95 jaar, de oudste b er 101. 
Hoeveel oudstrijders van de Grote Oorlog er welgeteld nog 
in leven zijn, kan zelfs het Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers 
niet zeggen. In 1993 keerde het NIOOO nog 270 militaire 
invaliditeitspensbenen uit, en 175frontstrepenrenten. De 
pensioenen en renten van de oorlog 14-18 bevatten nog meer 
dan 12.000 dossiers, zij het vooral voor weduwen en wezen. 
Wijlen Hendrik Borginon gaf in 1984, als laatste 
overlevende van de Geheime Frontbeweging, de opdracht 
aan de huidige generatie Vossen, om met het overlijden van 
de laatste oudstrijder van '14- '18 VOS niet mee te laten 
sterven. De opdracht werd totnogtoe voorbeeldig uitgevoerd. 
VOS is nog springlevend. Zo bevestigt althans algemeen 
VOS-sekretaris Hugo Van Hemelryck. 

V
an bi; haar ontstaan be
kommerde het Verbond 
VOS zich om meer dan om 
de oorlogsweduwen en 

-wezen, de verminkten en de 
andere oorlogslachtoffers. Uit 
hun oorlogservaringen putten 
de Vossen de kracht en het 
inzicht om een sociaal-kulturele 
werking op poten te zetten met 
een ambitieus doel dat al gauw 
bekendheid verwierf als het I j 
zertestament, samengevat Ln 
dne slagwoorden: Nooit meer 
oorlog, Zelfbestuur en Gods
vrede. 

Het waren de Vossen die het 
initiatief namen om jaarlijks een 
bedevaart te organiseren naar 
de graven aan de IJzer. Vermits 
de organisatie van deze IJzer
bedevaarten heel wat werk 
vergde, werd met dit doel een 
speciaal komitee opgericht, het 
IJzerbedevaartkomitee. Dit 
komitee hertaalde de onafschei
delijk met elkaar verbonden 
principes als Vrede, Vrijheid en 
Verdrjiagzaamheid, en kreeg 
onder meer hiervoor felle kri-

GESPREKKEN MET 
VLAAMSE BEWEGERS 
Dit is de eerste aflevering in 
een reeks "Gesprekken met 
Vlaamse bewegers". De 
Vlaamse beweging staat voor 
een aantal belan^ijke uitda
gingen: moet zij onomwonden 
ijveren voor een Vlaamse 
staat? Hoe is de verhouding 
tussen politiek en beweging? 
Werft de Vlaamse beweging 
nog of verschrompelt ze? 
Moet ze zich inlaten met an
dere tema's dan de ontvoog-
dingsstrijd? Voltrekt er zich 
een scheiding in de Vlaamse 
beweging ? 
Het ligt in de bedoeling in deze 
reeks interviews te brengen 
met een aantal oudgedienden 
en aktieve verantwoordelijken 
van Vlaamse strijd- en/of kul-
tuurverenigingen, en kenners 
van de Vlaamse beweging. Vol
gende week: Jan Jambon. 

tiek uit Vlaamse konserva-
tief-radikale hoek. 

IJZERTESTAMENT 

VOS; als erfgenaam van de 
Frontbeweging, staat wel achter 
de geaktualiseerde versie van 
het Ijzertestament. Hu^o Van 
Hemelryck, die als VOS-sekre
taris op de jongste IJzerbede
vaart het woord mocht voeren, 
liet daarover geen twijfel best
aan : „Er L) geen echt zelfbestuur 
zonder vrede en verdraagzaamheid, 
nooit meer oorlog kan niet zonder 
vrijheid en verdraagzaamheid, gods
vrede leeft niet zonder vrede in vrij
heid", besloot hij zijn toespraak. 

„Eigenlijk heeft VOS al op zijn 
kongres in 1986 het IJzertes-
tament geaktualiseerd", preci
seert Van Hemelryck. ,,Reeds 
op dat ogenblik werd "gods
vrede" bvb. vertaald als aktieve 
verdraagzaamheid. Dat imph-
ceerde onder meer dat amnes-
tiërende maatregelen hierbij ho
ren." 

• Volgens sommigen blijven 
VOS en het IJzerbedevaart
komitee met de hertaling niet 
trouw aan het IJzertesta-
ment. 

Van Hemelryck: ,,Over het I J -
zertestament bestaan heel wat 
misverstanden. Het is een beetje 
te vergelijken met de bijbel, die 
door de tijden heen ook w êl wat 
wijzigingen onderging. Het I j 
zertestament bestaat om te be
ginnen uit de Open Frontbrie-
ven, en finaal uit de vijfen
zeventigjarige werking van 
VOS via het blad De Vos, kon-
gressen en de IJzerbedevaar
ten. Dat alles te samen vormt 
het Ijzertestament. 

Men moet dus voorzichtig zijn 
met het interpreteren van de 
oude slogans zelfbestuur, gods
vrede en nooit meer oorlog. 
Wanneer je bievoorbeeld in de 
oude Open Frontbrieven neust, 
zal je vaststellen dat men onder 
"zelfbestuur" een 'Vrij Vlaan
deren in een Vrij België" ver
stond. Dat wcis dus zeker geen 
separatistische tcial." Van belang 
is daarentegen, en d^t verhezen 

Van Hemelryck: "De enige grote manifejtatie van de Vlaamse 
beweging die rwg standhoudt, 'u de IJzerbedevaart." 

sommigen uit het oog, dat de 
Fronters de Vlaamse beweging 
van bij het begin af in een 
internationale kontekst wilden 
pleiatsen. Dat blijkt bvb. uit de 
Open Frontbrieven die gericht 
Wcu-en aan de Grote Mogend
heden en het Vatikaan. Die 
draad werd later in de Vlaamse 
beweging wat verwaarloosd. 
VOS daarentegen wil die draad 
opnieuw opnemen. 

Ik zou er ook op willen wijzen 
dat VOS de vandaag wat ou-
bolllige klinkende titel draagt 
van "Ziel van de IJzerbede
vaarten". Zeer veel dingen die 
wij in een soort van labora
toriumsituatie uittesten via onze 
kongressen, zijn enkele jaren 
later te horen in de toespraak 
van de voorzitter op de Be
devaart. 

Een voorbeeld: al enkele jaren 
pleitten wij voor "nieuwe 
flaminganten". Dit J£iar deed 
Lionel Vandenberghe tot mijn 
vreugde een oproep tot de 
"Vlaamse intellektuelen" om 

niet afzijdig te blijven in de 
Vlaamse gemeenschapsvor
ming. Al vind ik wel dat we ons 
niet moeten beperken tot de 
"intellektuelen"." 

AKTIEVE 
VERDRAAGZAAMHEID 

• Wordt door de hertaling 
van de slagwoorden uit het 
Ijzertestament de inhoud niet 
gevoelig uitgebreid? "Gods
vrede" betekent volgens de 
Encyclopedie van de Vlaamse 
beweging dat men de Vlaamse 
kwestie liet prevaleren op de 
politieke geschillen. Dat was 
veel passiever dan de "aktieve 
verdraagzaamheid". 

Van Hemelryck: „Binnen de 
Frontbeweging en het Verbond 
VOS waren ook notoire vrij
zinnigen aktief Men kan er niet 
om heen dat over ideologische 
en filosofische grenzen heen 
virerd samengewerkt." 

• Alaar met de verwezenlij
king van het gemeenschappe-

^ ^ ' lijk doel, zelfbestuur, voor 
ogen. 

Van Hemelryck: ,,Niet uitslui
tend. Neem nu de verneder
landsing van de Universiteit van 
Gent. Volgens mij is dat meer 
dan een onderdeel van de zelf
bestuur-eis. De vernederland
sing van het onderwijs gaat ver
der dan het institutioneel ka
der. " 

• Maar zolang er nog geen 
Nederlandstalige universiteit 
bestaat, kan men de oprichting 
ervan net zo goed beschouwen 
als een stap in de richting van 
zelfbestuur. 

Van Hemelryck: ,,Dat is een 
kwestie van interpretatie." 

H Betekent "aktieve verdraag
zaamheid" volgens U dat 
standpunten over verdraag
zaamheid, zonder een verwij
zing naar de zelfbestuur-ge
dachte, overeenstemmen met 
de geest van het IJzertesta-
ment? Of krasser geformu
leerd: behoort het tot de op
dracht van VOS of het IJ
zerbedevaartkomitee om af
stand te nemen van racistische 
of ondemokratische ideolo
gieën of partijen die zo'n 
ideeën verkondigen? 

Van Hemelryck: „Wat dat bet
reft verwijs ik naar standpunten 
van VOS uit '86 en '89, in 
tempore non suspecto dus: wij 
stelden toen dat rassenhaat en 
xenofobie wezensvreemd zijn 
aan de basisfllosofie van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Ik 
geloof dat dat voldoende dui
delijk maakt dat bepaalde groe
pen, die zich tot nader order nog 
achter de Vlaamse Leeuwevlag 
scharen, zich dienen af te vra
gen of ze nog tot de Vlaamse 
beweging behoren. Voor zover 
er trouwens nog een Vlaamse 
beweging bestaat, want ik ben 
zelfs geneigd te zeggen dat de 

„ Vlaamse beweging dood is." 

\ ZANGFEEST 

H Hoezo de Vlaamse bew^e-
ging is dood ? 

Van Hemelryck: „De enige 
grote manifestatie van de 
Vlaamse bew^eging die nog 
standhoudt, is de IJzerbede
vaart. Het Zangfeest is vers
chrompeld tot zes-, zevendui
zend man. Er waren tijden dat 
er 25 a 30.000 deelnemers naar 
het Sportpaleis kwamen. En het 
beste bewijs van de teloorgang 
van de Vlaamse beweging zijn 
de twee mislukte "Marsen op 
Brussel" van het Aktiekomitee 
Vlaanderen '90. Van in het be
gin heb ik toen mee gepleit voor 
een eigentijdse formule, geen 
klassieke mars. Een manifes
tatie waarbij men op een ei
gentijdse manier een boodschap 
kon brengen, zonder dat de neu
zen geteld konden w^orden. 
Vandaag is men in de Vlaamse 
beweging tevreden met een 
dode mus. Als de onafhanke-
lijkheidsmeeting van de W B 
duizend man trekt, noemt men 
dat al de "top of the bill". 
Kortom: de Vlaamse bew^eging 
stelt niet veel meer voor. We 
moeten ons eens ernstig gaan 
afvragen w^aar we naar toe wol
len. Wij hebben dat bij VOS al 
gedaan." 
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• Hoe bebben jullie dat aan
gepakt ? 

Van Hemelryck; „Het Ver
bond VOS heeft zichzelf om
gesmeed van een oud-strijders-
vereniging naar een vredesbe
weging. Het was een beetje ver-
gehjkbaar met de recyclage van 
een oorlogsindustrie naar een 
vredesekonomie. Wij hebben 
die hindernis genomen. Voor 
het Davidsfonds stelt zich dat 
probleem minder, dat heeft z'n 
boeken. De VTB, dat is com
merce geworden. Maar het 
Zangfeest, daar houd ik mijn 
hart voor vast." 

• In radikale Vlaamsgezinde 
kringen ziet men alleen nog 
wat bewegen bij Tak en de 
W B . 

Van Hemelryck: „Dat is op het 
eerste zicht inderdaad het enige 
dat overblijft. Maar. Ook die 
verenigingen kennen geen aan
winst. En dan bedoel ik: nieuwe 
flaminganten. Tak en de W B 
halen hun leden uit een kring 
van reeds overtuigden: NSV 
KVHV, ontgoochelden uit de 
Volksunie en ontevredenen zo
wel als overtuigden uit het 
Vlaams Blok. Dat zijn voor mij 
geen nieuwe flaminganten. 

• Wat dan wel? 

Van Hemelryck: „Als wij als 
Verbond VOS ervoor pleiten 
om "nieuwe flaminganten" voor 
de Vlaamse beweging te zoeken, 
mikken we niet in de eerste 
plaats op een jeugdig pubhek. 
Jongeren zijn welkom natuur
lijk, maar wij mikken eerder op 
"oudstrijders" van mei '68. 
Toen, hoe je het ook draait of 
keert, kwam de Vlaamse be-
w^eging voor het laatst massaal 
in beweging. Ik weet nog goed 
w^at wij indertijd als scholieren 
allemaal uitgespookt hebben. 
Wel, ik garandeer u, dat is se
dertdien nooit meer vertoond. 
Die mei '68-ers zijn naar mijn 
mening, eventueel mits wat aan
sporing, wel bereid om zich wat 
meer voor een nieu-we Vlaamse 
beweging in te zetten. Die scho
lieren en studenten van toen zijn 
vandaag gezette burgers, ze zijn 
getrouwd, sonunigen al voor de 
tw^eede keer, hun huis is zo goed 
als afbetaald, hun kinderen 
vs^orden groot, ze gaan twee of 
drie keer per jaar met vakantie, 
en zitten in de business seats van 
onze voetbalstadions. Maar on
der hen zijn er ook die nu 
opnieuw^ bereid zijn om meer te 
doen dan erop te staan in Brus
sel in het Nederlands bediend te 
worden." 

DIE STEM 

• Is de Vlaamse beweging, zo
als Mam-its Coppieters on
langs in Humo stelde, niet 
meer aantrekkelijk voor jon
geren? 

Van Hemelryck: ,,E^n aantal 
jaren geleden, Paul Daels was 
nog voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee, is er ge
poogd om met de top van het 
katoliek jeugdwerk te praten. 
Het katoliek jeugdwerk staat 
voor 200.000 jonge Vlamingen 
die zich elke zondag inzetten, 
een gigantisch potentieel. Als je 
daarvan 5% naar de IJzerbe
devaart kunt krijgen, dan ben ik 
bereid daar heel wat eieren on
der te leggen. Maar zolang je het 
beeld van de IJzerbedevaart 
niet grondig uitzuivert, is zo n 
gesprek een doodgeboren kind. 
De diskussie over de "nationale 
liederen" is sjrmptomatisch voor 
het probleem. Waarom zingen 

Van Hemelryck: "AU wij aU VOS pleiten voor 
"oud-dtriperd " van mei '68." 

'nieuwe flaminganten", mikken we vooral op 

we "Die Stem" en niet de na
tionale Kederen van Suriname of 
Indonesië ? En klopt het niet dat 
ŵ e met de Stem minstens in de 
ondertoon een indruk van goed
keuring van het apartheidsre-
gime heten bestaan ? Toen strui
kelden de jongeren onder meer 
daarover. We moesten vaststel
len dat de inspanningen alle
maal te laat geleverd werden, 
dat de zaken te ver uit elkaar 
gegroeid w^aren. Vandaag willen 
de jongeren vaak niet eens meer 
praten." 

