
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1994 VLAAMS NATIONAAL WEEKBLAD 39^ JAARGANG • NR 39 • 33 FR 

WIJ 
Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
W-instituut VJ.W. 

Hoofdredakteur 
Maunts van Liedekerke 

Redaldeuren. 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Sekretarioat: 
Hiide De Leeu-w. 
Alle stortingen vaa abonnemen
ten, pubhciLeif en recJaktie op prk 
000-0171139-31 van WIJ, Bar-
iikadenplein 12, 1000 B) ussel 
fel 02/219 49 30 
Fax 02/217 35 10 
Jaarabonnement l 200 fr 
Halfjaarlijks 700 fr 
Driemaandelijks 40O fr 
Los nummer 55 fr 

Vetttntwoordeli|k uitgever-
Bert Anciaux, 
Barrikadenplem 1? 
1000 Brussel 

Reklame. 
Karet Severs, tel 02/219 49 30, 
toestel 23 J 
('s voormiddags) of prive, 
Alsembergsesteen\veg 797, 
1663 Dworp 
Tel. 02/380.04 78 

HUISHOUDEN 

Het parlementaire werkjaar is 
nog maar net begonnen of de 
Westraat draalt reeds op volle 
toeren, onderwerpen bij de vleet 
en niet van de geringste. En toch 
kan deze drukte niet verstoppen 
dat op de partijsekretariaten 
gewacht word t op de stembus
uitslag van zondag 9 oktober. 

Zo verheelt men niet dat voor de 
vervanging van Willy Claes op 
de uitspraak van de kiezer word t 
gewacht. Socialistische kopstuk
ken die in aanmerking komen 
om hem op de Buitenlandse Za
ken te vervangen zullen inder
daad moeten kiezen tussen een 
burgmeesterssjerp en een mi
nisterpost. 

He t Wetstraat-huishouden van 
J e a n - L u c Dehaene wordt door 
mekaar geschud, zoveel is dui
delijk. D e eerste minister heeft 
middels een lang uitgesponnen 
toespraak gepoogd de schadu
wen af te wentelen. En er zijn er 
nogal wat. 

Ieder van ons kijkt met grote 
ogen naar het Belgacom-kluwen 

PAUL VAN GREMBERGEN: 

AMNESTIE: EEN DEBAT 
OVER DE TOEKOMST 
In de kommL),)Le voor Binnenlandde Zaken van de Kamer 
werd premier Dehaene geïnterpelleerd over de dtand van 
zaken in het amnedtiedoéöier. Paai Van Grembergen 
verwoordde het VU-standpunt. Hij weed erop dat de VU 
terzake een debat over de toekonut wil voeren, en niet over 
het verleden. Volgend Van Grembergen moet een waar
achtig vaderland de bladzijde kunnen onulaan. Vooral aan 
Franstalige zijde wad men het met de VU-er niet eend. 

Verschi l lende k amer l ed en h a d 
den interpel lat ies a a n g e k o n d i g d 
over de pogingen van D e h a e n e 
om o p d iskre te wijze verzoe-
n ingsmaa t rege len te treffen. 

Paul Van Grembergen zei da t w e 
geen behoef te m e e r h e b b e n aan 
vlaggen om achter te marcheren of 
aan dtampende legerlaarzen. We 
hebben nood aan vernieuwende ideeën 
inzake verdraagzaamheid en aan 
breed Europeed denken. Verdraag
zaamheid impliceert het recht op 
vrije politieke keuze en duti ook het 

•waar hoogbetaalde heren op het 
topje van een ijsberg een per
soonlijk robbertje aan het uit
vechten zijn. Is het niet vreemd 
dat parlementsleden de be
voegde minister moeten vragen 
wannneer zij de rapporten van 
de regeringskommissaris bij 
Belgacom mogen inkijken ? 

De hoogste gezagsdragers in het 
leger vallen mekjiar publiekelijk 
aan zodat de minister van 
Landsverdediging tussenbeide 
moet komen om macht van de 
stafchef in te perken. Bij de 
spoorwegmaatschappij blijft het 
rommelen, bedreigde per
soneelsleden moeten aan de 
alarmbel t rekken om gehoord te 
worden. Da t de modale trein
reiziger het eerste slachtoffer is 
en er een algemene afkeer tegen 
het openbaar vervoer groeit is ze 
blijkbaar geen zorg. Onder tus 
sen blijft het onduidelijk van
waar de bijkomende gelden voor 
de H S T moeten komen. In zijn 
toespraak heeft de eerste mi
nister voorzichtig verklaard „dat 
de regering er de meest gepaste 
financiering wil voor helpen zoe
ken". 

Even nietszeggend ging hij langs 
het amnestievraagstuk heen. 

recht op dwaling. Van G r e m b e r 
gen ve rwees n a a r de b iecht van 
M i t t e r a n d om aan te tonen hoe 
v e r w a r r e n d de oor logsjaren w^a-
ren. Hij besloot t e r ech t : We moe
ten de grootmoedigheid hebben om 
die bladzijde nu om te dlaan. 

D e P R L - e r Ducarme w a s het 
daa r niet mee eens . Hij ont
k e n d e zelfs da t de koUaborat ie 
niet ident iek w a s in he t noor
delijk en he t zuidelijk l ands
gedee l t e : De kollaboratie id on
deelbaar. D u c a r m e zou he t een 

voor de premier een heet hang
ijzer die zijn regering hopeloos 
dreigt de verdelen. Wie er de 
binnengekomen moties uit 
Vlaamse en Waalse gemeente
raden op naleest merkt een kloof 
tussen de twee regio's. Vlaamse 
gemeenten spreken zich uit voor, 
Waalse tegen ,,verzoening onder 
de bevolking". In de verslagen 
van het parlement staan ze tel
kens zonder kommentaar ver
meld, ze worden , ,verzonden 
naar de kommissie voor J u s 
titie". 

Ook de verklaringen van som
mige regeringsleden inzake Za
ïre hebben reeds tot debat geleid. 
De eerste minister belooft ini
tiatieven te nemen. 

Net zoals hij belooft de open
baarheid van bestuur te bevor
deren, hij ziet de oprichting van 
een federale ombudsdienst als 
sluitstuk van het aktiepro-
gramma voor bestuurhjke ver
nieuwing. Veel goede wil en 
mooie beloften, maar wie beter 
weet vraagt zich toch af waarom 
regeren zoveel tijd vraagt. 

Natuurlijk is niet alles negatief, 
maar ons blijft wel de indruk dat 
de eerste minister veel tijd moet 
steken om zijn huishouden, dat 

Paul Van Grembergen: "Verdraagzaamheid impliceert het recht op 
vrije politieke keuze en dué ook het recht op dwaling. " 
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soms op dat van J a n Steen lijkt, 
bij mekaar te houden. He t is 
duidehjk dat de federale rege
ring gebukt gaat onder aansle
pende kommunautai re lasten. 
D e Waalse feesten waren nog 
maar net achter de rug of de 
PS-krant Le PeupU schermde 
reeds met de ,,ware problemen ". 
Het zal niet lang duren eer Voe
ren, de Vlaamse rand rond Brus
sel, amnestie en de Sociale Ze
kerheid, onderwerpen die in Na
men beleefdheidshalve „en sour
dine " werden gehouden weer de 
,,tegengestelde belangen" zullen 
aanscherpen. 