• Kan het dan op korte ter
mijn niet meer goed komen 
tussen de jongeren en de 
Vlaamse be-weging? 

Van Hemelryck: „Ik heb daar 
mijn grootste twijfels over. Ik 
vraag me zelfs af of het de 
moeite loont om opnieuw met 
zulke gesprekken te beginnen. 
Anderzijds vind ik ook dat 
zeker de twee grote jeugdbe
wegingen in Vlaanderen, de 
scouts en gidsen van het 
W K S M en de Chiro, zichzelf 
eens w^at vragen moeten stellen. 
Zij missen duidelijk de schakel 
van de Vlaamse gemeenschap 
die tussen wijk en -wereld Hgt." 

• Maar als je zelfs geen po
gingen meer onderneemt tot 
dialoog, zal de vervreemding 
toch alleen maar vergroten ? 

Van Hemelryck: „Wel, ik denk 
eerlijk gezegd dat het mo
menteel aflemaal verloren 
moeite is. Er zal een totaal 
nieuwe konjunktuur moeten 
ontstaan. Het zal bij de jongeren 
van binnen uit moeten komen. 
En de Vlacimse beweging zal 
zich moeten vernieuwen. Daar-
cian willen ŵ e met VOS mee
werken." 

• Door, zoals U op de IJ
zerbedevaart zei, los te komen 
van een klaagmuurmentahteit 
en om te schakelen naar een 
opbouw^ende Vlaamse pro-be-
w^eging? 

Van Hemelryck: „Ja , we moe
ten loskomen van een aantal 
sloganeske bedoeningen als 
"België Barst!" en "voor Bel-
gikske? Nikske!". Dat levert 

niks op, en stoot mensen af. Met 
het verwerven Vcin steeds meer 
zelfbestuur moeten we dat zelf
bestuur ook meer inhoud geven. 
Eens er zelfbestuur is, begint de 
echte opdracht van de Vlaamse 
beweging. Het heeft geen zin 
meer dan 150 jaar te vechten 
voor zelfbestuur, en dan tevre
den te gaan zitten en £Jles Jian de 
anderen over te laten. 

We mogen het veld niet ruimen 
voor wat ik de "Vlaamse nom
enklatura" noem, die vEindaag in 
de kaas kruipt van de Vlaamse 
administratie. Wémt als morgen 
de slinger in de andere richting 
slaat, zijn het zij die met het
zelfde gemak terug een Belgisch 

petje opzetten. 

Twee voorbeelden van hoe VOS 
mee wil bouwen aan de Vlaamse 
gemeenschap: VOS heeft ver
leden jaar gepleit voor de af
schaffing van het leger, en voor 
de totstandkoming van een ei
gen Vlaams buitenlands beleid. 
O p deze twee domeinen w^erk-
ten we plannen uit, en trachten 
we zo mee meer inhoud te geven 
aan het Vlaamse zelfbestuur." 

• U pleit ook voor meer 
Vlaams civisme. Wat bedoelt 
U daarmee? 

Van Hemelryck: „Laat me een 
kras voorbeeld geven. Iemand 
verzekerde me eens dat hij een 
goede Vlaming was, omdat hij al 

VOS dchaketde zichzelf om van oud-dtrijderdvereniging naar 
Vlaanue vredeóorganiéatie. Op de foto: Engebe dotdaten marcheren 
België binnen in 1944. 

jarenlang naar de IJzerbede
vaart gaat. Ik vroeg hem: En 
als je de kans krijgt om bel
astingen te ontduiken, doe je dat 
dan?" Hij antwoordde: "Na
tuurlijk, als we den Belgiek 
maar kunnen koeioneren. 
Waarop ik hem vroeg: "En als 
nu morgen Vlaanderen een on
afhankelijke staat is, ga je dan 
nog de belastingen ontduiken ?" 
Hij antwoordde: "Misschien 
nog veel meer." Wel, dat is het 
tegendeel van Vlaams civisme. 

Maar dat civisme is natuurlijk 
meer dan plichtsgetrouw de 
Vlaamse belastingen betalen. 
Dat zit ook in politieke vorming, 
in het ernstig nemen van je 
demokratische plichten zoals 
het stemrecht, in het goede 
voorbeeld van de bestuurders 
voor de bestuurden, enzovoort. 
Die Vlaamse burgerzm zal er 
niet van vandaag op morgen 
komen. Wij zijn allemaal kin
deren van onze voorouders. We 
hebben meer dan vierhonderd 
jaar onder een vreemde knoet 
geleefd, dat gaat er niet op één 
generatie uit." 

AMNESTIE 

• In uw toespraak op de IJ
zerbedevaart noemde U het 
wegw^erken van de sociale en 
humane gevolgen van de re
pressie een van de laatste be
staansredenen van de Belgi
sche staat. Dat is -wat anders 
dan een algemene amnestie. 

Van Hemelryck: „Amnestie is 
een juridische maatregel die in 
het parlement moet gestemd 
worden, en die eigenlijk rm-
phceert dat veroordeelden voor 
•welbepaalde feiten nooit in 
rechte vervolgd geweest zijn. 
We moeten er ons geen be
goochelingen over maken dat 
zoiets voor pohtiek Wallonië on-
jianvaardbaar is, tenzij Vlaan
deren bereid is daar een zware 
prijs voor te betalen. Maar als 
we om amnestie te krijgen een 
poUtieke prijs moeten betalen, 
moet ik geen amnestie hebben. 

Ik pleit er w é̂l voor om in
itiatieven te nemen om de so
ciale en humane gevolgen van 
de repressie weg te w^erken. 
Over welke gevallen gaat het 
hier ? Denk aan de schoolmees
ter die tijdens de oorlog door de 
oorlogsburgemeester tot school
hoofd benoemd werd, misschien 
tegen zijn zin zelfs. In septem
ber 'AA werd onze meester van 
voor z'n klas ^veggehaald, en in 
het kolenkot van het gemeen
tehuis opgesloten. Wanneer hij 
enkele maanden later vrijkwam, 
in veel gevallen zelfs zonder 
veroordeeld te zijn, moest hij er 
niet aan denken terug voor de 
klas te gaan staan. Hij kon met 
nestels of sigaren gaan leuren. 
Zijn karrière was naar de bot
ten. En hij zit met een gat van 
vier, vijf jaar in zijn pensioen
regeling. Z o n mensen moeten 
tot hun ^7, 68, soms 70 jaar geian 
werken om aan een volwaardig 
pensioen te geraken. Dit on
recht moet op federaal niveau 
weggewerkt worden. 

En als zelfs dat niet lukt op 
federaal niveau, dan moet de 
rechtstreeks verkozen Vlaamse 
Raad dit doen. Desnoods door 
z'n eigen bevoegdheden te over
schrijden. En de faktuur door
sturen Uciar de federale re
gering. En tevens moet het 
Vlaams parlement bij die ge
legenheid de morele rekening 
presenteren aan België." 

Peter Dejaegher 
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IRKIMGEN 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER - 14U.30 - MECHELEN 

NATIONALE VERKIEZINGSMEETING 
Nu zaterdag 17 september gaat 
om 14u.30 in de stadsfeestzaal 
van Mechelen een nationale 
verkiezingsmeeting door. 

Onder het motto: Frude ideeën 
voor helder bejturen, wordt het 
VU-programma voor gemeen-
teraads- en provincieraadsver
kiezingen voorgesteld. 

Op het programma: 

- Welkomstwoord door Danny 
De Cu3?per (arr. Mechelen) ; 

Openingstoesprjiak door 
Etienne Van Vaerenbergh, ka
merlid en burgemeester; 

- Praatcafé met mandatarissen 
uit OCMW, gemeente- en pro
vincieraad. Anne De 

Keuckeleire (Gent), Koen 
Raets (Antwerpen), Simonne 
Janssens-Vanoppen 

(Zolder) worden aan de tand 
gevoeld; 

Voorstelling van de 
VU-TV-spot; 

- Muzikale omhjsting: 

Trio 18: waar muziek, ontroe
ring, licht relativerende humor 
een onderkomen vinden op 18 
snaren. In een zeer persoonlijke 
interpretatie brengt het trio met 
een eigen sound diverse stijlen, 
eigen nummers en arrangemen
ten naar het publiek dat als een 
vriend benaderd wordt. 

Franki MartelL: animatie met 
sprekende poppen, liedjes en 
melodietjes uit de goeie ouwe 
tijd, gezellige mentale nummers. 
E^n lach, een lied, met af en toe 

een knipoog naar de aktuali-
teit. 

- Presentatie door Geert Se-
ghers. 

- Slottoespraak door VU-voor-
zitter en schepen Bert An-
ciaux. 

HOE BEREIKT MEN DE 
STADSFEESTZAAL 

Met de trein 

Kies voor openbaar vervoer! 
Mechelen centrum is gemak
kelijk te bereiken met de trein. 
Vanuit station Mechelen-Nek-
kerspoel wandelt u 5 minuten, 
en vanuit station Mechelen, 15 
minuten tot aan de stadsfeest-
Zcial. 

Vanuit het station Meche-
len-Nekkerspoel: via Hoogstra-
tenpleLn, Keizerstreiat en Bef-
ferstraat. 

Vanuit het station Mechelen: 
via Koning Albertplein, H. 
Consciencestraat, Graaf van 
Egmontstraat, Bruul en Boter-
markt. 

Met de wagen 

Het gebruik van de wagen is 
gezien de schaarse parkeerge
legenheid af te raden. Indien u 
toch met de wagen komt, kan u 
parkeren in de Europarking 
(betalende parking in de Hui-
devetterstraat, achterzijde feest
zaal - meestal volzet) of op de 
Zandpoortvest (oude groente
hal) tussen de stations Meche
len en Mechelen-Nekkerspoel. 

Er is kinderopvang voorzien. 

ANTWERPEN 

LEUVEN T 

DE GROENE LIJN 
Met deze kampagne richt de 
VU zich tot iedereen in Vlaan
deren die gelooft in begrippen 
als verdraagzaamheid en so
lidariteit, tot mensen die niet te 
beroerd zijn om sociaal voelend 
te zijn, die kritisch en jong van 
geest zijn en die respekt kunnen 
opbrengen voor de rechten van 
elk individu en elke gedach-
tenstroom. 

Tot wie gelooft dat de gemeente 
als de kleinste kring van de 

gemeenschap een volwaardige 
plaats verdient in de opbouw 
van een demokratisch Vlaan
deren, richt de VU-kampagne 
zich. En vooral tot mensen „die 
ook vinden dat Vlaanderen op 
elk niveau eenvoudige en dui
delijke politieke beleidsstruktu-
ren moet hebben." 

Het is daarom wenselijk dat bij 
elke mededeling aan het kie
zerspubliek het groene telefoon
nummer (078/11.27.20) ver-

Franki Martelli zorgt voor de gezellige noot tljderu de Nationale 
Verkiezingdmeeting. 

f( 
' » ' » " * ' » * 

• ^ voor ons programma, bel gratis 

078/11 27 20 (24/24 uur) 

«cctv** 
.0* 

meld wordt. Op dat nummer 
kunnen geïnteresseerden 24 uur 
op 24 uur gratis terecht voor 
informatie omtrent het VU-pro
gramma voor de gemeente-en 
provincieraadsverkiezingen. 

Op dit nummer kunnen geïn
teresseerden 24 uur op 24 gratis 
terecht voor het VU-pro
gramma. 

VU OP TV 
De VU IS op BRTN te zien 
op de vrijdagen 23 en 30 
september, telkens om 
19u.25, telkens op TV 1. 

Onder haar tema-lijn 
,,Frisse ideeën voor heider 
besturen" brengen de de-
mokratische Vlaams-natio
nalisten hun visie op ge
meente- en provinciebe
stuur. 

Nu reeds noteren voor een 
afspraak op de buis! 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het partijbe
stuur van de VU van méiandag 
jl. werd volgende mededeling 
verspreid: 

Het partijbestuur van de 
Volksunie is ontsteld over de 
chantage die de VW-hoofd-
zetel pleegt tegenover de sta
kers te Vorst. Dergelijke 
sanktionering verziekt de so
ciale verhoudingen. 

De evolutie bij VW is angst-
^vekkend. Er wordt een steeds 
hoger produktieniveau nage
streefd met steeds minder 
mensen aan -wie een steeds 
hoger produktieritme wordt 
opgedrongen. De konkurren-
tieslag tussen de verschillende 
zetels van één bedrijf leidt 
uiteindelijk tot een spiraal van 
hogere arbeidsbelasting, so
ciale afbraak en werkloos
heid. De kwaliteit van de ar
beid gciat er op achteruit. De 
mens wordt teruggedrongen 
in de rol van produktiema-
chine. Wie niet meer meekan 
wordt gedumpt en komt uit
eindelijk aan de verkeerde 
kant van de duale samenle
ving terecht. 

De Volksunie wiJ dat deze 
evolutie w^ordt tegengegaan 
en alles op alles wordt gezet 
om de werkloosheid terug te 
dringen. E^n kombinatie van 
maatregelen is hiervoor no
dig: ingrijpen in de hoge loon
kosten door een andere fi

nanciering van de sociale ze
kerheid en herverdeling van 
de arbeid o.m. door arbeids
duurverkorting met gekom-
penseerd loonverlies. 

Dl RUPO 

De VU protesteert met klem 
tegen de koppeling die ver
keersminister Di Rupo maakt 
tussen het verschaffen van 
kredieten voor de bouw van 
de Friary-kabellegger door de 
Boelscheepswerf en nieuwe 
financiële middelen voor het 
Franstalig hoger onderwijs. 

Dergelijke koppeling is een 
zoveelste uiting van onwil bij 
de Franstaligen om de fede
rale logika toe te passen. CVP 
en SP mogen niet laten be
tijen ! In de financieringswet 
is de financiering van bui
tenlandse studenten ondub-
belzinning voorzien. Mét de 
vermelding van de konkrete 
bedragen! 

Twee keer langs dezelfde 
kassa passeren is uitgesloten. 
Willen de Franstaligen over 
meer middelen voor hun on
derwijs beschikken dan zal dit 
moeten gebeuren via de rea
lisatie van een eigen fiskale en 
financiële verantwoordelijk
heid. Dit moet geregeld wor
den bij de volgende stap in de 
staatshervorming die zich 
méér en méér opdringt. 