Er is dus niet veel nodig om de 
boel op stelten te zetten. Met nog 
maar een jaar voor de boeg ziet 
het er naar uit dat de regering 
Dehaene geen al te grote risiko s 
zal nemen. 

Voor ons blijft het echter wel 
uitkijken naar volgend jaar wan
neer de twee regio's hun eigen 
parlement zullen verkiezen, de 
Vlaams-nationalisten hebben dit 
parlement steeds vurig gewild. 
Dit word t een belangrijke ge
beurtenis en een nieuw vertrek
punt naar verdere federalise
ring. 

Maurits Van Liedekerke 

b r e u k in de federale loyautei t 
v inden w a n n e e r d e V laame 
g e m e e n s c h a p amnes t i ë r ende 
maa t rege len zou n e m e n . 

Rex 

Francu Van den Eynde m e r k t e 
juist o p da t D u c a r m e over de 
Vlaamse beweg ing wein ig k a a s 
gegeten heeft. O m D u c a r m e te
rech t te wijzen haa lde hij v e r d e r 
he t boek van de Enge l sman Con
way aan over Rex, -waarin ge
steld w o r d t da t de kol labora t ie 
in V laande ren wel degelijk vers 
childe van die in Wal lonië . O o k 
volgens Van den E y n d e moe ten 
de he r inne r ingen aan de w a n d 
aden van toen, aan be ide kan 
ten, levend blijven. D e Vlaams 
B lokke r besloot da t he t o m hu
mani ta i re en kristelijke r edenen 
tijd w o r d t v o o r amnes t ie . 

D e F D F - e r Clerfayt wijst elke 
v e r z o e n e n d e maat rege l van de 
h a n d . Clerfayt h a d zelfs geen 
e r b a r m e n voor de nakomel in
gen van de koUabora teu r s : Het 
jpijt mij ten zeerste, maar het komt 
vaak voor dat oruchuldige kinderen 
de gevolgen dragen van het feit dat 
hun oudermi fouten hebben begaan. 
(...) Waarom redeneert men dan 
niet op dezelfde manier voor de 

(leed verder hlz. *{) 
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• De Open Bedrijvendag 
bracht meer dati 300.000 be
zoekers op de been. Hon
derd bedrijven lieten het pu
bliek even achter de scher
men kijken. 

• Naar het voorbeeld van 
de jongeren- en vrouwen
groep in de partij, plant de 
VX/D de oprichting van een 
seniorengroep. De initia
tiefnemer wil daartoe in di
aloog treden met de liberale 
bonden van gepensioneer
den, waarmee hij nau'w wil 
samenwerken: „zij zorgen 
voor de sociale dienstver
lening, wij voor de politieke 
vertaling van hun noden en 
verzuc}itingen". De VLD te
gen de drukkingsgroepen, 
wablieft ? 

• Niettemin: volgens de 
nieuwe ACLVB-voorzitter 
Haaze zou nog slechts de 
helft van de leden van de 
lilierale vakhond nog voor 
de V L D stemmen, omdat ze 
het niet eens zijn met de 
VLD-kritiek op de druk
kingsgroepen. 

• Volgens een studie van de 
Vlaamse Administratie voor 
land- en tuinbouw kost een 
invoering van het Mestac
tieplan met de strengste be
mestingsnormen, verdedigd 
door SP-minister De Bat-
selier en gesteund door de 
VU, meer dan 19.000 jobs en 
het verdwijnen van cirka 
5.200 landbouwbedrijven 
tegen 2003. 

• Tijdens het voorbije 
weekend werd Boeren
bond-topman Eeckloo door 
een hartaanval getroffen. 
Zijn gezondheidstoestand 
wordt omschreven als sta
biel. Toch mag aangenomen 
worden dat de BB zijn voor
man een tijdje zal moeten 
missen. 

• In Nederland wordt een 
onderzoek gevoerd tegen 
enkele tientallen Belgische 
handelaars en bedrijven die 
verdacht worden van nu-
Meaire smokkel. 

• De kristelijke bedienden
vakbond LBC moet de 
spaarbank Argenta één 
frank schadevergoeding bet
alen omdat haar nieuwsbrie
ven demotiverend hebben 
gewerkt op het Ar-
genta-personeel en de pres
taties geschaad hebben. Ar
genta had 61,3 miljoen frank 
schadevergoeding geëist. 

• Er zijn plannen voor een 
miemoriaal koning Boude-
wijn in de rechtervleugel 
van het koninklijk paleis. 
Het zal bestaan uit een zaal 
gevuld met persoonlijke be
zittingen, schilderijen, foto's 
en andere objekten. Het Me
moriaal zou een onderdeel 
worden van een uitgebreider 
E>ynastie-museum. Eind
elijk de dynastie naar het 
museum! 

• Indien het land in een 
institutionele impasse zou 
geraken, kan het altijd nog 
een beroep doen op Wil-
fried JMartens. De gewezen 
premier sluit dan een 
come-back niet uit. Hij zegt 
bovendien in dat geval een 
klaar idee te hebben hoe ons 
land moet evolueren. Kwes
tie van een nieuwe bril te 
kopen ? 

ZWEEP 
Er is geen sprake van dat de VU 
en de CVP eraan zouden 
denken om nauwer samen te 
werken dan nu al het geval is als 
koalitiepartners in de Vlaamse 
regering. Het visje dat 
CVP-voorzitter Van- Hecke met 
zijn oproep enkele weken terug 
uitwierp, viel op het droge. Ook 
in De Standaard, wjiar gereflek-
teerd werd bij het optreden van 
beide partijvoorzitters in De ze
vende dag, moest men (het leek 
w?el node) vaststellen dat de 
Uoof tussen VU en CVP, of 
tenminste tussen de voorzitters, 
nog groot is. 

Het grote twistpunt tussen Bert 
Anciaux en Van Hecke lag op 
kommunautair vlak, naar al
oude gewoonte zouden we bijna 
zeggen. Anciaux -wil duidelijk 
sneller gaan met de verdere om
vorming van de staat dan Van 
Hecke. Anciaux haalde de pro
blemen rond Voeren aan, de 
Franstalige lijsten in de Vlaamse 
rand rond Brussel, de zaak Van 
Hooi om aan te tonen dat er met 
de federale loyauteit een loopje 
genomen wordt. Anciaux pleitte 
voor een snelle federalisering 
van de SZ. 