MDEREN' 
SEPTEMBER 

Wo. U SINT-NIKLAAS: Avond
wandeling met stadsgids door het 
19e eeuwse Gent. Verzamelen om 
18u.45 aan stadhuis St.Niklaas. Wie 
rechtstreeks gaat: om 19u.30 op de 
Vrijdagmarkt te Gent. Deelname: 
60 fn, niet-leden 100 fr. Org. en info: 
FW-St.NikIaas (776.75.63). 

Za. 17 EREMBODEGEM: Op
treden van Zakdoek, in zaal Ru
bens, Ninovestraat te Erembode-
gem-Terjoden. Inkom 200 fr., deu
ren om 20u.30. Kaarten en info: 
Annie De Smet, Wllgstraat 25A, 
9320 Erembodegem (053/77.44.97). 
Org.: Vlaamse Kring Terjoden en 
VTB-VAB Erembodegem & Ter
joden. 

Zo. 18 AALST: Herdenking Mees
ter Herman De Vos. Herdenkings
mis met gedachtenisprentje, om 
llu.30 in de parochiekerk van 
Sint-Jan, Immerzeeldreef (zijstraat 
Brusselsesteenweg) te Aalst. Na de 
mis vindt een ontmoeting plaats in 
het Sociaal centrum, gelegen vlakbij 
de kerk. Org.: Vlaamse Kring Land 
van Aelst. Info: Tony Derde 
(053/70.09.38). 

Vr. 23 DEESrZE: Van 19u.30 af in 
Volkskring, Markt 73 te Deinze: 
12de familiefeest met onze gere
puteerde warme beenhesp. Inschrij
ven: 500 fr. p.p. (aperitief inbe
grepen), op rek. 442-7588611-40 
van VU-Deinze en bij de bestuurs
leden. Eregast: Bert Anciaux. 

Za. 24 DESTELBERGEN: Dag-
uitstap naar Haspengouw, Zout
leeuw en Diest. Vertrek om 7u.30 
aan de kerk van Destelbergen. Mid
dagmaal in Zoutleeuw; bezoek met 
gids en wandeling. Bezoek Wijn
gaard te Assent. Deelname: 950 fr. 
Inschrijven bij R Clompen 
(355.67.91). Org.: Dr.J. Goosse-
naertskring i.s.m. VU-Destelber-
gen. 

Za. 24 ERPE-MERE: Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. van llu.30 tot 
21u. in Sint-Janshof Keerstraat 218 
te Ottergem. Keuze uit kip, forel of 
rundstong. (van 300 tot 375 fr.). 

Za. 24 LAARNE: Groot Herfst-
bal-Verkiezingsbal van VU-Laarne-
Kalken. Om 2Iu. in zaal Koninklijke 
Harmonie, Koffiestraat te Kalken. 

Za. 24 LEBBEKE: Jef Burm is te 
gast in zaal Edelweiss, Past. De 
Buckplein. Vanaf 19u. Inkom: 200 
fr., wk. 150 fr. Info: 052/41.03.67. 
Org.: VWG-Lebbeke. 

Wo. 28 DEINZE: Om 20u. in de 
kelder van de stedelijke biblioteek: 
voordracht door Herman Maes 
„Over de geschiedenis van Deinze". 
Org.: FW-Deinze. 

OKTOBER 

Za. 1 GENT: Jaarlijks Leden- en 
Vriendfeest. In de refter van de 
Basisschool St.-Paulus, Smidse
straat 76. Aanvang om 19u.30. 
Noors visbuffet aan 400 fnp.p., kin
derschotel aan 200 fr. Uitreiking 
prijzen Zoektocht „Het minder be
kende Gentse centrum". Inschrijven 
tot 27/9. Info: R. Roels 
(09/222.72.37). Org.: VU-Gent-
Centrum & Zuid. 

Za. 1 ST.-GILLIS: Volksuniebal in 
aanwezigheid van Europarlements
lid Jaak Vandemeulebroucke. In 
zaal Katholieke Kring, Kerkstraat 
58. Deuren: 20u.30. Toegang: 100 
fr. Org.: VU-Groot-St.Gillis. 

Vr. 7 DESTELBERGEN: Mossel
en Visfestijn. Vanaf 19u.0 in zaal 
Berghine, Dendermondsesteenweg. 
450 fnp.p. Vanaf 22u. gezellig sa
menzijn met Discobar. Inschrijven 
tot 4/10 bij alle bestuursleden en bij 
R. Clompen (356.67.91). Org:. Dr. 
J. Goossenaertskring Destelber-
gen-Heusden. 

VLAAMSE VREDESWEEK 26/9 TOT 2/10 

HELP DE LANDMIJNEN 
DE WERELD UIT 
De Vlaamse Vredesweek is een 
jaarlijks initiatief van de 
Vlaamse vredesbew^eging. De 
organisatoren {Burgerdierut voor 
de Jeugd-Jeugd e3 Vrede, Forum 
voor Vrededaktie, Medióche Vereni
ging voor de Preventie van een 
Atoomvorbg, Pax ChrL)ti Vlaan
deren, Vrede en Verbond van 
Vlaarrue Oud-StrijderS) kozen dit 
jaar voor de strijd tegen de 
landmijnen. Daarmee sluit men 
aan bij een wereldwijde kam-
pagne tegen anti-persoonsmij-
nen. 

Deze mijnen zijn biezonder gru-
w^elijke wapentuigen. Ze zijn 
klein en meestal van plastiek, 
waardoor ze moeilijk op te spo
ren zijn. Ze zijn licht, goedkoop 
en makkelijk te plaatsen. Wie 
erop trapt, verliest een been, is 
levenslang verminkt, of bekoopt 
het met z'n leven. De anti-per
soonsmijn is bovendien een ge
duldig wapen. Lang nadat de 
oorlog afgelopen is, maakt ze 
nog slachtoffers. 

Er liggen over de aarde vandaag 
meer dan 100 miljoen anti-per-
soonsmijnen verspreid. Tijdens 
de jongste 20 jaar hebben 
anti-persoonsmijnen al meer 
dan een müjoen slachtoffers ge
maakt. Voor veel ontwikke
lingslanden zijn ze een lang
zaam werkend massavernieti
gingswapen. Want hier bij ons 
hoef je niet onmiddellijk schrik 
te hebben op zo'n mijn te trap
pen. De meest getroffen landen 

zijn Angola, Cambodja, /\fga-
nistan. Iraaks Koerdistan, So
malië en ex-Joegoslavië. In 
deze landen zorgen ze boven
dien voor honger: vaak liggen 
de mijnen op vruchtbare land
bouwgronden, die zo omgeto
verd worden tot dodenakkers. 

Ook Belgische wapenhande
laars hebben zich verrijkt met 
de aanmaak en verkoop van 
deze moordtuigen. PRB ging in 
1990 wel op de fles, maar 
PRB-mijnen doden of vermin
ken nog dagelijks mensen. Sinds 
1980 zijn er beperkingen op het 
gebruik van landmijnen. Maar 
deze afspraken op papier be
letten niet dat ze nog steeds 
gebruikt -worden. Er is maar één 
oplossing: een totaal verbod op 
de produktie en verspreiding 
van landmijnen. 

En zelfs dan is het probleem niet 
opgelost. De geplaatste mijnen 
moeten immers nog 'weggehaald 
w^orden. Dat is een zeer dure 
operatie. De initiatiefnemers 
van de Vredesweek eisen 
daarom de oprichting van een 
internationaal fonds voor ont
mijning en voor bewxistmaking 
van de plaatselijke bevolking. 
Zij die geld verdienden aan deze 
mijnen en de overheden die dit 
mogelijk maakten, moeten nu 
maar betalen om die rotzooi weg 
te halen. Ook België moet z'n 
verantwoordelijkheid nemen. 

En dat kan op de volgende 

manier: een -wereldwijd verbod 
op produktie, opslag, verkoop, 
doorvoer en gebruik van land
mijnen op het internationale fo
rum mee ondersteunen; in af-
\vachting van een wereld-wijd 
verbod, een dergelijk verbod 
cdvast in België afkondigen; als 
ex-producerend land bijdragen 
in een internationaal fonds om 
de lokale bevolking voor te lich
ten en te ontmijnen; en het 
sturen van een voldoende aantal 
ontmijners, waarin België ge
specialiseerd is, naar Angola, 
dat bezaaid ligt met miljoenen 
mijnen wciaronder vele van 
PRB-makelij. 

In het kader van de Vredesweek 
worden tal van vormings- en 
voorlichtingsintiatieven geno
men. Wanneer U in u-w ge
meente of afdeling wil meewer
ken, kan U via het sekretariaat 
van de Vredesweek, Italiëlei 
98a, 2000 Antwerpen (tel. 
03/225.10.00, fax 03/225.07.99), 
sprekers vastleggen over wa
penhandel en landmijnen, de 
•video "De anti-persoonsmijn in 
de wereld" (gratis te ontlenen) 
bestellen, de pocket "Het -wapen 
van de lafaards" (120 blz, 245 
fr.) bekomen, of de brochures 
"Landmijnen" {GA blz, 150 fr.) 
en "Honger stiJ je niet met -wa
pens" (48 blz, 120 fi-.) aan
vragen. 

(Pdj) 

„EERHERSTEL 
LEOVINDEVOGEL" 

STILLE AMNESTIE-OPTOCHT 
TE GENT 

Gedurende de september-
maand -wordt met groots ver
toon en feestgedruis op vele 
plaatsen de -vijftigste verjaar
dag van de bevrijding herdacht. 
Door de officiële instanties 
^vordt echter weinig of geen 
aandacht besteed aan het feit 
dat na de bevrijding van de 
naziterreur voor tienduizenden 
de repressie- en epuratieterreur 
begon. 

Daarom organiseren TAK en 
W B op zondag 25 september, 
a.s. een stille amnestie-optocht. 
Deze loopt onder het motto 
,,Eerherstel Leo Vindevogel", 
het is die dag inderdaad 49 jaar 

geleden dat Vindevogel te Gent 
werd terechtgesteld. 

Er wordt verzameld om 17u. 
aan het Justitiepaleis, Koop
handelsplein te Gent. Vandaar 
trekt men in volstrekte stilte 
door het Gentse stadscentrum 
naar het Campo Sancto waar 
Vindevogel begraven ligt. Op 
het plein voor de begraafplaats 
zal een korte toespraak worden 
gehouden door Norbert 
D hulst, sekretaris-generaal 
van het Davidsfonds. 

De manifestatie zjj doorgaan 
onder één vlag: de leeu-wevlag. 
Partijpolitieke kentekens zijn 
niet toegestaan. 

VROUW EN 
POLITIEK 
De FW-Braban t heeft het ini
tiatief genomen om de verschil
lende afdelingen bijeen te bren
gen op een gezellige praatna-
middag rond het tema ,,Vrouw 
en politiek". Politiek aktieven 
en oudgedienden, kandidaten 
op de lijsten, maar ook diegenen 
die het politieke bedrijf skep-
tisch en afstandelijk bekijken, 
zijn van harte uitgenodigd op 
zaterdag 24 september van 15 
tot 18 uur in taverne ,,Het Ver
volg", Grote Markt Vdvoorde. 

Tijdens de koffietafel, u gratis 
aangeboden door de F W is er 
volop gelegenheid tot vragen 
stellen jian een panel van po-
litika aktief in O C M W gemeen
tebesturen en pro-vincieraad, en 
die tevens lid zijn van F W . 

Voor meer inlichtingen, bellen 
naar Nora Tommelein: 
02/252.17.00. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 

^gENDEERT 

02/219.49.30 

GEMEENTE MACHELEN 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat 
een betrekking van commissaris van poiitie wordt vacant ver
klaard. 
De toelatings- en benoemingsvoorwaarden kunnen bekomen wor
den bij de personeelslenst op het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te 
1830 Machelen, tel. 02/254.12.54. 
De kandidaturen, vergezeld van de vereiste documenten, dienen bij 
aangetekend schrijven te worden gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van en te 1830 Machelen en uiterlijk 
op 28 oktober 1994 toe te komen. 

de secretaris, 
get. L Laveyne 

Namens het College: 
de burgemeester, 

gat R. De Wulf 
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U n DE REGIO 
z o GAAT VU-ROESEIARE NAAR VERKIEZINGEN 

SEPTEMBER 

Za. 17 LENNIK: Uitgebreid Kaas-
en Vleesbuffet t.v.v. herstellings
werken aan de IJzertoren. In de 
Sporthal. Vanaf 17u. Ook op 18/9 
vanaf 12u. Org. : IJzerbedevaart-
werkgroep Pajottenland. 

D o . 22 W E M M E L : Voorstelling 
aan de pers van de VU-lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. In KC 
De Zandloper, Kaasmarkt 75. 

Za. 2-4 NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: 4de Kaas- en Wijnavond. 
In Zaal Familia, Frans Vekemans-
straat 131, vanaf I8u. In aanwe
zigheid van Bert Anciaux. Info: 
Miei De FUette (268.73.78) of 
Mark De Doncker (268.22.99). 
Org. : VU-Heembeek-Mut-
saard-Haren. 

Za. 24 AFFLIGEM: VU-Eetmaal 
van 18 tot 22u. in de Parochiezaal te 
Essene. Ook op 25/9 van 1 lu.30 tot 
16u. 

Zo. 25 KORTENBERG: Vierde 
eetfestijn van VU-Kortenberg in de 
Parochiezaal, Kloosterstraat, van 
l l u . 3 0 t o t 15u. 

Ma. 26 L E N N I K : Vormingsavond 
„De afrekening", over kollaboratie, 
repressie en amnestie. Gastspreker: 
Frank Seberechts (auteur van „Ie
der zijn zwarte")- Om 20u.30 in 
Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 te Lennik. Org. : 
Rodenbachfonds Brabant. 

D o . 29 B R U S S E L : Migranten
vrouwen in onze gemeenten. Welk 
beleid Ln Vlaanderen ? Debat in de 
vergaderzaal van de NVR, de 
Meeüssquare 28 te 1040 Brussel, 
van 13u.30 tot 16u.30. Met ver
welkoming door Nora Tommelein 
en medewerking van diverse po
litica waaronder Annemie Van de 
Casteele. Org. : Nederlandstalige 
Nationale Vrouwenraad. 

OKTOBER 

Za. 1 VILVOORDE: Haantjes-
kermis in het OLV-College, Hel
denplein, Vdvoorde-Centrum 
(naast stedelijk zwembad, bij 
OLV-kerk). Van 18 tot 22u. Ook op 
2/10 van 12 tot 16u. Org. : VU-Vil-
voorde-Peutie. 

Za. 1 WEMMEL: 18de Haan-
tjesfeest in zaal De Nachtegcial, 
vanaf 18u. Ook op 2/10 van 12 tot 
16u. Org. VU-Wemmel. 