Van Hecke w^aarschu-wde voor 
overhaasting. Hij wil afwachten 
om te zien of de nieuwe struk-
turen behoorlijk funktioneren 
vooraleer w^eer nieuwe struk-
turen op te bouwen. Van Hecke 
herinnerde eraan dat je voor de 
staatshervorming ook de Frans-
taligen nodig hebt. Zoals ge
weten zijn de Franstaligen geen 
vragende partij voor een ver
dere hervorming van de staat. 

Of: de voorzitter van de groot
ste Vlaamse partij aanvaardt 
nog steeds dat de Franstalige 
mmderheid m België de sleutel 
in handen heeft om over de 
toekomst van Vlaanderen te 
praten. Hij heeft blijkbaar nog 
steeds een flinke zweep nodig. 

WAALSE BUS 
PS-voorzitter Busquin, gewest
minister Baudson en burge
meester Van Cauwenberghe 
waren w^at fier om hun over-
w^inning op Vlaanderen te 
vieren in de zaak Van Hooi. De 
eerste EMI/Renault-bus die 
door de straten van Charleroi 
mocht toeren (een half jaar te 
laat, maar tja in Wallonië ziet 
men bhjkbaar zo nau'w niet) wsis 
dik bevolkt met Waalse kop
stukken. 

Van Hooi heeft alle middelen 
aangewend om het kontrakt tus
sen de Waalse vervoersmaat
schappij en EMI/Renault te la
ten vernietigen. Dat is niet ge
lukt, hoew^el Van Hooi niet 
rechter in z'n schoenen kon 
staan. Dat werd ook door alle 
rechtbanken erkend. Maar geen 
rechter vond het nodig daar ook 
naar te handelen, en het kon
trakt te vernietigen. Hét ar
gument waarmee Van Hooi 
wandelen gestuurd w^erd, was 
dat het Vlaamse bedrijf geen 
"onherstelbare schade" zou hj-
den indien het het kontrakt zou 
mislopen. Van Hooi heeft het 
ongeluk een solide bedrijf te 
zijn. Het Vlciamse bussenbedrijf 
zal waarschijnlijk wel schade
vergoeding krijgen, wanneer de 
rechtszaak ten gronde uitge
sproken wordt. 

In Vlaanderen werd de les beg
repen : de Franstaligen bewezen 

DOORDEWEEKS 
in de zaak Van Hooi ongestraft 
de kersverse federale loyauteit 
£ian de laars te kunnen lappen. 
In Wallonië, dat zo zw^aar ges
ubsidieerd wordt door Vlaamse 
financiële transfers, leek boven
dien niemand w^akker te liggen 
van de schadevergoeding die 
het Waalse gewest in de zaak 
nog boven het hoofd hangt. De 
zaak Van Hooi heeft de roep om 
Vlaamse onafhankelijkheid heel 
wat sterker en geloofwaardiger 
doen klinken. 

IJZERBEDEVAART 
Hoe nuttig het kan zijn voor een 
Vlaamse krant om buitenlandse 
korrespondenten te hebben, be
wijst de Duitsland-korrespon-
dent van De Standaard, Winfried 
Dolderer. Hij dist Vlaanderen 
aan de hand van de IJzerbe
devaart een Duits beeld van 
Vlaanderen op dat een kari
katuur is, maar waar men hier 
beter niet mee zou lachen. 

lïen Duitse krant had Vlaan
deren middels twee artikels over 
de IJzerbedevaart afgeschil
derd als een land w^aar 
neo-nazi's de vrije baan krijgen. 
De ex-kommunisten van de 
Duitse P D S zien daar zoveel 
graten in dat ze er de Duitse 
regering over interpelleren. Wie 
de bedevaart in Diksmuide 
kent, weet dat daar door 
mensen met een slecht karakter, 
of gewoon door oppervlakkige 
joernalisten, heerlijke plaatjes 
van hakenkruisen, hitler-groe-
ten, ouderwets geüniformeerde 
jongens en meisjes en revisi
onistische publikaties geschoten 
kunnen \vorden. Het IJzerbe-
devaartkomitee tracht zich wel 
tegen deze verkeerde beeldvor
ming door randfenomenen te 
verzetten, maar lukt daar toch 
niet volledig in. 

Met wat goede wil zouden de 

Belgische ordehandhavers er 
wel in slagen om Diksmuide 
tijdens het w^eekend van de I J 
zerbedevaart vrij van neo-nazi's 
te houden. Als men erin lukt om 
duizenden hooligans bij Euro
pese voetbalwedstrijden van bij 
hun aankomst in België in de 
gaten te houden, moet dat toch 
ook kunnen voor de paar hon
derd skinheads die het imago 
van de IJzerbedevaart komen 
bezoedelen. Men zou anders 
haast denken dat sommigen in 
dit land de neo-nazi's in Diks
muide net geen strobreed in de 
^veg willen leggen juist om het 
imago van de bedevaart bezoe
deld te houden. 

SPONTANE 
AKTIES 
Spontane akties van spoorweg
personeel stuurden het spoor
verkeer maandag in de war. De 
pendelaars kregen het opnieuw 
flink op de heupen, vermits de 
akties niet aangekondigd •wa
ren. Niets vermoedend komt de 
treinreiziger zijn station binnen. 
En daar heerst chaos. Geen of 
hoogstens gebrekkige informa
tie. Overvolle perrons van gest
rande reizigers. Komt er dan 
toch na lang wachten een trein 
die in de goede richting rijdt, 
dan zit die al overvol. Wie geluk 
heeft, kan zich nog net als een 
haring in de NMBS-ton wur
men. Dan volgt de rit in de trein, 
die op dat ogenblik meer van 
een beestenwagon heeft. 

Hebben de spontane aktievoer-
ders zich al eens afgevraagd hoe 
de gebruikers van de openbare 
dienstverlening die de NMBS 
heet te verstrekken, en waar
voor de treinreizigers al betaald 
hebben, hun eisen zouden be
oordelen, mochten ze daar, bie-
voorbeeld in een referendum, 
even de kans voor krijgen? 

Wedden dat die eisen, hoe ge
wettigd ze ook mogen zijn, 
straal afge-wezen zouden wor
den, indien er in al die pen
delaars-miserie al belangstelling 
zou voor bestaan? En kan er 
geen systeem ontwikkeld wor
den waarbij de reiziger bij het 
beëindigen van zijn reis, en 
wanneer die reis komfortabel en 
stipt volgens schema verlopen 
is, z'n ticket betaalt, i.p.v. 
vooraf? 

BI-REGIONAAL 
STATUUT 
PS-voorzitter Biuquin vindt, zo
als o.a. Happart en een schare 
andere PS-ers, dat Voeren een 
bi-regionaal statuut moet krij
gen. Busquin haalt de mosterd 
in het Europees parlement, 
^vaar een resolutie ciangenomen 
w^erd die bepaalt dat aangren
zende regio's uitgenodigd w^or-
den om de specifieke problemen 
van minderheden of meerder
heden te regelen. Dat zou in
houden dat de gewesten over 
Voeren een akkoord moeten 
sluiten. Maar vermits niemand 
in het Vlaamse gewest iets wil 
veranderen aan het statuut van 
Voeren, valt er niets te onder
handelen. 