Vr. 14 DILBEEK: Opening ten
toonstelling „Groen Ierland, Gou
den Hart". Om 19u. in Ontmoe
tingscentrum Westrand. Gastspre
ker: Hans De Belder (en o.v. de 
ambassadeur van Ierland). De ten
toonstelling loopt tot 30/10. Org. : 
Werkgemeenschap GiUis Van den 
Bossche, Dilbeek. 

Vr. 21 DILBEEK: Gespreksavond 
over „Ierland en zijn sprookjes" 
door J u u l Wydooghe.. Om 20u. in 
Ontmoetingscentrum Westrand. 
Org. : Werkgemeenschap G. 
Vd.Bossche, Dilbeek. 

Vr. 28 DILBEEK: Een kijk op 
Noord-Ierland door Heather Lyons 
(Noordierse). Om 20u. in Ont
moetingscentrum Westrand. Org. : 
Werkgemeenschap G v.d. Bossche 
i.s.m. Vorming & Gemeenscbap. 

WEST-
VLAANDEREN 

S E P T E M B E R 

Wc. 14 I Z E G E M : V-Club voor 
kinderen. Tekenfilm „De ongeloof-
hjke reis". Om 13u.30 in de Stui-
venbergstraat 99. Inkom 60 fn 
Org. : Jeugddienst Vlanajo vzw. 

Za . 24 BRUGGE: „De Dood met 
de Kogel", toneel met J a n Ver-
schaeren naar het gelijknamig boek 
van Valere de Paul. In het KC De 
Dijk, Blankenbergsestwg. St.-Pie-
ters. Info en org.: Vlaams Trefpunt 
vzw. i.s.m. Vlaamse Kring Damme. 
Inkom 300 fr. Kaarten: Luc Re-
ckelbus (050/35.44.63). 

In mei jl. besl iste he t V U - b e -
s t u u r Roese lare , met he t oog o p 
de gemeen te r aadsve rk i ez ingen 
toe te t r e d e n to t een n i euwe 
Roeselaa.rse pol i t ieke format ie . 

D e Vlaamse en C h r i s t e n d e m o -
kra t i sche Ve rn i euwing ( V C V ) 
wil me t een duidel i jke pol i t ieke 
over tu ig ing en een degelijk ver -
n ieuwingspro jek t de Roese-
laarse k iezer t egemoet t r eden . 

ONZE POLITIEKE 
OVERTUIGING 

1. D e Vlaamse d e m o k r a t e n en 
de k r i s t e n - d e m o k r a t e n wil len 
s a m e n in een nieuvs^e formatie 
s t reven n a a r een d y n a m i s c h e en 
r ech tvaa rd ige samenlev ing . 
Alle m e n s e n in Roese la re moe
ten als ind iv iduen en als me
d e m e n s e n v o o r e lkaar to t voUe' 
ontp looi ing k u n n e n k o m e n . 
D e z e ontp looi ing heeft p laa t s in 
de gez innen , in de gemeen
s c h a p p e n van wi jken en deel
gemeen ten , in de veren ig ingen . 

bedr i jven en organisa t ies w a a r 
m e n s e n he t bes te v a n zichzelf 
geven en tens lo t te ook in onze 
prov inc ie en in de Vlaamse ge
m e e n s c h a p v a n wciaruit wij 
b r u g g e n s laan n a a r de E u r o 
regio v a n Z u i d - W e s t -
V l a a n d e r e n en F r a n s - V l a a n d e 
ren, n a a r E u r o p a en de were ld . 

2 . A a n de bas is v a n ons poli t iek 
engcigement Kgt ons r e spek t 
v o o r de o n m i s k e n b a r e eigen
he id en de o n a a n t a s t b a r e w a a r 
d igheid v a n ieder mens . Voor 
ons zijn m e n s e n m e k a a r s ge
lijken, ongeach t h u n leeftijd, ge
slacht, geloof of he rkoms t . D i e 
e igenheid en \vaard ighe id zijn 
vas te gegevens die gesta l te kr i j 
gen in de be leving v a n de eigen 
vri jheid en ve ran twoorde l i jk 
heid. 

3 . Wij k o m e n o p tegen ver
v r e e m d i n g en tegen a fs tande
lijkheid en v i jandigheid tus sen 
m e n s e n of g r o e p e n . In die strijd 
speel t de vrijwillige en be lang-

loze inzet voor de m e d e m e n s , 
o n d e r s t e u n d d o o r de d e s k u n 
d ighe id v a n be roepsmensen , 
een cent ra le rol . Wij d r a g e n 
b i jzondere zorg v o o r d e 
z w a k k e , kwe t sba re , u i tges loten 
of e e n z a m e m e n s . Wij s t reven 
n a a r s amenhor ighe id en ver
zoening . 

4. Wij wil len ook als goede 
, , r en tmees te r s" z o r g z a a m om
gaan me t de a a r d e die ons is 
t o e v e r t r o u w d . Wij w ü l e n h a a r 
h e r s c h e p p e n to t een b e w o o n 
b a r e w e r e l d v o o r alle m e n s e n 
v a n de hu id ige en de k o m e n d e 
genera t ies . R e s p e k t voor he t 
leefmilieu en de n a t u u r en de 
zorg v o o r de kwal i te i t v a n de 
leefomgeving s t aan bij ons d a n 
ook voo rop . 

LIJSTSAMENSTELLING 

O p d e 37 k a n d i d a t e n zijn er 6 
Volksun ie -kand ida ten , 9 ver
ru imingskand ida t en , de res t 
zijn C V P - k a n d i d a t e n . 

Al^lTWÊRPllf 

SEPTEMBER 

Do. 15 ANTWERPEN: Open ver
gadering van V U J O arr. Antwer
pen, waarop alle leden zijn uit
genodigd. Aanvang om 20u. in het 
Alpheusdal te Berchem. Iedereen 
van harte welkom. 

D o . 15 ANTWERPEN: De Zure 
Druiven van de Oorlog - over 59 
jaar bevrijding. Voordracht door 
Ludo Abicht in Den Hopsack, 
Grote Pieter Potstraat 24. 

Vr. 16 TONGERLO: Om 20u. in 
Kapellekeshoef: Diavoorstelling 
„Vlaanderen. Hoe de zwarten in de 
hemel kwamen", door Rom Du-
prez. Org. : SMF-Kempen. Gratis 
toegang. 

Vr. 16 N I J L E N : JaarUjks Mos-
selfeest in zaal Kempenland te Nij-
len. Van 17 tot 22u., ook op 17/9 van 
16 tot 22u. en op 18/9 van 12 tot 
zolang de voorraad strekt. Deel
name: 300 fr.p.p., koude schotelaan 
175 fr. Org. : Vlaamse Kring Kem
penland. 

Vr. 16 HEIST O/D BERG: Mos
selsouper in restaurant Eyckerhof, 
Liersesteenweg 125, vanjif 19u.30. 
Tevens voorstelling van de kan
didaten met kennismaking, start 
van de kampagne. Deelname 400 fr. 
p.p., inschrijven voor 15/9 bij Roger 
Van Dijck (015/24.80.86) of Mark 
van Esbroeck (015/24.65.98). 
Org. : VU Heist o/d Berg. 

Za. 17 BERLAAR-HEIKANT: 
Vlaamse Nacht, een ontmoeting 
met het VU-kader en hun sim-
patisanten. In feestzaal FamUia, 
baan Lier-Aarschot. Aanvang: 21u. 
Inkom 100 fr. In aanwezigheid van 
Walter Luyten. Kaarten: Raf Van 
Aggelpoel, Lindenweg 19 (Hei-
kant). 

Za. 17 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Inrichters: 
VNSE. 

Di . 20 E D E G E M : Drie Eiken van 
20u.30 tot 21u.30: Vlaamse Zie
kenkas. 

Di. 20 BERCHEM: Debat rond 
de gemeenteraadsverkiezingen 
m.m.v. Hugo Schiltz (Antwerpen 
94), Filip Dewinter (Vl.Blok), Ge
rard Bergers (Provu) en T O m Ver
hoeven (VVP). Om 20u. in Al
pheusdal, F. WiUiotstraat. Inkom 
100 fr. Org. : WB-Antwerpen . 

Vr. 23 MORTSEL: Toneelopvoe
ring : Bedrog door teatergezelschap 
Speels. Om 20u.30 in Mark Lie-
brechtcentrum. Kaarten: 
454.21.19. Org. : VU-Mortsel. 

Za. 24 LENT: Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan i.s.m. 
VIC. Info en org.: VU JO-Lint , p.a. 
Geert Conaerts, Diamantstraat 31, 
2547 Lint (03/455.63.53). 

Za. 24 LAAKDAL: VU-bal in zaal 

VU-HASSELT VIERT FEEST 

O p 4 s ep t ember jl. o rgan i see rde 
V U - H a s s e l t de b a r b e -
cue-van-het- jaar . Tegelijkertijd 
w e r d bij een koel glas de vol
ledige lijst v o o r de gemeen te 
raadsverk iez ingen voorgeste ld , 
de enige gemeenteraads l i j st in 
L i m b u r g die de n a a m Volksunie 
voer t . ., .,«,.-.„. 

T: 
Lijs t t rekker is F r i e d a Brepoels , 
V U - g e d e p u t e e r d e . D a t m a a k t 
de VU-lijst in Hasse l t de enige 
lijst me t een vrouwel i jke lijst
t rekker . Van de 39 k a n d i d a t e n 
zijn er m a a r liefst 7 jonger d a n 
27 jaar. Bijna de helft v a n de 
k a n d i d a t e n zijn jonger d a n 4 0 . 
24 k a n d i d a t e n s te lden zich nooit 
e e rde r verkiesbaar , m a a r ze t ten 
n u de s tap . 6 oude ro t ten in he t 
v a k d u w e n als g r o e p de lijst. 

O n z e Vo lksun ie -kand ida t en : 

4e p l aa t s : M a r e Dec le rcq , 
49 jaar. Onderwi jzer , u i t t re 
d e n d V U - O C M W - r a a d s l i d , 
VU-afdel ingsvoorz i t te r . 

6e p l a a t s : Tonie Soete , 4 7 jaar. 
Z iekenfondsbed iende , VU-af-
del ings- en a r rond i s semen tee l 
sekre tar i s . 

18e p l a a t s : J a n Lefere, A7 jaar. 
Advokaa t , u i t t r e d e n d V U - g e -
meen te raads l id . 

19e p l aa t s : K o e n r a a d Claeys, 
22 jciar. S t u d e n t G o d s d i e n s t w e 
t enschappen , V U - v e r r u i m i n g s -
k a n d i d a a t . 

20e p l a a t s : G e r d a Vande r -
guns t -Viaene , A7 jaar. H u i s 
v rouw, u i t t r e d e n d V U -
O C M W - r a a d s l i d . 

36e p l a a t s : Er ic Lamsens , 
49 jaar. Hu i sa r t s , u i t t r e d e n d 
VU-prov inc ie raads l id , u i t t re 
d e n V U - g e m e e n t e r a a d s l i d . 

Het Centrum, Klein Vorst. Org.: 
VU-Laakdal. 

Zo. 25 BRASSCHAAT: Wandel
rally. Vertrek tussen 13 en 15u. aan 
d'(5ude Pastorie (Armand Reusen-
splein, centnun Brasschsiat). Deel
name: 100 fr.p.ploeg. Info: Roger 
Vanthillo (03/651.64.03). ledereen 
welkom. Org. : VI 88 en VU-Bras-
schaat. 

Ma. 26 KAPELLEN: Lezing over 
„Hypnose, als sleutel op het on
derbewuste", door Paul Theeuws. 
Om 20u. in K C De Oude Pastorij, 
DOrpstraat 45. Inkom 50 fr., 
niet-leden 100 fr. Org. : F W - K a -
pellen. 

Vr. 30 KALMTHOUT: VU-Ver-
kiezingsfeest. Feestrede door J o -
han Sauwens. Om 19u.30 apertief, 
om 20u.30: uitgebreid koud buffet. 
Vanaf 22u. dansavond en voor
stelling kémdidaten. In de paro
chiezaal van Heide, Heidestatie-
plein. Deelname 600 fr.p.p. Info en 
inschrijvingen: L. De Smet 
(666.48.35). Org. : VU-Kahnthout. 

Vr. 30 ANTWERPEN: 
VU-Groot-Antwerpen: Eerste lus
trum Eetmaal. Met dans. Zaal de 
Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Ho
boken. Aanvang: 20u. Deelname: 
450 fr. Kaarten bij bestuursleden of 
op tel. 03/238.82.08. 

VU-LIJST 
SINT-KATEUJNE-
WAVER 

In S in t -Kate l i jne-Waver k o m t 
de V U met een Volksunie-li jst 
op . Koen HeUemaiu, Goedele Ael-
bers, Geert Van den Wljngaert en 
Carl Baeten n e m e n d e eers te v ier 
p laa t sen in. Opmerke l i j k is da t 
de eers te twaal f p laa t sen in
g e n o m e n w^orden d o o r jongeren 
tussen 18 en 30 jciar oud . D e 
gemidde lde leeftijd v a n deze 
VU-Kjst is 36 jaar. E r s taan 
zeven v r o u w e n o p de lijst. 

LIMBURG 

G e e n w o n d e r da t deze lijst o p 
d a v e r e n d app laus on thaa ld 
w e r d ! 

V U - H a s s e l t gaa t de verk iez in
gen op 9 o k t o b e r d a n ook me t 
op t imisme tegemoet . 

M e e r d a n 320 gas ten geno ten 
vervo lgens v a n een heerli jke 
maaltijd. N a he t e ten w e r d er 
n o g ui tvoer ig gepa lave rd en ste
vig d o o r g e d r o n k e n . D e k inde
ren t r o k k e n zich hier niets van 
aan en w a r e n niet w e g te slaan 
van de voorz iene k inde ran ima
tie. 

D e vo lgende aktivitei t v a n 
V U - H a s s e l t zit er al aan te k o 
m e n (zie a g e n d a ) . Z o r g d a t u 
erbij bent , Hasse l t m a a k t er 
altijd iets speciaals van ! 

SEPTEMBER 

Za. 17 HASSELT: De honden in 
het zegekoor. Teatervoorstelling 
over Irma Laplasse. Om 20u. in de 
Kleine Schouwburg van het KC 
Hasselt. Kaarten: 350 fr., C J P en 
+65: 300 fr. Org. : Vlaamse Vrien
denkring Limburg. 

Wc . 21 T E S S E N D E R L O : Dis-
kussieavond over „Drugsproble
matiek" met medewerking van J o s 
Van Dingenen, Rijkswachtkom-
mandant Tessenderlo. Om 20u. in 
Den Anker. Org. : FW-Tessen-
derlo. 