Busquin gaat nog een stapje 
verder door voor "gehjkaardige 
akkoorden" te pleiten tussen 
Brussel en Vlaanderen voor be
paalde diensten in het rand
gebied rond Brussel. Wat al 
evenmin realistische praat is, 
wanneer hij daar meer facili
teiten voor de Franstaligen in de 
rand mee bedoelt. 

CLAES 
WlUy CLaeó, de socialistische 
vice-premier en minister van 
Buitenlandse Zaken slaagde 
waar Dehaene faalde: een pres
tigieuze internationale funktie 
bekleden. Want het is nu of
ficieel: de Navo vraagt CLuj om 
iiekretarif-generaal te worden. Na 
de terugtrekking van de kand
idaturen van zijn konkurrenten 
Stoltenberg en Jensen was er 
bij de Navo-hdstaten een kons-
ensus over de Belgische mi
nister. 

Claes had eerst burgemeester 
van Hasselt willen worden, 
maar ja, zo'n buitenkansje bij de 
Navo laat je natuurlijk niet lig
gen. Claes stond daar op een 
goed blaadje. Hier is men het 
weiarschijnlijk al vergeten, maar 
het was Wdly die in 1979 de 
toenmalige SP-voorzitter Van 
Miert afpraatte een regerings-
krisis te riskeren over de kruis
raketten. Zoals hij Vanden-
broucke uit het hoofd praatte 
zich te ver te w^agen bij de 
wapenrel van '91. Claes is een 
politikus voor wie ' regeren, 
machtsdeelname, het ultieme 
doel is. Beseffend dat de SP en 
haar zuil in Vlaanderen slechts 
zo sterk staat als ze staat dankzij 
de Franstalige geloofsbroeders 
in Wallonië, bleef Claes ook 
steeds de pleitbezorger van een 
unitaristisch België. 

Claes besefte terdege dat de 
plaatsing van vertrou-wensper-
sonen op sleutelftinkties voor 
een politikus van kruciaal bel
ang is. Een krant met een goed 
archief wees erop dat gewezen 
Claes-kabinetschefs vandaag de 
dienst uitmaken bij de Natio-
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nale Bank, de ASLK en de 
Vlaamse administratie. De 
WUly gaat door voor een hand
ige jongen. Claes werd een paar 
keer vernoemd in onwelrie
kende zaakjes, zoals het 
Ibramco-schandaal in '73, de 
ziekenfondszaak, Uniop en 
Agusta, maar wist steeds de 
dans te ontspringen. En zo 
brengt de Hasselaar het tot de 
hoogste funktie bij de Navo. 

Wie Claes in de federale reg
ering zal opvolgen, maakt de SP 
E as na de gemeenteverkiezingen 

ekend. Eén scenario luidt dat 
SP-voorzitter Vandenbroucke 
naar de regering verhuist, en 
EP-lid WUlockx de voorzitters
hamer overneemt. 

Hoe die regering er dan zal 
uitzien, is momienteel nog on
voorspelbaar. Het zou wel eens 
kunnen dat niet alleen Claes uit 
de federale regering verdwijnt, 
maar ook Tobback en De-
housse. 

BACOB 
Bij Bacob, de bank van de kris-
telijke werknemers, stapt men 
af van de vierdagenweek. Bacob 
experimenteerde al sedert '74 
met deze arbeidsformule in de 
hoofdzetel in Brussel en in Ant
werpen. De werknemers pres
teerden 36 uren op vier dagen in 
een rotatiesysteem. Voordien 
werkten ze 38 3/4 uur. 

De arbeidsduurverkorting 
werd ingevoerd met behoud van 
loon. Volgens de bank leverde 
de vierdagenweek met de in
formatisering van het admini
stratieve werk en de verdere 
specicJisatie van het personeel 
steeds meer problemen op. 

De werkgeversorganisatie 
VBO wijst elke vorm van al
gemene -werktijdverkorting 
zonder loonverlies af. Formules 
van arbeidsherverdeling kun
nen w^el, maar dan slechts op 
maat van de bedrijven, en zon
der hogere arbeidskosten. 

vw 
Het konflikt bij VW zit vaster 
dan ooit. Begin deze ^veek werd 
opnieuw spontaan gestsiakt, 
hoewel verleden week beshst 
was om opnieuw aan het werk te 
gaan. De staking begon drie 
weken geleden. De arbeiders 
protesteren tegen de hoge werk
druk. 

Verleden week w^aren vakbon
den en werkgevers tot een ak
koord gekomen. Daarover moe
sten de vakbondsleden stem
men. Het akkoord werd ver-
w^orpen met 57% van de stem
men. Maar er -was een meer
derheid nodig van 66% om de 
staking voor te zetten. 

Toen maandagochtend bleek 
dat er aan de werkdruk niets 
veranderd was, ^verd VW weer 
platgelegd. De eisen van de vak
bonden w^erden daarop nog 
verstrengd. Het arbeidsritme 
moet op 85% gebracht worden 
in afwachting van een akkoord, 
er moeten meer aflossingsmo-
gehjkheden komen, en de di-
rektie moet duidehjkheid schep
pen over het tewerkstellingspeü 
bij VW tegen eind '96. 

Voor de direktie zijn de nieuwe 
eisen onbespreekbaar. Er wordt 
herhaald dat het moederbedrijf 
de VW-fabriek in Vorst een la
ger produktievolume gaat toe
kennen. VW-Vorst zou een straf 
krijgen van 1.000 wagens min

der per stakingsdag. Het moe
derbedrijf in Duitsland liet ver
der weten dat VW-Vorst, zolang 
er wordt gestaakt, geen bestel
lingen meer krijgt. 

AKADEMISCH 
JAAR 
Bij de opening van het Aka-
demisch jaar in Leuven ont
rolden vier Agaleve-ers een 
spandoek voor rektor DiUemaru. 
Hij kreeg ook een bloempot en 
een stempelkaart in z'n handen 
gestopt. 

De groenen protesteerden hier

mee tegen de geplande bouw 
van nieuwe universitaire centra, 
o.m. in het Termunckveld, die 
de laatste open ruimte in de stad 
zouden innemen. Het verzet te
gen het Termunckveld is vooral 
ge'inspireerd door de Leuvense 
VU. 

Het KVHV greep de opening 
van het Akademisch jaar aan om 
amnestie te eisen. Met span
doeken en pamfletten zette het 
studentenverbond zijn eisen 
kracht bij. 

Het KVHV drong o.m. aan op 
koUektieve amnestie vQor de 
Oostfronters die tegen het god
deloze kommunisme giagen 
vechten. 

NEGENTIEN FRANS-EENTALIGE POLITIEAGENTEN 

Van de 49 politieagenten die 
de Brusselse gemeente 
Schaarbeek onlangs in dienst 
nam, zijn er negentien eentalig 
Frans, lazen we in de pers. De 
negentien slaagden niet in het 
taaleksamen. De gemeente is 
van plan voor de Nederlands
onkundigen Nederlandse les
sen te organiseren, naast de 
intensieve t ^ k u r s u s die de 
geivestelijke politieschool al 
inricht. 

De burgemeester vergoelijkte 
de aanwerving van de Ne
derlandsonkundigen ook door 
te zeggen dat zij niet in kontakt 
zullen komen met de bevol
king zolang ze het Nederlands 
niet machtig zijn. De negen
tien zouden bovendien maar 
tijdelijk aangeworven zijn, en 
pas definitief benoemd wor
den nadat ze in hun taalek
samen geslaagd zijn. Hij over
treedt daarmee de wet, die 
zegt dat pohtieagenten twee
talig moeten zijn, en dus bij 
hun aanwerving gelukt moe
ten zijn in het taaleksamen. 

Volgens sommige bronnen 
werden de negentien onwet

telijke aanwervingen door de 
vice-goeverneur van Brabant 
al geschorst. Maar wat zegt die 
meneer Duriau, de burge
meester van Schaarbeek, nu 
al? Dat de gemeente bij haar 
beslissing zal bhjven, dat de 19 
Franstalige politieagenten an
ders gezegd toch in dienst blij
ven. Duriau neemt dus niet 
alleen een onwettelijke beslis
sing, hij voegt daar bovendien 
aan toe dat hij niet zal duiden 
dat hij op zijn onwettelijke 
beslissing terug zal moeten 
komen. Kan zo'n man bur
gemeester blijven, vragen wij 
ons af. Dezelfde vraag kan 
men trouwens stellen in het 
geval van de Brusselse 
PS-burgemeesters die weige
ren in hun gemeente een Plaat
selijk Werkgelegenheids
agentschap (PWA) op te rich
ten. 

Indien de gemeenteraad van 
Schaarbeek de aanwerving 
van de politieagenten beves
tigt, moet de voogdïj-overheid 
tussenbeide komen. Het is ge-
westpremier Picqiu die de 
voogdij over de Brusselse 

gemeenten uitoefent. Nu al 
laat men vanuit het kabinet 
Picqué verstaan dat de ge-
westpremier de Schaarbeekse 
aanwervingen niét zal vernie
tigen. In het verleden werden 
gelijkaardige schorsingen 
door de vice-goeverneur ook 
al niet vernietigd door de 
voogdij-overheid. De Brus
selse minister-president zou 
nl. van mening zijn dat de 
taalvereisten voor de Brus
selse politie te groot zijn. Maar 
indien Picqué weigert de wet 
toe te passen, en door de 
vice-goeverneur geschorste 
gemeenteraadsbeslissingen 
weigert te vernietigen, kan hij 
dan minister-president blij-

In een brief aan Picqué, met 
afschrift aan de Vlaamse min
isters in de hoofdstedelijke ek-
sekutieven Grijp (SP) en Cha-
bert (CVP), stapt VU-staats-
sekretaris Vic Anciaux op de 
barrikaden voor de naleving 
van de taalwet. Vic Anciaux 
vraagt Picqué nu reeA* (...) uu< 
voogdijbei'oegdheu} vanuit èe Briu-
iieUe hofffddtedelijke regering zo 

iwèig uit te oefenen in wUtrekte 
avereenjterntning met ie wettelijke 
bepalingen. Ik bemoei hiernue dat 
u, indien Schaarbeek bij zijn in
itiële bedlLfjing zou blijven, binnen 
de gestelde termijn deze onwettige 
beöiutiiing zou vernietigen. 
Anciaux is er immers van 
overtuigd dat de korrekte toe
passing van de taalwetgeving 
een onmisbare voorwaarde is 
voor de pacilikatie tussen de 
gemeenschappen in de hoofd
stad. 

D e afloop van deze kwestie zal 
(weer eens, die van de 
OCMW-ziekenhuizen ligt nog 
vers in het geheugen) veel
betekenend zijn. Want indien 
Picqué Duriau laat betijen, 
lapt hij de taalwetgeving, een 
federale aangelegenheid, aan 
zijn laars, omdat die hem niet 
goed uitkomt. Dit zou weer 
eens bewijzen dat de federale 
loyauteit bij de Franstaligen 
pas speelt wanneer ze in htui 
voordeel is. Deze houding zou 
in schril kontrast staan met de 
houding van de meeste Vla
mingen, die zich wel angst
vallig aan de regels houden. 

Wanneer Picqué zou weigeren 
tussenbeide te komen in 
Schaarbeek, zou hij ook de 
smadelijke onmacht bewijzen 
van de oprechte Vlamingen in 
het hoofdstedelijke gewest. 

Viüi j zou aantonen dat de Vla
mingen daar wel een beetje de 
status van beschermde min
derheid krijgen, maar goed 
moeten beseffen dat ze uit de 
hand eten van de Franstalige 
politici. Af en toe, wanneer het 
erom spant, laten de Frans
taligen dat de Vlaamse politici 
wel merken. En van veel 
Vlaamse politici in Brussel, die 
pas aan een politieke karrière 
kunnen denken en verkozen 
kunnen worden in het zog van 
Franstahge geestesgenoten, is 
het echt te veel gevraagd om 
zich daar tegen te verzetten. 
We hebben nog niet kunnen 
lezen dat de Vlaamse ministers 
Chahert (CVP) en Grijp (SP) 
gevraagd hebben om de zaak 
van de eentalige politieagenten 
op de agenda van de Brusselse 
hoofdstedelijke regering te 
plaatsen. 

(ixlj) 
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STOORDE OPNIEUW SLAG BIJ WARNS 

VOORPOST NIET WELKOM IN FRIESLAND 
De herdenking van de Slag bij 
Warns (1345) is een jaarlijks 
weerkerende bijeenkomst vlak 
bij het Friese plaatsje Stavoren. 
Het organiserend komitee, de 
Stifting dlach by Warru, wü hier
mee de Friese taal en kuituur 
centraal stellen. 

De herdenking dreigt echter in 
een kwalijk daglicht te komen 
omdat extreem-rechts al enkele 
jaren probeert de manifestatie te 
manipuleren. Voorpost-Neder
land en Vlaanderen kozen drie 
jaar geleden Warns uit om, en
kele weken na de IJzerbede
vaart, hun k-walijk vertoon ver
der te zetten. 

Jurjen van de Wegh, de pers-
verantwoordelijke van het or
ganiserend komitee, heeft ech
ter zijn t^vijfels bij de goede 
bedoelingen van Voorpost. 
,,Toen ik mij vorig jjiar in het 
Fries tot één van de rechts-ek-
stremisten richtte, ontlokte dit 
de reaktie: Wat brabelt hij al
lemaal ?" De ,,volks-nationa-
listen" van Voorpost wisten 
blijkbaar niet dat er in Friesland 
Fries gesproken wordt. 

Drie jaar geleden werd het her-
denkingskomitee voor het eerst 
volledig verrast door de aan
wezigheid van neo-fascisten. 
Vorig jciar trachtte een eigen 
ordedienst de extremistische 
skin-heads van de herdenking 
weg te houden. 