Za. 24 HASSELT: Fietstocht voor 
alle VU-kandidaten, sympatisanten 
en kennissen. Start om 14u. op het 
Kerkplein van Kuringen centrum, 
langs Stevoort, St.Lambrechtsherk 
en alle Hasseltse wijken naar het 
Kultureel Centrum van Hasselt (± 
17u.). Deelname gratis. Org. : 
VUJO-Hasseh . 

ZOEKERTJES 
- T E K O O P - C e n t r u m Blan
kenbe rge , nabij G r o t e M a r k t , 3 
minu t en v a n s t r a n d : volledig 
vemieuw^d g e m e u b e l d a p p a r t e 
men t , 1ste verd iep ing , centraJe 
v e r w a r m i n g . Ru ime living, keu 
ken , s laapkamer , badkamer , 
W C , afzonderl i jke kelder . Info : 
Van Besien, tel/fax 
050/82.23.05. 

- T E K O O P - Par t iku l ie r ver 
k o o p t : Rot twe i l er puppies me t 
een s t amboom. G e b o r e n 
20/7/94. Tel. 02/356.70.16, n a 
18u. Kris tel Severs , d o c h t e r v a n 
Kare l Severs , onze rek lame-

- G E Z O C H T - 18-jarige Brus 
selse Vlaming , perfekt twee ta 
lig, goed v o o r k o m e n , zoek t 
d r i n g e n d w e r k als w inke lbe 
d iende , ober of recept ionis t . 
O o k tijdelijke b e t r e k k i n g wel 
k o m . M e e r informatie k a n be 
k o m e n w^orden bij J a n Bro -
ca tus , 02/219.49.30. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 

^ RENDEERT 

02/219.49.30 
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uröaatvooibij 
of je deim aan elkaar 

Niet voor niets werd meubelcentrale Heylen 
Belgiës grootste meubeldistributeur. 

De mooiste meubelen, een goede prijs 
en de zeer persoonlijke benadering 

verdienden duizenden klanten. 
Nu geeft meubelcentrale Heylen 

een EXTRA CADEAU. 
Alle jonge paren die bij ons 

een slaapkamer, eetkamer en 
salon kopen schenken wij 

een uiterst kwalitatief 
dames- en herenuurwerk 

met uw eigen namen 
in de wijzerplaat gegrift 

• Totale en wereldwijde 
waarborg van twee jaar 

Deze horloges zijn voorzien van kwalitatief 
tioogwaardige ETA Swiss precisie-uurwerken 
Waterdicht en schokvrij 
De kast is dubbel verguld met 25 karaats goud 
Echt lederen armband 

heylen 
BELGIES GROOTSTE MEUBELDISTRIBUTEUR 

LOKEREN KORTENBERG PEER 
Dijkstraat 9 Leuvensesteenweg 781 Baan naar Bree 123 

tel. 09/348 10.83 tel. 02/759 89 91 tel. 011/63 39 39 
Zondag open van 10.30 u tot 18 00 u - Dinsdag gesloten - Andere dagen open van 9.30 u tot 19 00 u 



SPORT 
AMERIKA-WONDE BLIJFT BLOEDEN 

GEWOONTEGETROUW 
Gewoontegetrouw heeft de nationale ploeg van België er in 
de interland tegen het zwakke Armenië niet^ van gebakken. 
Het wad een ellendige, oervervelende partij waarin de Rode 
Duiveb niet vooruit te branden waren en waarvoor het 
publiek volmaakt onverschillig bleef. De kritiek waj dan 
ook niet mab maar wel voorspelbaar Onze internationab 
zouden het gewoon niet kunnen. Er wordt hun verregaande 
en beangstigende onbekwaamheid verweten wanneer zij een 
match moeten maken. Het klinkt allemaal niet nieuw en er 
wordt over het algemeen gelaten op gereageerd. Een mens 
verzoent zich nu eenmaal met alles... 

N
ieuwe ontwikkeling is 
evenwel dat bondscoach 
Paul Van Himst en de 
bondsbestuurders gelei

delijk aan onder vuur komen te 
liggen. De besluitvorming van 
eerstgenoemde zou weinig sa
menhangend zijn. Voor zover ze 
dat ooit geweest is natuurlijk. 
De theorieën die Van Himst in 
Axnerika ontwikkelde naar aan
leiding van de verloren inter
land tegen Saoedie-Arabië klon
ken op zijn zachtst gezegd ver
wonderlijk. De wonden die toen 
•werden geslagen zijn nog niet 
geheeld. 

TER DISKUSSIE 

Tegen Armenië bestond de 
bondscoach het prijsschutter 
Luc Nilis langs de kant te laten. 
Oliviera had zich verontschul
digd voor eerdere uitlatingen en 
plots heette de Italiaanse kom
petitie veel betrouwbaarder te 
zijn dan de Nederlandse om 
inzichten te verwerven in de 
vorm en de kwaliteiten van een 
puntspeler. Vandaar de terug
keer van de ene en de ver
wijdering van de andere uit de 
nationale kern. Op het veld 
werd evenwel niets bewezen. 
Niet door Ohveira en niet door 
de Brugse middenvelders die al 
even plots in blok beter werden 
bevonden dan de verzamelde 
konkurrentie. Waar dan weer 

tegenover stond dat de flank
verdedigers Borkelmans en 
Medved tijdehjk in ongenade 
vielen. We hebben het al eerder 
gezegd: de wegen van voet
baltrainers zijn ondoorgronde-
hjk. Daarom proberen we maar 
beter niet te begrijpen. 
In het verlengde van die scha-
bauwelijke interland stellen we 
ook vTcigen naar de verantwoor
ding van het beleid van het 
bondsbestuur. In Amerika werd 
de begeleiding van de nationale 
ploeg al openlijk ter diskussie 
gesteld. 

Voor de bazen uit het glazen 
huis aan de Heizel is geld het 
hoogste en enigste gebod ge
worden. De voetbïdsport wordt 
niet gediend door het monopolie 
van VTM. De kommerciële om
roep ligt technisch nog ver ach
ter bij de BRTN. Het volstaat 
niet over geld te beschikken om 
kw^aliteit — voor zover ze dat in 
Vdvoorde een zorg mag wezen — 
af te leveren. Noch inhoudehjk 
noch vormehjk wegen de sport-
uitzendingen van Vilvoorde op 
tegen het betere werk van de 
Reyerslaan. Misschien moet 
VTM niet enkel de reporters 
(kommentators willen we ze 
niet noemen met hun gezocht 
taalgebruik) maar ook de ka-
meramannen, realisatoren en 
monteurs van de openbare om
roep wegkopen. 

Sindé Amerika ontwikkelt Paul Van Himst vreemde teorieën. 

Maar we herhalen: het kon al
lemaal niet anders. Had de 
goedmenende en objektieve 
voorzitter het voorstel van Vil
voorde naast zich neergelegd hij 
zou zijn eigen bond bedrogen 
hebben. En indien we dat niet 
willen geloven zal hij ons wel 
iets anders wijs maken. 

'S WERELDS BESTE 

Voor de éiftraf van België-Ar-
menië werd Michel Preu-
d'homme gehuldigd als beste 
doelman ter wereld van het af
gelopen seizoen. Een hele be
kroning voor een schitterende 
keeper die op de Mundial over
eind kroop na een middelmatig 
jaar bij KV Mechelen. 
Preud'hommes talenten hebben 

altijd buiten twijfel gestjian. We 
herinneren hem nog van zijn 
vroegste jaren bij Standard. 
Toen al stond het vast dat hij de 
roemruchte traditie van Sclessin 
dat altijd uitzonderlijke doel
mannen voortbrengt zou ver
lengen. 

Hij was een waardige erfge
naam van Nicolay en Piot. Twee 
levende legenden die in het 
Luikse nog altijd niet vergeten 
zijn. Preud'homme geraakte 
mee in de verdrukking van de 
omkoopaffaire en sleet zijn 
beste jaren bij het KV Mechelen 
van John Cordier. Hij verwierf 
achter de inmiddels afgebroken 
kazerne een paar Gouden 
Schoenen en internationale er
kenning. Met het vertrek van 

Cordier ging ook de ster van de 
doelman enigszins tanen. Het 
verarmende Malinwa klampte 
zich nog een paar seizoenen vast 
aan zijn keeper die een levens
lang kontrakt kreeg aangebo
den maar zoals verwacht toch 
opstapte. Naar Portugal. Naar 
Benfica. 

Daar zal Michel vermoedelijk 
de motivatie vinden om een 
waardig eindstuk aan zijn toch 
wel erg geslaagde karrière te 
breien en om stand te houden in 
de zware konkurrentiestrijd met 
andere uitstekende keepers als 
De Wilde, Verlinden en schoon
broer Gilbert Bodart. 

Flandrien 

WAT NIET WEET NIET DEERT 

HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL 
In de voorbije dagen ontstond 
er deining rond Miguel Indu-
rain. Niet enkel verbeterde de 
Spanjaard in Bordeau het uur-
wereldrekord waardoor hij een 
plaats opeist in de galerij van de 
allergrootsten uit de wieler
sport, zijn naam viel ook in een 
cfopingaffaire. Voor de Franse 
onderzoekers was Indurain in 
de fout gegaan maar Miguel 
werd het voordeel van de twijfel 
gegund. 

Het zou om een onbeduidende 
dosis zijn gegaan die om me
dische redenen werd toege
diend. Bovendien stond het ge
wraakte produkt niet in alle 
landen op de lijst van verboden 
middelen. De vinger kon op 
geen beter moment in de wonde 
worden gelegd. Terwijl het I O C 
zich (vooralsnog vruchteloos) 
uitslooft om de dopingbestrij-
ding te ,,lijnen" of te ,,har
moniseren" duiken overal 
kwade geruchten op. 

Op de wereldkampioenschap
pen zwemmen in Rome worden 

^openlijk twijfels uitgesproken 
over „de zuiverheid" van de 
overrompelend sterke Chinese 
vrouwen die in doen en laten, in 
hebben en zijn verdacht goed 
gelijken op de inmiddels ont
maskerde kampioenen uit de 
vroegere DDR. Niemand kan 
bewijzen maar iedereen ver
moedt. O p de Commonwealth 
Games in het Canadese Victoria 
werd meer over doping gespro
ken dan over topprestaties en 
inmiddels werd ex-wereldkam
pioen Gianni Bugno door de 
Italiaanse bond óian de schand
paal genageld... Andere wieler
kampioenen zijn hem voorge
gaan. O p de MundijJ in Ame
rika ging Maradona voor de 
bijl. 

Topsport en eerlijkheid schijnen 
niet meer verzoenbaar en het is 
zeer de vraag of ze dat ooit 
geweest zijn of ooit zullen wor
den. Het geld maakt recht wat 
krom was. 

Volgens Joris Jacobs in De 
Standaard is de strijd tegen de 

doping zo'n veertig jaar geleden 
begonnen en eigenlijk hebben 
de wetten en de reglementen 
altijd achterop gehinkt. De 
werkelijkheid blijft sterker dan 
de verbeelding en naar gelang 
het de bonds- en of sportbazen 
goed uitkomt worden „geval
len" al of niet aan de open
baarheid prijsgegeven. Bij de 
Spelen in Seoel werd Ben 
Johnson onder applaus naar de 
slachtbank geleid omwille van 
de zogezegd heUige geloofwaar
digheid maar vier jaar eerder 
in Los Angeles, toen de pret en 
de dollars niet opkonden, wer
den de dossiers van negen be_ 
trapte atleten verdonkermaand. 
Omdat het prestige van de 
HoeraSpelen niet mocht wor
den geschonden. Zo eenvoudig 
werkt dat. 

Inmiddels blijft het I O C ver
kondigen dat de strijd tegen de 
doping onverminderd wordt 
voortgezet en dat er ook voor
uitgang wordt geboekt. Daarbij 
kan niemand een glimlach on

derdrukken. In Zurich, waar de 
voetbalbonzen vergaderen, 
haalt men traditioneel de schou
ders op. Het populaire balspel 
heeft zichzelf altijd boven God 
en gebod verheven. Het leeft 
volgens eigen ondoorzichtige 
beginselen en principes. 

De lef van de voetbalbazen is 
gebaseerd op financiële onaan
tastbaarheid. Szamaranch en 
zijn vrienden mogen nog zo 
plechtig hun geboden verkon
digen, de Fifa en de Uefa weten 
zich sterker en machtiger. Zij 
kunnen zich tegenover hun 
sportvolk ook minder veroor
loven. 

De voetbalsport is professioneel 
beter onderoouwd. Men moet 
dubbel voorzichtig zijn met 
sankties omdat men voor de 
rechtbank wegens broodroof 
kan worden aangeklaagd en 
veroordeeld. Daarom bestaat er 
geen milieu wéiarin men liever 
doet alsof het neusje bloedt... 
Wat niet weet (of niet geweten 
wil worden) niet deert. 

GOUD EN BRONS 
Michel Preud'homme beste 
doelman ter wereld en 
Jean-Michel Saive beste ta
feltennisser ter wereld. Of 
toch zo ongeveer. Vorig 
w^eekend won Saive de Eu
ropean Masters. Hij schijnt 
dus nog niet verzadigd, nog 
niet volgevreten. Het klinkt 
gek maar het is misschien 
niet toevallig. De Waalse 
sporters scoren dezer dagen 
hoog. Rousseau zilver op 
het EK atletiek. 
Preud'homme en Saive. We 
liggen achter. Zoveel is ze
ker. 

Goed nieuws ook uit Rome 
waar we met bronzen plak
ken van de WK-zwemmen 
terugkeren. Fred De-
burghgraeve en Brigitte Be-
cue stuntten er om beurten. 
Prestaties eigenlijk die voor 
een tiental jaren volkomen 
ondenkbaar waren en be
wijzen dat wanhoop nooit 
een goede réiadgever kan 
zijn. IJver, talent, karakter 
en wilskracht. Er is niets 
nieuw^s onder de zon. 
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KIIIT-IIÜRTJE 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN: 

HAPPENING MET ZON EN SCHADUW 
De zeldzame keren dat ik naar 
het voetbal ga sta ik het hefst 
tussen de supporters, achter de 
Hefdevolle kleuren, als een over-
jaarse romanticus. De goudvis-
sen zitten in de loges, achten 
zich gelukkig in mekaars ge
zelschap, maar proeven niets 
van de sfeer. Maar misschien 
hebben ze gelijk. Want is er nog 
wel sfeer? Het voetbal heeft 
immers zijn ziel verkocht. De 
sponsor regeert. En geld is 
macht. 

Tijdens het festival zit ik het 
liefst ergens anoniem in stilte 
naar de muziek van mijn voor
keur te luisteren. De happening 
van dit jaar laat daartoe ruime 
keuze. Waar vroeger zanger en 
instrument al eens tegen mekaar 
moesten opboksen — de 
Sint-Pietersabdij en de Bijloke 
zijn prachtige pleisterplekken 
maar hun diverse ruimtes liggen 
te dicht bijeen —, biedt een sprei
ding van luisterplaatsen binnen 
een kleine kring een waaier van 
mogehjkheden. J e wandelt on
der kleurrijke wimpels en een 
rode loper van de Vooruit over 
de Savaanstraat naar de opera 
en je vindt onderweg brassband 
en Huelgasensemble, volksmu
ziek en Olivier Messiaen. 

IN DE BAN 

Ik blijf in de balzaal van de 
Vooruit plakken en krijg tussen 
dne en halfzeven een mozjüek 
van volksmuziek voorgescho
teld, met daartussenin de piano 
van Robert Groslot. Elen vlek op 
het geheel is het te onpas komen 
en gaan van mensen die zich van 
ensemble hebben vergist of die 
respekt voor de kunstenaar niet 
in hun voorraadkamer hebben. 

Sommige ensembles beant
woorden ook niet aan de 
normen die in het programma 
staan aangegeven of voeren met 
het publiek een dovemansge-
sprek. Toch kan dit de pret niet 
bederven. Drevo uit Oekraïne 
zingt wat lijzig en monotoon, als 
een klaaghtanie, of don
ker-zwaarmoedig als de expres
sie van een ikoon, maar hun wat 
hoekige manier van zingen en 
bewegen is authentiek. Hele
maal anders de Finse groep Var-
tinna, aangekondigd als een 
stoute meidengroep en daaraan, 
schcJks en ondeugend, helemaal 
beantwoordend. 

Maar hun rechtop-rechtaan 
gekwreel staat in mijn ogen niet 
veraf van een hit of een eu-
rosongdeuntje. The Waterdoru) uit 
Yorksnire bevcillen me nog het 
best. Hun onopgepoetste mijn
werkers- en heldersliederen 
klinken rauw en wrang of gees
tig maar origineel. Terence Da-
vies had ze kunnen gebruiken 
bij een fUm aJs „Distant voices, 
still hves". Het intermezzo van 
Robert Groslot is gewijd aan 
zeven delen uit „Vmgt regards 
sur Jésus Christ" van de ei
genzinnige Franse komponist 
Olivier Messiaen, een uiting 
van geloof en mystiek, biddend, 
repetitief, bizar soms, De-
bussy-achtig ook. Een vreemde 
wereld dus. Maar laat je je erin 
opnemen, dan ben je in de ban. 
De meeste toehoorders echter 
houden die vreemde wereld snel 
voor bekeken. Messiaen en 
Groslot hebben beter verdiend. 

GOED GESTERNTE 

Alaar terug naar mijn uitgangs
punt. Regeert in de muziek zo
als in de sport het geld van de 
sponsor? Heeft het festival zo
als Faust zijn ziel aan de duivel 
verkocht ? Dilemma en vicieuze 
kring zijn hier sleutelwoorden. 
Want zonder sponsors geen ni
veau. De grote heren zijn im
mers te veeleisend gew^orden. 

Met sponsors werken betekent 
niveau halen maar impliceert 
het risiko van onvrede en er
gernis zoals ik het ervaren heb 
op het einde van deze overigens 
zonnige en deugddoende hap
pening. Want 's avonds was het 
Lo^ AngeU,) Phdharnwnic Orchu-
tra op bezoek, geleid door de 
jonge Fin Esa-Pekka Salonen, 
een hemelbestormer van zes
endertig met charisma. 

Wie tegen een niet zachte prijs 
een toegangskaartje had weten 
te bemachtigen zocht vertwij
feld naar een plaatsje in de 

-5 middenbeuk van de katedraaJ, 
8 zag alles gereserveerd en trok 
1 zich met een bittere smaak ach-
•% ter een pilaar terug. Maar ik kan 
£ begrijpen. Het festival heeft 
~ geen keuze. Alaar laten de heren 

Robert Groówt wijdde een intermezzo om. de Franée, eigenzinnige sponsors ermee ophouden zich 
komponut Olivier Medsiaen. mecenas te noemen. Sommige 

begrippen zijn bUjkbaar drin
gend aan herbronning toe. 

Terzake nu. De meeste Ame
rikaanse orkesten klinken glad 
en gepolijst, bijna te perfekt. De 
jonge Fin volgt een andere ^veg, 
hem uitgetekend door de sobere 
Carlo-Maria Giulini, een van 
zijn voorgangers. Hier staat de 
muziek, niet de musicus cen
traal. 

Dat blijkt al uit Purcells 
„Queen Mary's funeral music" 
die hier sonoor en gedempt 
klinkt, wijdingsvol, als een 
Goede Vrijdagprocessie in 
Spanje. Dit blijkt vooral uit 
Bruckners derde simfonie met 
haar massieve struktuur, haar 
brede adem, haar lieflijkheid, 
haar deining, haar dansachtig 
karakter ook. 

De komponist noemde zijn 
w^erken ,,lofliederen aan zijn 
Schepper". Ik hoor er bedwon
gen en uitgezuiverde hartstocht 
in. Hier zijn reliëf, stuwing, juist 
aangebrachte pauzes (de akoes
tiek van de katedraal vergt dit), 
en vooral innerlijke kracht ver
eist. Dat Esa-Pekka Salonen dit 
wist te bereiken bewees de eu-
rofie van zijn luisteraars. Voeg 
daar het dekor van bloemen en 
feestelijk klokkengelui aan toe 
om te besluiten dat het festival 
ondej; een goed gesternte is ge
start. 

(wdb) 

INTIEM DAGBOEK VAN EEN PRIESTER 

SAINT-AMOUR... 
Saint-Amour is één van de ver
edelde Beaujolais. In principe 
geen bewaarwijn. Het is ook de 
titel van een belijdend dagboek 
van een priester. Voor de ge
legenheid heet hij Louis Clé
ment en is hij augustijn. Het zijn 
maar leenwoorden. 
Clément wordt geschoold in de 
nadeigen van het pontifikaat van 
paus Pius XII. Na een speci
alisatie in de kommunikatiewe-
tenschappen krijgt hij opdrach
ten als realisator van geloofs-
duidende televisieprogramma's. 

BLIND? 
De inkapseling in de ceHbataire 
en mannelijke kerkstrukturen, 
de waardering van de buiten
wereld voor religieuzen, de be
schermde leefvoorwaarden, de 
mogehjkheid van een egocen
trische taakinvulling met weinig 
reahteitsdruk maken hem aan
vankelijk blind voor wat „bui
ten", in de wereld, aan de hand 
is. Ook het besef dat hij niet 
anders is dan mannen en vrou
wen buiten het klooster, wordt 
cerebréial w^egge^vuifd. 
Het lang verwijlen buiten de 
kloostermuren, in de wereld van 
mediafiguren en mediatoestan-
den, zijn toegang tot alle ker
kelijke beleidsniveau's, de ver
anderende stijl van doen (de 
,,golden sixties") en van denken 
(Vaticanum II) leggen de krisis 
voor hem open en bloot. Hoe 
moet het verder: de h3fpokrisie 
van het beleid involgen of stre
ven naar evangelische waarach
tigheid én zelfrealisatie ? 

CELIBAAT 

Bij Louis Clément is het brand
punt van de vraagstelling erg 
seksueel geladen en ik-gericht. 
Heeft de „veroordeling" tot het 
cehbaat de mens in hem niet erg 
beschadigd ? Hoe kan een Kerk 
— in Jezusnaam — kiezen voor 
beschadigde mannen als ideaal 
priestertype? Heel laat in zijn 
leven moet Louis Clément zijn 
seksucditeit en de seksuele er
varing een plaats geven. Dat 
wordt vrijmoedig en naïef aain 
de lezer vrijgegeven. 

Van daaruit wordt de kerkkri-

tiek stevig aangeroerd. Stilaan 
vermindert de druk om zich uit 
een psychisch ongezonde toe
stand weg te schrijven. Het in
tiem dagboek slaat her en der 
vijfjaar over. 

Blijft de persoonUjke beleving, 
die gelovig geduid wordt. Blijft 
ook de aanval op de huidige 
paus, die opgevoerd wordt als 
dé vertegenwoordiger van een 
machtskerk, tegen alle men-
sehjke en evangehsche waar
achtigheid in. 

De geïnteresseerde lezer zal 
veel toestanden en namen uit dit 

dagboek herkennen, soms mits 
een kleine woordtransformatie. 
Die herkenbaarheid toont de 
eerlijkheid van auteur A. Truy-
man (1932, Zvidjndrecht). Zijn 
verhaal blinkt wellicht niet uit 
door de subtiele zin voor even-
vsdcht. Veeleer valt het tot het 
einde toe beleden priesterschap 
op. 

M. Gels 

c» Saint-Anwur. Biecht van een 
priester. André Truynuuu Uitg. 
Kritak, Leuven, 1994. 256 bic, 
698fr. 

EEN LEUKE FAMILIE 
De serie Hoera, ik kan lezen, 
uitgegeven bij De Vier Wind
streken, is een reeks boeken 
voor kinderen die net kunnen 
lezen. De boekjes maken 
nieuwsgierig en gaan over din
gen waar kinderen zich mee 
bezig houden. Ze houden het 
midden tussen het prentenboek 
en het kinderboek door middel 
van de vele prachtige illustraties 
in kleur en de eenvoudige taal 
en woordkeuze. Het handige 
formaat en de mooie vormge
ving maken het geheel tot een 
mooie reeks. 

Eén van deze boekjes is Familie 
Mol-de Mol staat er goed op. 

Het handelt over de Familie 
Mol-de Mol: Moeder is kost
winner en gaat vroeg de deur 
uit, vader is gewezen mijnwer
ker en doet het huishouden. Zij 
hebben een tweeling: Stoffer en 
Streep. Dan is er ook nog oma! 
Zij doen dingen die kinderen 
aanspreken zoals een verjaar
dag vieren, een leuke foto ma
ken, ziek zijn (en niet naar 
school moeten), fietsen, kam
peren, en nog veel meer... 

Burny £od (van Ko de boswach
ter) zorgde voor de verhaaltjes, 
pittig en met humor verteld. De 
vierkleuren-illustraties zijn van 
de hand van Hanj de Beer, die 

4 ^ 

met zijn boeken al vele prijzen 
gewonnen heeft, ondermeer de 
eerste prijs van een interna
tionale kinderjury in Bologna. 

Een pracht van een boekje, dat 
ongetwijfeld beginnende lezer
tjes zal boeien en hen het plezier 
van het lezen zal bijbrengen. In 
deze reeks zijn nog meer avon
turen in voorbereiding. 

(hdl) 

c» Familie Mol-de Mol citaat er 
goed op. Burny BottlHarui de 
Beer. Uitg. De Vier Windstreken, 
Amsterdam / Denis eS Co, Ant-
werpen-Deurne. 1994, 48 blx., 
398fr. 
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M E M L W E l 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 

GOOD MORNING VIETNAM 
Schitterende, vaak ontroerende Viëtnarafilm van Barry Levinson 
(1987) gebaseerd op de herinneringen van Adrian Cronauer, een 
Amerikaanse dj die in 1966 in Saigon het moreel van de Amerikaanse 
troepen hoog probeerde te houden. Dat hij met zijn flitsende grappen 
en stevige rockmuziek zijn superieuren vaak op stang joeg, kon hem 
uiteraard geen barst schelen. Met een adembenemende Robin 
Williams in een glansrol. (VTM, om 23u.40) 

DE NIEUWE KEN LOACH IS ER 

Robin Wdlianu geeft het bejte van zichzelf Inde schitterende film 
Good Morning Vietnam, zaterdag 17 jeptember op VTM, om 
2311.40. 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 

THE LIVING DAYLIGHTS 
James Bond, de enige overlevende van een aanslag, krijgt de opdracht 
de vlucht te orgEiniseren van een topman van de KGB. Britse 
avonttirenfilm van John Glen uit 1987. (VTM, om 20u.30) 

FIVE EASY PIECfES 
Briljante karakterstudie van een veelbelovende koncertpianist die zijn 
müdle ciwrf-nulieu in de steek laat om bij oUeboringen te gaan werken 
en nadien opnieuw op pijnlijke wijze gekonfronteerd wordt met zijn 
familie. Uitstekend geregisseerde Amerikaanse fJm van Bob Rafelson 
(1970) met een schitterende Jack Nicholson in de hoofdrol. (BBC 1, 
om Ou.10) 
MAANDAG 19 SEPTEMBER 

ANNIE HALL 
Met deze zeer amusante autobiografische film bewandelde Woody 
Allen (1977) nieuwe paden. Een liefdesgeschiedenis staat centraal, 
maar ook roem, relaties en het stadsleven komen aan bod. Met Diane 
Keaton, Paul Simon en Shelley Duval. Alles goed voor 3 Oscars! 
(Arte, om 20u.40) 
DINSDAG 20 SEPTEMBER 

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE 
Franse zwarte komedie van Jean-Marie Poiré (1982) met Thieny 
Lhermitte, Gérard Jugnot, Anemone en Josiane Balasko. Het 
onderwerp van deze waanzinnige fUm, een dronken en sjagnjnige 
kerstman die een zeer turbulente avond en nacht doorbrengt, is 
volkomen onbelangrijk. Een vernieuwende komedie tussen dikwijls 
banale soortgenoten ! (Fr. 2, om 20u.55) 
WOENSDAG 21 SEPTEMBER 

HAUNTED HONEYMOON 
Gene Wilder wil ook wel zelf eens een komische fJm draaien. Hij koos 
voor een hommage aan de trillerkomedies uit de jaren 1930-1950, 
maar het resultaat is een flauwe en nauwelijks amusante griezelsatire 
geworden. Met naast hem ook o.m. Dom DeLuise en Gilda Radner. 
(TV 2, om 20u.30) 
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 

WILD ORCHID 
De keurige Carre Otis, in dienst bij bankierster Jacqueline Bisset, 
valt ten prooi aan de verleidingen die Rio de Janeiro tijdens het 
karnaval biedt. Mickey Rourke neemt haar mee op een tocht langs 
zwoele bars en gore tenten. Amerikaanse ,,seksfilm" van Zalman King 
uit 1990. (Ned. 2, om 21u.) 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 

THE INVASTION 
OF THE BODY SNATCHERS 
Geslaagde remake van de klassieke griezelfilm uit 1956. Regisseur 
Philip Kaufman deed in 1978 een beroep op Donald Sutherland en 
Brook Adams en stopte heel wat nieuwe wendingen in het verhaal. 
Kevin McCarthy (hoofdakteur uit de eerste film) duikt even op om 
iedereen opnieuw te waarschuwen voor de „peulen", maar wordt dan 
prompt omver gereden. (Ned. 1, om 23u.05) 

LOOS 
Een suksesvol advokaat wil de verdediging van een van lustmoord 
verdachte misdadiger uit handen geven, maar wordt onder zware 
druk gezet om door te gaan. De zaak wordt voor hem een echte 
nachtmerrie. Nederlandse triller van Theo van Gogh uit 1989 met 
Tom Janssen en Renée Fokker, naar het verhaal Wachttn op ie Maan 
van Guus Luijters. (Ned. 2, om 23u.45) 

Filmliefhebbers kennen hem nu 
onderhand wel, de bitterzoete 
regisseur Ken Loach, die er met 
HSden agenda in slaagde 
om Britse Maggie van moord te 
beschuldigen, die met Riff Raff 
een sociale tekening maakte 
waar zelfs L.P. Boon nog wat 
van kon leren, en die met Ra
ining .stoned een onstuimige en 
soms rumoerige, droogkomi
sche karakterstudie neerzette, 
die hem enkel door de aller
grootsten w^erd voorgedaan. 