Omdat de samenkomst in op
spraak bleef pakte men het dit 
jaar drastischer aan. De editie 
van 24 september j.l. stond he
lemaal in het teken van het 
opkomend rechts-ekstremisme. 

DeJaarlijLie herdenking van de Slag bij Warnj in Fried land dreigt 
gekompromitteerd te worden door ekdtreem rechtd. 

WILHELMUS 
In het voormiddag-programma 
voorzag men een debat waarbij 
provincieraadsleden van alle 
partijen remidiëerden rond de 
vraag hoe het rechts-ekstre
misme kan gekeerd worden. In 
de namiddag stond een Koerd 
en een spreker van het FAFK 
(Fries anti-fascisme komitee) 
geprogrameerd en fleurde een 
groepje asielzoekers uit Leeu-
•warden de herdenking op met 
Afrikaanse ritmen. 

Toch gonste het ook vorige 
week van geruchten. Voor
post-Vlaanderen zou toch naar 
de herdenking komen. De 
schrik zat er bij de lokale be
volking en de organisatoren dan 
ook heel diep in. 

Tot zatermiddag -was het on
zeker of de herdenking zou 
doorgaan. Was het in samen
spraak met de Nederlandse pol
itiediensten of speelden Voor
post-Nederland en Vlaanderen 
in hun eentje? Zij organiseer

den 's morgens vroeg, nog voor 
de start van het officiële pro
gramma, een 'alternatieve' her
denking. Op het programma 
stond o.m. een spreker van de 
Centrum Partij 86 en een ver
tegenwoordiger uit Vlaanderen. 
Het programma -was volledig in 
het Nederlands (!) opgesteld en 
zelfs het WdbeLnuu van Nojdouwe 
op het programma. Misschien 
vî el een goed idee om volgend 
jaar op de IJzerbedevaart de 
...Braban§onne te zingen! 

De officiële organisatoren -wa
ren niet te spreken over het 
misbruik dat Voorpost van deze 
Friese herdenking maakte. Zij 
vrezen dat door deze dubieuze 
herdenking van de Slag bij 
Warns, de hele Friese beweging 
in diskrediet raakt. 

De alternatieve bijeenkomst 
had moeten verboden worden 
en de ordediensten hadden de 
ongewenste Vlaamse bezoekers 
op afstand moeten houden. Bo
vendien suggereerden meerdere 
mensen dat de voormiddagher
denking gebeurde in samen
spraak met de Nederlandse or
dediensten. 

Op de alternatieve herdenking 
was immers politie aanw^ezig die 
oogluikend toekeek. Door de 
provokaties van Voorpost dreigt 
een traditionele bijeenkomst 
van de Friese beweging in de 
schaduw te raken van een ek-
streem-rechtse bijeenkomst. 

In een later nummer willen we 
dieper in te gaan op de Friese 
beweging en de herdenking van 
de Slag bij Warns. 

(siv) 

HET 25STE UUR 

Gewoon als we zijn om alles nsiar onze 
handen te zetten hebben wij in de nacht 
van zaterdag op zondag de klok één uur 
teruggedrciaid. Zo hebben wij van een dag 
van 24 uur een dag van 25 uur gemaakt. 
Wij, stervelingen hebben ons leven met 
één uur pogen te verlengen. 

Voor sommigen betekende dat een uurtje 
langer stappen, voor anderen een uurtje 
langer slapen; want wij zijn bovendien zo 
vrij geweest met het bijkomende 25ste uur 
ons goesting te doen. 

Kunnen wij dan de tijd manipuleren ? 

Omdat ,,tijd geld is" zijn wij bezeten door 
de tijd, vanuit deze gedachte proberen wij 
in de zomer de dag te verlengen en 's 
winters de nacht korter te maken. Of toch 
zoiets. Motief: ekonomische redenen. 

Ooit moet er een tijd geweest zijn dat 
mensen altijd tijd hadden omdat de tijd-
sindehng niet bestond. Wel waren er de 
morgen en de avond, maar deze opdeling 
w âs er van nature, van een hogere dus 
onbetwistbare regie. Licht en donker had
den elk hun goddelijk geheim en werden 
aanbeden. 

Maar sinds de klok de dag en de nacht in 
stukjes tijd heeft gekapt bepaalt zij ons 
leven. Eten doen we niet meer omdat wij 
honger hebben maar omdat straks het 
TV-joemaal begint. Wij rennen achter de 
klok aan, kinderen wordt geleerd hun tijd 
•wel te gebruiken want de tijd vliegt snel. 

Vanuit die gewoonte stoppen we alles 

graag in een vakje en stemmen elke daad 
op de klok af. Het verleden hebben -wij in 
tijdvakken ingedeeld alsof „een tijd" be
gint of eindigt als een streep op de muur. 

Toppunt van deze opdeling is wel het 
ideaal van de achturen-week -waarbij wij 
de dag m drie gelijke delen hebben ver
deeld : 8 uur slapen, 8 uur werken, 8 uur 
rusten. En om onszelf te troosten hebben 
wij er bijgezegd dat zo'n indeling nog goed 
is voor de gezondheid ook. Wat dan weer 
niet strookt met het gedrag van die lieden 
die een derde van de dag aan de toog van 
het 8 uren-huis doorbrengen. 

Ondertussen weten wij ook dat deze sin-
dikale verworvenheid niet eeuwigdurend 
is want de voorstanders van werktijd
verkorting zitten klaar om weer aan de 
klok te prutsen. 

Wij hebben het dus knap moeilijk met de 
tijd omdat hij zo verdraaid veel met pres
taties en dus met geld te maken heeft. 
Uitgedacht door een nieuwsoortig mens, 
door de filosofen ,,de rekenende mens" 
genoemd. Want deze homo vindt zijn 
plezier in plannen, berekenen, wegen, 
uitrekenen, tellen en meten. Hij zoekt voor 
alles een verklaring en als hij deze ge

vonden heeft probeert hij zijn wetenschap 
op de toekomst te projekteren. 

Zouden de arbeiders van Volks-wagen niet 
tegen zo'n mens aan het staken zijn? Is 
daar in Vorst niet zo'n cijferaar aan het 
v r̂erk geweest die uitgerekend heeft op 
welk ritme de lopende band moet 
draaien ? 

Nu mag zo'n cijferaar van ons ook leven 
maar hij mag het niet te ver drijven w^ant 
„op den duur" wordt het leven alleen nog 
gemeten naar tijd, hoeveelheid, grootte, 
dikte en produktie. Wanneer mensen nog 
enkel vragen: ,,En, wat brengt mij dat 
op ?" dan is het tijd dat de cijferaar wordt 
opgesloten. Lijk een koekoek in een Zwit
serse hangklok. 