Zijn nieuwste, Ladybird, La
dybird, sluit echter meer aan bij 
zijn vroegere \verk, dat jammer 
genoeg enkel bij de incrowd 
bekend is, maar diegenen die 
zijn televisiefilm Cathy come home 
(1966) zagen en twee jaar later 
zijn debuutfilm Poon cow weten 
dat ŵ e hiermee bedoelen dat de 
emoties hier weer rond je hoofd 
slingeren, als een daas rond een 
koeiestaart, terwijl het sociaal 
engagement - en dat is bij Loach 
meestal sterk anti-establishment 
— de nodige kruiden aan het 
feestmaal toevoegt. 

Ladybird is gefilmd in zijn bek
ende dokudrama- en cin-
ema-vérité-stijl, en is gebaseerd 
op een waar verhaal, het verhaal 
van Maggie Conlan (Crissy 
Rock, nieuwkomster die enkel 
plaatselijk (Liverpool) bekend 
was voor haar one-woman 
shows. En nu met de prijs voor 
de beste aktrice op het Festival 
van Berlijn ging lopen - on
danks haar sterk Liverpools ak-
sent), een Liverpoolse volks
vrouw en moeder van vier kin
deren. Ze zingt in een Londense 
bar wanneer ze Jorge Arellano 
(Vladimir Vega, uitstekend in 
zijn rol als deze Chileense 
vluchteling) uit Paraguay ont
moet. In de nodige flashbacks 
zie je dan hoe de jonge Maggie 
slachtoffer is van een schel
dende en schimpende vader, om 
later onderdak te moeten zoe
ken in een tehuis voor geslagen 
vrouwen (moeders) nadat ze in 
het ziekenhuis belandde na een 
uiterst gewelddadige ranseling 
van een van haar lie^es. 

Tussen de flashbacks ontspant 
zich het verhaal met Jorge, of is 
het omgekeerd, en is de mooie 
verhouding met Jorge enkel 
alibi om het trieste verhaal van 
Maggie te vertellen. In ieder 
geval kijk je met genoegen naar 
de idyllische affaire van het paar 
dat nog idyllischer bekroond 
wordt met een kind. Maar dan 
gaat het drama zich ontplooien 
en de overheid gaat zich te veel 
op het individu toespitsen, 
waarbij het individu nog nau
welijks tegenstand kan bieden. 
De baby wordt afgenomen, 
Jorge krijgt geen verblijfsver
gunning meer... 

Ken Loach hanteert regelmatig 
zwarte humor om de Britse 
werkende klasse te portretteren 
en ook om zijn stelling te ver
dedigen, dat mensen over het 
algemeen in staat zijn om hun 
problemen op te lossen, als men 
ze maar met rust laat en ze de 
tijd geeft. De moeite waard. 

*Wljen a man loves a woman 
heeft enkele grote troeven, en 
dat zijn zeker Andy Garcia en 
Meg Ryan, die in dit tedere 
verhaal over alkoholisme een 
magistrale vertolking geven. 
Maar het tema is natuurlijk niet 
zo populair, alhoewel de oud
eren onder ons zich zeker het 

Vladimir Vega, uit Chili gevlucht, met zijn 
Rock, grootheid uit Liverpool 

tegenspeelster Criisy 

mooie ,,The days of Wine and 
Roses" zullen herinneren. 

Michael, een pUoot, en Alice 
Green, werkend in de univer
siteit, leven gelukkig in een leuk 
huisje in San Francisco en heb
ben hun plicht tegenover de 
gemeenschap gedaan door twee 
dochters het leven te geven. 
Maar Alice drinkt, en de jongste 
tijd steeds meer eentjes te veel. 
Eien ongeval dat bijna fataal 
wordt, brengt Alice ertoe haar 
drankzucht nog meer te ver
bergen, want ze kan het toch 
niet laten. 

J e ziet het gezin langzaam naar 
de bliksem gsian, het meest nog 
door de goede intenties van Mi
chael, die een enorme ravage 
achterlaten. Totdat Alice echter 
geluk heeft en een ongeval heeft 
in de douche. Dat doet haar 
immers in een ontwenningscen
trum belanden. 

Meestal wordt zo'n delikaat on
derwerp niet in Holl3rwood be
handeld, dciarom is deze When 
a man loves a woman erg toe te 
juichen. 

* Wie ooit The late detail van 
Hal Ashby en met Jack Ni
cholson zag en daar helemaal 
weg van w^as, zal in een vlaag 
van woede veranderen die de 
kracht van alle tornado's van de 
laatste twintig jaar overtreft, als 

hij/zij ziet wat Dennis Hopper 
met een gelijklopend thema 
doet. Te stom om los te lopen. 
•h In de korte geschiedenis van 
Amerika is Wyatt Earp (Kevin 
Costner) een begrip, door de 
knalpartij die er plaatsgreep in 
de O.K.Coral, wat we natuur
lijk al in heel wat fUms zagen. 
Wat brengt deze nieuwe Earp 
nu, buiten het verhaal dat je als 
gangster moet beginnen, om een 
goed politieman te zijn? Erg 
weinig, erg veel verzonnen 
waarschijnlijkheid. Wat een 
steno-dactylo had kunnen no
teren op een A-drietje, wordt 
hier uitgesmeerd op een bill
board affiche. En trouwens, wie 
wil er nog eens naar hetzelfde 
verhaal gaan kijken, dat net zes 
maanden geleden ook in Tomb-
ótone werd vermeld? Neen, de 
meeste films over dit wapenfeit, 
van My darling Ckmentine tot 
Ganfight at O.KCoral zijn heel 
wat leuker dan deze Wyatt 
Earp, en zeker heel wat korter. 
Medeproducent Kevin Costner 
mag zich lam beweren, dat dit 
het soort film is dat terug pu
bliek naar de zalen zal brengen, 
hij zou beter eens gaan kijken 
naar zijn versie van Robin Hood, 
en zijn bizonepos Danced with 
wolved, en dan nog eens terug
komen. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Beddel Kok in nauwe dchoen-
tjed", las Ahasverus 

Belgacommer en kwel 

^ 

Sanchez speelde konkurrente 
in Graf 

© 
Nato met Claes van 
wapenstok naar strijkstok? 

© 
Paus kreeg Kroatië op een 
schoteltje 

© 
Clinton zoekt zw^arte doos 
bij Witte Huis. 

© 
Amnestie: Walen spuien gif. 
Ook dat is „vergeven"! 

© 
Amerikaanse inval in Haïti 
Operatie Verstore Hope ? 

© 
VU niet bang Van Heckserij! 

© 
Zetduivel: 
autowegenvignjet I 
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BEVRIJDING 
Woensdag 6 september 1944 
Wcis een zonnige herfstdag. Na 2 
dagen betaald vrijaf om de be
vrijding te vieren, moesten vidj, 
bedienden, terug aan 't werk. 
We stonden geestdriftig te pra
ten bij de ingang van de burelen, 
toen een huilende bende (uit
schot van de strjiat) opdaagde. 
Ze verwijderde eerst'brutjial de 
laborant, een reserveofficier, en 
dan was het de beurt aan een 
zekere J a n De Dier, want die is 
ook een smerige flamingant. 

Door 2 kornuiten uit de fabriek 
werd ik, onder bedreiging van 
een wapen, onder d'ogen van de 
baas en ons bureelhoofd, als een 
vuige hond met hun knie in m'n 
rug, de straat opgestampt. 

Gevolg, met vrouw en 2 kleuters 
3Vi mjianden zonder -wedde. 

De zw^artwerkers, waaronder 
ook onze baas, werden met 
woekergeld niet verontrust. Dit 
en nog ergere zaken w^aren voor 
de vlaamsgezinden, de bevrij
ding. 

Jan D e Dier sr., 
Erembodegem 

RARE LIJN 
In W I J (7 sept.j.1.) bevond zich 
een paginagrote advertentie van 
,,De Lijn". Uitereiard hebben 
wij daar niets op tegen. 

Wat ons echter w êl stoort en we 
onder uw aandacht willen bren
gen, is het volgende. 

„De Lijn" heeft het, naar ik 
vermoed, onder verantwoorde-
hjkheid van het provinciaal 
bestuur, nodig gevonden gedu
rende de ganse zomer, in het 
huis-aan-huisweekblad „De 
Streekkrant", tweetalige publici
teit te voeren. En geen klein 
beetje: de halve frontpagina en 
een halve binnenpagina w^erden 
wekelijks afgehuurd. 

W^j willen er op -wijzen dat in dit 
weekblad tweetalige publiciteit 
verder nog slechts sporadisch 
voorkomt. Als een Vlaamse 
overheidsinstelling nu terug be
gint met tweetalige reklame te 
voeren zou het ons niet ver
wonderen dat in de toekomst 
plaatselijke handelaars en be
drijven deze onnozele gewoonte 
terug zouden opnemen. 

Voorts stellen wdj ons de -vraag 
in welke mate het nog langer zin 
heeft om, onder deze omstan
digheden, aktie te voeren tegen 
de tweetalige reklame op de 
kusttrams en -bussen. Aktie die, 
vooral onder impuls van senator 
J a n Loones, niet zonder sukses 
gevoerd wordt. De West-
vlaamse „Lijn" Hjkt ons dus niet 
erg van goede „Vlaamse" wil te 
zijn. Iemand zal het haar toch 
een keeitje goed moeten le
ren... 

Yves Boullet, 
Koksijde-Oostduinkerke 

WAALSE 
PRIMITIEVEN (1) 
In uw bijdrage ,,Waalse pri
mitieven" (WIJ , 7 sept. j.1.) is 
een onjuistheid geslopen. 
Adolphe Sax -was niet afkomstig 
van Namen maar van Dinant 
waar hij in 1814 werd geboren 
(+ Parijs 1894). 

Voor het overige helemaal ak
koord met het venijn van R.As-
mus aan het adres van J - M 
Dehousse. 

P.L., Hofstade 

WAALSE 
PRIMITIEVEN (2) 
Ter attentie van Dehousse en 
companen. 

In de Generale Legende der 
Heiligen van Ribadineire en 
Ros-Weydus, gedrukt in 1684 te 
Antwerpen staat in het leven 
vein Sint-Medardus, op blz. 605, 
deze volzin over een zekere 
Eleutherius, -vriend van Medar-
dus: „Siende op eemn. ti/t op zin 
aeruicht / voorseyde hij hem / dat hij 
de werelt éoude verlaten / ende eenen 
ff roeten prelaet in de heyli^he kercke 
we^en: 't welck oock ghebeurde, want 
hij wiert daer na Bisschop van 
Doomick in het NederlandtyAe-
koden daer hy hem ^eer weerdighlyck 
droegh"... 

En dat -was in de 6e eeuw, toen 
Wallonië nog niet bestond! 

Tóén werden de bisschoppen 
nog „gekozen". Toen was er nog 
demokratie in de kerk ! 

Omar Waegeman, Wemmel 

DEHOUSSE 
E^n jaar geleden verscheen on
der de titel „Albert II, een over
weging bij het overlijden van de 
laatste koning van het België 
van 1830. " De federale minister 
J . M . Dehousse -werd erin aan
gehaald als „republikein". Nie
mand dwong hem tot ontslag als 
federaal minister. 

Vandaag maakt dezelfde fede
rale minister bekend dat hij zich 
niet neerlegt bij de nu geldende 
grondwet. Sterk door de su
permacht, die de grendelgrond
wet van 1970-71 aan de firans-
tahgen gaf — zelfs voor beshs-
singen die Vleiams rechtsherstel 
in persoonsgebonden zaken tot 
doel hebben —, geeft hij het 
volgende antwoord op de vraag 
of hij het als federaal minister 
niet normaal vindt Nederlands 
te leren: „Ik zal Nederlands 
leren eenmaal Vlaanderen Voe
ren aan ons teruggeeft". 

Van trouweloosheid en 
,,halve-waarheid" gesproken! 
De zes Voer-gemeenten -werden 
door de Waalse -vrienden van 
J .M. Dehousse als tegenge-
wicht voor Moeskroen en 
Komen aan Vlaanderen afge
staan. Want, zegden de Waalse 

socialisten, de Voerenaars zijn 
te klerikaal! Ze stemmen tegen 
ons. 

Ondertussen las men eergiste
ren ook in De Standaard dat 
Karel Dillen uitgedaagd werd 
door FUip De Winter. Deze 
laatste -vindt demokratisch po
litiek werk niet meer nodig; hij 
-wacht op een ,,Vlaamse om
wenteling die hij bij het lezen 
van Trends snuift". 

Ondertussen werden de IJzer-
bedevaarders lastig gevallen 
door hemdjesdrjigers. 

Geleverd misschien door op
standige kapitalisten ? 

F.S., Oostende 

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

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te malcen. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsproduicten 
— Uitstel<ende sen/Ice 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEMTBESTEENWEG 377 
9300 A A I ^ 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/7006.64 

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 ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oosikamp. 
\ . 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decorotrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordi|nen en Overgordiinen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervonng 

Advies voor uw inteneur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 ÜBSEKE 
Tel 052/411573 

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 

^ocmCw^ m 3798 v QxajewoevA 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetüigscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboeraÜMf 
CAFE-RESTAURANT-FRITIJUR 

Terras - Luncliroom -
Coffeesilop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

H6 
N.V. ZAKENKAhTTOOR 

HERMAN STEENHOUDr 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

— \ HERENKLEDING 

f Vbrmees 
, / Steenhouwersvest. 52 

-''^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

«̂̂  / mlgroatraat 188 
\ . / IB 0200 Bohoonurde 

dendennondB 
088/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

type 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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IIMIJTER 
KAREL VAN ARENBERG EN ANNE VAN CROY, EEN MERKWAARDIG ECHTPAAR 

KOOP VAN DE 17de EEUW LAG IN EDINGEN 
Op 18januari 1616 stierf te Edingen Karei, prlru en graaf 
vanArenberg, hertog vanAaréchot, baron van Zevenbergen 
en heer van Edingen; en werd er in de kapucijnenkerk 
begraven. Het kbodter wad er door hem en zijn vrouw Anne 
van Croy gesticht aL begraafplaats voor henzelf en hun 
familie. Het echtpaar woonde op het schitterend domein in 
deze taalgrenddtad, in de paardendtallen ervan loopt tot 25 
september een mooie tentoonstelling over de familie Aren-
berg en haar verhouding tot Edingen tuisen 1607 en 1635, 
het jaar dat Anne overlijdt. 
Het loont de moeite deze tentoonstelling en het domein een 
bezoek te brengen. 

K
arel van Arenberg werd op 
22 februari 1550 te Vol-
lenhoven geboren als oud
ste zoon van J a n van 

Ligne, stadhouder van Fries
land. Zijn moeder was Mar-
gareta, gravin van der Marck en 
van Arenberg. Hun huwelijks-
kontrakt vermeldde dat haar 
titels en eigendommen zouden 
toekomen aan de eerstgeborene, 
hij of zij moest dus het geslacht 
van Arenberg verderzetten en 
niet dat van de vader. De reden 
deiarvoor was dat de titel van 
graaf van Arenberg hoger was 
dan deze van J a n van Ligne, 
ook hij noemde zich vanaf zijn 
huwelijk graaf van Arenberg. 

ONMOGELIJKE KEUZE 

Het Huis van Arenberg had 
haar wieg in de Eifel waar het 
over een klein staatje regeerde, 
door erfenissen en aankopen be
schikte het over enorme be
zittingen. Door het huwehjk 
met J a n van Ligne kwamen 
daar nog domeinen in de Noor-
dehjke Nederlanden bij, wat 
verstrekkende politieke en fi
nanciële gevolgen had gedu
rende de vrijheidsoorlog met 
Spanje. 

Begin 1560, hij was toen tien 
jaar, werd Karel van Arenberg 
als edelknaap naar het her
togelijk hof van Beieren ge
stuurd om er samen met de 
kinderen van de hertog te wor
den opgevoed. 

Eind 1566 vertrok Karel met 
een klein gevolg, waaronder een 
leraar, op Bi(dung.)rei)e naar Ita-
hë en Frankrijk. Zo'n reis had 
niet alleen tot doel de begonnen 
studies verder te zetten mjiar 
vooral om kennis te maken met 
de vooraanstaanden uit de we
reld van adel, kerk, wetenschap 
en kunst; en om te leren dansen. 
Na twee jaar keerde hij naar 
Brussel terug. 

Ondertussen was zijn vader, be
velhebber van de Speianse troe
pen in Groningen en Friesland, 
in een gevecht met de Staatse 
troepen o.l.v. Lodewijk van 
Nassau, broer van Willem van 
Oranje, gesneuveld. Van dan af 
werden de vele bezittingen be
heerd door zijn moeder. Haar 
beleid steunde op de gedachte 
dat een verschil in geloofsover
tuiging geen belemmering 
mocht zijn voor een zakelijke en 
korrekte samenwerking. Het 
plaatselijk protestants bestuur 
kon dat waarderen en is Mar-
gareta steeds blijven aanspre
ken als ,,onse goede meeste-
resse". Zo lukte zij er in alle 
eigendommen in de Noordehjke 
Nederlanden voor de familie te 
behouden. 
In 1570 werd Karel door FiHps 

II benoemd tot kapitein van 50 
gewapende ruiters en 100 boog
schutters. Het was duidelijk aan 
welke kant hij stond en dra 
bleek welke gevolgen dat zou 
hebben voor de bezittingen, do
meinen werden aangeslagen en 
huizen geplunderd en verwoest. 
Het was voor de familie een 
onmogelijke keuze, enerzijds de 
trouw aan het katolieke geloof 
en de Spaanse koning en an
derzijds de persoonlijke be
langen behartigen. Schipperen 
tussenbeide en afzijdig blijven 
was dan ook de boodschap. 
Arenberg vertrok op buiten
landse reis, een weinig moedige 
houding. Ook toen in 1576 
de Pacifikatie ondertekend werd 
bleef K^rel op zijn kasteel van 
Arenberg in plaats van naar 
Gent te reizen. 

Een jaar later kwam Alexander 
Famese naar de Nederlanden, 
de landvoogd kon geen begrip 
opbrengen voor de afzijdigheid 
van de familie en Karel viel min 
of meer in ongenade. Zelfs de 
opvolging van zijn vader tot 
stadhouder van Friesland en 
Groningen gunde Famese hem 
niet. Tegen de zin van zijn moe
der in koos Karel dan toch 
openlijk partij en vroeg in 1581 
zelf om dienst te nemen in het 
leger van de landvoogd, hij 
kreeg het bevel over een re
giment Duitse ruiters. 

DIPLOMAAT 

Karel behaalde enkele sukses-
sen zodat Farnese zijn mening 
over hem herzag, in 1584 deelde 
de landvoogd hem mee dat het 
FUips II behaagde hem op te 
nemen in de Orde van het Gul
den VUes. In I58I reed Karel 
van Arenberg in het zog van 
Famese het gevallen Antwer
pen binnen. In 1586 werd hij 
benoemd tot hoofd van de Raad 
van Financiën en lid van de 
Raad van State. Hij was 36 jaar 
en zijn reputatie was gemaakt, 
het werd nu uitkijken naar een 
geschikte levenspartner. 

In 1587 huwde Karel met Anne 
van Croy die de dochter van de 
hertog van Aarschot was. In 
1592 verliet hij de aktieve dienst 
en begon dan een diplomatieke 
en politieke loopbaan. • De be
noemingen die hem nog te beurt 
vielen waren eerder van de-
koratieve aard, in 1699 admiraal 
en in 1660 oppervalkenier der 
Nederlanden. 

Later vinden we Karel in op
dracht van aartshertog Albrecht 
terug in tal van zendingen, zo 
was nij in Parijs om de Vrede van 
Vervind (1598) tussen Spanje, de 
Zuidelijke Nederlanden en 
Frankrijk te tekenen. Karel be
heerste naast Latijn minstens 

Karei van Arenberg: „een goed 
karakter maar een beetje te 
vrank en vrij In zijn jprehen." 

vijf talen: Nederlands, Frans, 
Duits, Italiaans en natuurlijk 
ook Spaans. Door deze talen
kennis, zijn krijgsdaden en een 
zekere zin voor vredelievend
heid bleek hij een geschikte di
plomaat te zijn. 

Toen zijn moeder in 1599 over
leed kwam het beheer van de 
meeste van hciar eigendommen 
in zijn handen, die waren niet 
gering, zij lagen verspreid in 
verschillende Duitse staten, in 
de hele Nederlanden (waaron
der het huis te Mechelen, te 
Leuven en het Arenberghof te 
Brussel), maar ook in de Ar
dennen. 

Na 1605 verdween Karel van 
het politieke toneel. Door jicht 
geplaagd vroeg hij om van al 
zijn openbare taken verlost te 
worden en zich met de opvoe
ding van zijn kinderen bezig te 
houden. 

„GEEN KLEINE VOGEL" 

Ondanks hun vele eigendom
men had het paar z'n zinnen 
gezet op de heerlijkheid Exlin-
gen, bezit van de Franse koning 
Hendrik IV. 

Dit balju-wschap omvatte naast 
de stad en het kasteel ook het 
Land van Edingen: 14 dorpen, de 
meeste in het huidige 
Vlaams-Brabant gelegen, en
kele in Henegouwen. Bij de 
koop hoorde ook het prinsdom 
Rebecq, nog enkele verspreide 
dorpen en bossen en het leen 
Namen. 

Al deze eigendommen brachten 
enorme jaarlijkse renten op 

zodat men deze koop niet 
ongemerkt voorbijging en er 
over gesproken w^erd. Een ze
kere MorUlon vertrouwde kar
dinaal Granvelle toe: ,,Ce 
n' était pas la morceau pour ung 
petit oiseau." 

En een tijgenoot evalueerde de 
transaktie als volgt: „...de meest 
merkwaardige aankoop zowel 
in kwaliteit als kwantiteit die 
ooit gebeurd is en niet meer zal 
gebeuren gedurende eeuwen. 

De heropbouw van het totaal 
verwaarloosde kasteel en do
mein betekende voor het echt
paar een ware uitdaging. De 
heer van de heerlijkheid bezat 
bovendien zegging over justitie, 
renten en reenten en mocht het 
bestuur van de stad benoemen. 
Karel en Anne kregen de kans 
om hun kwaliteiten te ont
plooien. Karel kon zijn passie: 
tuinieren en het kweken van 
exotische bloemen, bomen en 
planten botvieren; Anne toonde 
haar zakelijkheid bij de ver
bouwing van het kas
teel en het bestuur van het do
mein. Zoveel eeuwen later loont 
het de moeite het kas
teelpark te bezoeken, vandaag is 
het eigendom van de stad en de 
provincie. 

In Edingen leefde het echtpaar 
nog slechts voor hun 12 kin
deren, hun park en de weder
opbouw van het stadje, én in de 
vreze Gods. 

Als voorbeeld van hun vroom
heid mag wel de oprichting van 
het kapucijnenklooster gelden, 
de eerste steen ervan werd in de 
lente van 1615 gelegd. In zijn 
testament schrijft Karel wat de 
paters moeten doen. De familie 
moet in hun kerk begraven wor
den en elke dag moet een mis 
worden gelezen voor haar zie-
lerust. Er moeten goede Franse 
en Vlaamse predikanten zijn om 
het volk van de stad en Vcin het 
omhggende te onderrichten. 
Wie vandaag de kerk bezoekt 
zal merken dat Karels laatste vn\. 
in ere wordt gehouden, men kan 
er nog steeds de mis in het 
Nederlands en in het Frans bij
wonen. 

Karel stierf te Exlingen op 18 
januari 1616, Anne overleefde 
hem negentien jaar. 

GELIEFDE FAMILIE 

Toen Karel en Anne Edingen 
verwierven was het stadje in 
groot verval. De welvarende ta
pijtwevers hadden hun keuze 
voor de Reformatie duur be
taald, tien van hen waren door 
de Lnkwisitie op het schavot 
gebracht en hadden hun fami
lies en werknemers in grote ar
moede achtergelaten. De laken-
weverijen ondergingen het
zelfde lot, de huidevettershalle 
bestond al niet meer, het vlees
huis was gesloten en de brou
werij totaal in verval. 

Branden, ziekten en de beel
denstorm waren over Exlingen 
gekomen, het onbeheerde park 
lag er verwilderd bij en het 
kasteel afgebroken om er huizen 
mee te bouwen of te herstellen. 
Hendrik IV besefte dat zijn ver
afgelegen goed slecht werd be
heerd en was wat blij een koper 
te hebben gevonden om de we
deropbouw te beginnen. 

tV' > > • ' - • 

Karel van Arenberg en Anne 
van Croy namen deze geweldige 
taak op zich, niet alleen voor 
zichzelf maar ook ten bate van 
de bevolking waarvoor ze zich 
verantwoordelijk voelden. Het 
plaatselijk bestuur dat geen 
blijk gaf van grote zorg namen 
ze onder handen, zij benoemden 
de schepenen en lieten zich ver
tegenwoordigen door een meier. 
Zij namen ook zelf initiatieven. 
Om branden te voorkomen be
sliste het echtpaar dat de 
strooien daken door leien of 
pannen zouden worden vervan
gen, er werd een school ge
opend, de stedelijke hallen wer
den hersteld en ambachten kre
gen ruime steun. Het leven her
nam in de stad en de welvaart 
keerde terug. 

Het echtp£iar keek scherp toe op 
het onderhoud van de straten, 
op het politiereglement, het ver
lenen van eigendomsakten, en 
de veroordeling van de kleine 
kriminaliteit, zij hielden ook 
toezicht op de sociale instel
lingen. Dit verregaande pater
nalisme zorgde er voor dat het 
bestuur over de stad en de om
liggende dorpen in goede banen 
bleef 

Na de dood van het echtpaar 
bleven de Arenbergs nog lang 
verbonden met Edingen, tot na 
de eerste w^ereldoorlog toen het 
domein door de Belgische staat 
werd aangeslagen, Arenberg 
was tenslotte een... Duitse fa
milie. Al die tijd heeft het huis 
van Arenberg de stad Edingen 
sterk getekend en over de eeu
wen heen beschouwd is de fa
milie er steeds gehefd geweest. 
Op bepaalde ogenblikken had 
zij meer dan 200 mensen uit 
Edingen in dienst. 

Al deze verhalen staan uitge
breid te lezen in de katolgus 
die bij de tentoonstellrng hoort 
en die werd geschreven door 
Jean-Pierre Tytgat, kapucij
nenpater en archivaris van het 
Archief van Arenberg te Edin
gen en lid van de geschied
kundige kring Het oude land 
van dingen en door Yves De-
lannoy van de Cercle Archéolo-
gique d'Enghien. 

De tentoonstelling brengt naast 
de portretten van Arenberg-fa-
müieden tal van originele oor
konden, religieuze voorwerpen, 
zegels, brieven en schilderijen 
die een idee moeten geven van 
het belang van de Aren-
berg-aanwezigheid in en rond 
Edingen. De katalogus brengt 
veel afbeeldingen met uitleg, het 
verhaal dat de auteurs hebben 
geschreven is boeiend alhoew^el 
wij een evaluatie missen van de 
houding die de Arenbergs tij
dens de oorlog met Spanje had
den ingenomen. Tenslotte ging 
het om een invloedrijke familie 
die in tegenstrijd tot andere 
vooraanstaande edelen niet de 
kant van Oranje had gekozen. 

(mvl) 

c» Een dta3 en een gedlaebt, 
Edingen en Arenberg, 
1607-1635. In de paardendtallen 
van het park van Edingen tot en 
nut 25 dept., van NtotlSu. (niet 
op maandag) Katalogiut 750 fr. 
Voor gelelde bezoeken 
021395.83.60. Info over bet ar
chief: J-P Tytgat 021395.40.02. 
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