Wij zaten dit zo te bedenken toen wij 
zondag ons 25ste uur zaten te verdoen in 
het voorhistorisch namaak-dorp van Au-
bechies. Vijfduizend jaar voor Kristus zou
den in dit bronnengebied even voorbij Aat 
mensen hebben geleefd, hun daar op-
gedolven woningen liegen niet. Nazaten 
van vandaag hebben de klok ver terug
gedraaid en een dorp samengesteld zoals 
het ooit was. Er is zelfs een pré-historisch 
café waar geen koffie maar mede wordt 
geschonken. 

En daar zit je dan als nietig, maar nood
zakelijk schakeltje in die onmetelijke zee 
van tijd, na te denken over welgeteld één 
uur. 

R.Asinus 

AMNESTIE
DEBAT 
(vervolg van blz. 1) 

kinderen van de gevangenen, de ge
deporteerden, de verzettótrijderi) en 
andere oorbgMlachtojferii ? Het zijn 
zij die onze aandacht verdienen, niet 
de nakomelingen van de kollabo-
rateurd, die volgens Clerfa3't 
maar bij het O C M W moeten 
aankloppen indien het om echte 
sociale gevallen gjiat. 

In zijn antwoord zei Dehaene 
dat het een vergissing zou zijn 
het verleden te vergeten of uit te 
wissen. Uitwuiden van het verleden 
Li hetzelfde aU amnedtie. Amnedtie id 
hier niet aan de orde, aldus de 
premier. Dehaene zei verder dat 
het fout zou zijn om zich bij het 
oordelen over de gevolgen van 
naoorlogse gerechtelijke beslis
singen te laten leiden door ran-
kune en haat. Dehaene kon
digde aan dat hij verder sereen 
en omzichtig te -werk zal gaan en 
een aantal maatregelen wil uit
dokteren. 

Hij waarschu^vde ervoor dat 
wanneer er op federaal niveau 
niets gebeurt, dit politieke hang
ijzer op termijn voor problemen 
zal zorgen en de verhoudingen 
tussen de gemeenschappen zal 
vertroebelen. Voorlopig ziet 
Dehaene niet hoe dit vraagstuk 
op het niveau van de gemeen
schappen geregeld zou kunnen 
worden. 

Repliek 

In zijn repliek op Dehaene her
haalde Van Grembergen dat het 
voor de VU in essentie gaat om 
een poging een bladzijde om te 
slaan. Indien die poging om par
tijpolitieke redenen mutlukt in het 
zuiden van het land, voegde Van 
Grembergen daar aan toe, bete
kent dat een breuk tudden het noor
den en het zuiden. Het id dan dui
delijk dat de gedchiedenu and nietd 
geleerd heeft. Ik herinner er aan dat 
na de oorlog Vlaamdgezindheid een 
aanleiding wad voor repreddie. 

De CVP kondigde aan Dehaene 
te steunen bij zijn streven naar 
een stukje verzpening. Ook na
mens Agalev vond Jod GeydeL 
dat een aantal federale maat
regelen genomen moeten -wor
den met het oog op verzoening. 
SP-kamerlid Hancké verklaarde 
dat zijn fraktie voorstander is 
van de behandeling van indi
viduele dossiers, zoals Schiltz 
dit tijdens zijn ministerschap 
deed. 

Voor de toepodding van de wetgeving 
die we met bet oog daarop zouden 
ontwerpen, id ond inziend de dchuld-
bekentenid voldoende, cJdus de so
cialist, die tenslotte vond dat 
elke oplossing gezocht zal moe
ten worden in overleg met de 
nabedtaanden en overlevenden van de 
uitroeiingdkampen, met de oorlogd-
invaliden en met de joodde gemeen-
dcbap. 

De VLD verdedigde eveneens 
een minimalistisch standpunt. 
Leon Pierco -wil wel vergeven niet 
vergeten, maar niet koUektief: 
Individuele regelingen ten behoeve 
van de nakomelingen en ook van de 
veroordeelden zelf zijn mogelijk, om 
de gevolgen van naoorbgde bedlid-
dingen weg te werken, op huma
nitaire gronden. 

(Pdj) 
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WEMAiff 
HERMAN LAUWERS OVER REGERINGSVERKLARING: 

„DIT IS MEER VAN HETZELFDE l" 
Vroeger dan naar oude gewoonte kwam de kamer van 
Volksvertegenwoordiger,) reedö op 20 Mptember j.L samen 
om het parlementaire werkjaar te openen. De federale eerste 
minister hield een toespraak van 18 bladzijden lang, maar 
veel woorden willen nog niet belangrijke woorden zeggen. 
J.-L. Dehaene begon zijn verklaring nochtans met grote 
woorden. 
,, Wij hebben twee heel moeilijke jaren achter de rug. 
Europa maakte één van de diepste ekonomische krisiésen 
door sinds de Tweede Wereldoorlog. De regering heeft deze 
niet passief ondergaan, wel integendeel." 

D
ehaene h e r i n n e r d e aan de 
dr ie vooropges te lde doe
len : de h e r v o r m i n g van de 
instell ingen, de bevorde 

r ing van d e tewerks te l l ing en de 
saner ing van de publ ieke fi
nanc iën en de maatschappel i jke 
ve rn i euwing o n d e r het m o t t o : 
k o n t r a k t met de burger . 

's A n d e r d a a g s g ing in p lenai re 
zi t t ing het deba t over de re
ger ingsverk la r ing door. Voor de 
Volksunie k w a m frakt ievoorzi t-
t e r H e r m a n L a u w e r s tussen
beide . 

VEROUDERD MODEL 

L a u w e r s m e r k t e t e rech t o p da t 
deze reger ingsverk la r ing op 
„ m e e r van hetzelfde" leek, zijn 
bedenk ingen lagen d a n ook in 
de lijn van deze die hij ee rde r 
formuleerde bij he t Globaal 
P lan . 

Hij va t t e de ve rk la r ing samen in 
d n e p u n t e n : groei , t ewerks te l 
l ing en Sociale Zeke rhe id . Vol
gens L a u w e r s zit de ekonomi 
sche k o n j u n k t u u r momentee l 
i n d e r d a a d mee maar, zo w^aar-
s c h u w d e hi ; : m e n begaa t ech te r 
de vergiss ing er teveel v a n te 
verw^achten. 

H e r m a n Lau'wers: „Strukturele 
problemen, binnen de iverkloodheu) 
en de penóLoenen, worden er niet mee 
opgelo<)t. Cijferö zijn trouweru) re
latief. Het BNP UI immerd niet 
representatief voor de welvaart: het 
omvat bijvoorbeeld cijfers inzake au-
todchade, maar brengt kodten in
gevolge milieuverontreiniging niet 'm 
rekening. Dat BNP zou dan ook 
moeten worden uitgezuiverd. 

Het BNP gaat aL welvaartdin-
dikator grotendeel) voorbij aan de 
niet-produktieve burgerd. Wij moe
ten daarom onze groeïdoeLtellingen 
herdenken, en orui afzetten tegen het 
fetidjidme rond het BNP. 

Dat id geen indekd voor welvaart of 
welzijn en dwj hopelood verouderd. 
We hebben nood aan een nieuw 
model dat niet alleen de materiële 
groei, maar ok het hele welzijn, 
meet. 

Dit verouderde model kan men be
zwaarlijk hanteren aid men het op 
een zinvolle manier over arbeid wil 
hebben. Arbeïddduurverkortmg i) 
niet hetzelfde aL meer vrije tijd: de 
vrijgekomen tijd kan worden ge
bruikt voor zelfvoorziening. 2 Ö kan 
vermindering van arbeiddduur toch 
aantrekkelijk worden gemaakt voor 
iedereen, zelfd met een progredddief 
opgebouwd loonverliej. Wie zelf in 
zijn „vrije" tijd groenten teelt, dnoeit 
in zijn uitguver^ en verbetert de 
kwaliteit van zijn leven. Over zulke 
formule,) moet de i'egering durven 
ruidenken." 

L a u w e r s plei t te niet v o o r een 
a lgemene l ineaire maat regel , 
we l v o o r st imuli v a n w e g e de 
reger ing. D e huidige maa t r e 
gelen be t ekenen enkel een sti
mulans v o o r de w e r k g e v e r s , 
niet voor de w e r k n e m e r s . D e r 
gelijke nieu\ve maat rege len zou
den p e r sek to r of p e r bedrijf 
k u n n e n w o r d e n ui tgetest . D e 
reger ing moet we l een a lgemeen 
k a d e r scheppen . D e v a k b o n d e n 
van h u n k a n t moe ten open s taan 
voor solidariteit , ook tussen 
w e r k e n d e n en werk lozen en 
v o o r een n ieuwe filosofie over 
de v e r h o u d i n g tussen a rbe ids -
en niet-arbeidst i jd of zelfvoor
zieningsti jd. D a t is de enige 
manie r w a a r o p men een dua le 
maa tschappi j in de 21ste e e u w 
kan vermijden. H e t v e r w o n 
d e r d e h e m t r o u w e n s da t deze 
roomsrode reger ing geen mid
delen vr i jmaakt voor de vak
b o n d e n om „zich deze filodofie 

H . Lauw^ers: „Het verlagen van de 
dociale druk op de loonkodt kan 
maar diagen aid men voldoende al
ternatieve f inancieringdbronnen voor 
de Sociale Zekerhei? vindt. Waarom 
haalt men de kinderbijdlag niet uit 
de Sociale Zekerheid en betaalt men 
ze niet uit de algemene middelen? 
Waarom zijn dommige mdieud zo 
bang voor een dergelijke fidkali-
dering ? Middchien omdat ze vrezen 
dat dit de federalisering weer een 
d tapje dichterbij brengt ? 

Deze regering zegt niet dtil te zitten. 
Met kleine fragmentarische maat
regelen tracht ze de ergdte gevolgen 
van een dtruktureel krimpende ar-
beiddmarkt op te vangen. Haar 
maatregelen zijn echter te vrijblij
vend en midden elke visie en durf om 

fundamenteel in te grijpen." 

50 JAAR WRAAK 

H . L a u w e r s : „De eerdte minister 
£ domde een aantal maatregelen op, 

jT^.. onder meer betreffende de „gebruiks-
j . I -l . .. vriendelijkheid" van ministeried en 

ons afzetten tegen het fetujurm adminUtratied. PoUtici worden om 
rond het DlSr. 2e haverklap geraadpleegd in ver

band met administratieve proble
men. Bovendien zijn dommige fe
derale administraties onduldbaar 
nederlanddonkundig of -onvriende
lijk." 

D e eers te minis ter ver to lk te in 
zijn ve rk la r ing ook kor te be 
denk ingen over ,,de bevr i jd ing 
van ons l and" en „he t hers te l 
van de demokra t i e" . Aldus g ing 
hij me t een g ro te boch t r o n d he t 
amnes t ie -gegeven . 

Herman Lauwerd: 

eigen te maken en om ze uit te 
dragen naar hun achterban ". 

WIE IS BANG? 

O v e r de Sociale Z e k e r h e i d w a s 
de VU-f rak t ievoorz i t t e r zee r 
kor t . 

H e r m a n L a u w e r s m a a k t e van 
deze onduidel i jkheid gebru ik 
om zelf duidelijk te zijn. 

H . Lauw^ers: „Inderdaad „ Vijftig 
jaar bevrijding" u het feed t van het 
herdtel van de demokratie, maar het 
betekent ook vijftig jaar van re
presailles en wraak. Deze proble
matiek ligt politiek en kommu-
nautair moeilijk. Ik kom uit een op 
dat vlak onbesproken familie. Ik 
vind dat men, na vijftig jaar, moet 
kunnen vergeven. Het gaat onder
tussen veelal om oude, dtokoude 
mensen." 

Amnes t ie k w a m wel u i tgebre id 
aan de o r d e in de K a m e r k o m 
missie van Binnen landse Z a k e n 
(lees blz. I ) . 

's A n d e r e n d a a g s h a d een open
bare kommiss i eve rgader ing 
plaats w a a r o p het Belg-
acom-doss ie r op he t tapijt liig. 
D a a r -was he t VU-kamer l i d 
H u g o Olae r t s die het deba t n a a r 
alle overhe idsbedr i jven open
t rok . W a n t , zo zo stelde h i j : „ Wij 
kunnen voor alle ovcrheiddbedrijven 
de vraag dtellen: hoe is het zover 
kunnen komen ? De werkwijze bij de 
top van de overheidsbedrijven is niet 
erndtig. Hoeveel rapporten hebben de 
regermgdkommisdaridden vroeger 
reedd uitgebracht. En wanneer kun
nen wij deze inzien ?" 

ZiniNGSVERSLAGEN HERUITGEGEVEN 

WORDT PROCES-VINDEVOGEL HERZIEN? 
Bij he t Dav ids fonds ve r scheen 
zopas Het Proced-Vindevogel. H e t 
boek beva t de integrale t eks t 
van he t p roces tegen oor logs
b u r g e m e e s t e r en par lements l id 
(katol ieke parti j) Leo Vinde-
vogel . D e bek laagde ^verd van 
verk l ikk ing beschuld igd o m d a t 
hij op v r a a g van de beze t te r 
lijsten h a d laten o p m a k e n van 
vooroor logse k o m m u n i s t e n . Hij 
w^erd t e r dood ve roordee ld en 
op de och tend van 25 s ep t ember 
1945 o p de b i n n e n k o e r van de 
Gen t se gevangenis t e rech tge
steld. 

Z a t e r d a g j . l . w e r d in G e n t d o o r 
het Taakakt iekomi tee een stille 
tocht g e h o u d e n om Vindevogel 
te h e r d e n k e n . 

WOORD VOOR WOORD 

H e t is ook T A K da t mee aan de 
basis ligt van de ui tgave van het 
D F - b o e k da t de volledige tek
sten beva t van he t p roces en die 
m h a n d e n w a r e n g e k o m e n van 
J a n Ver roken die als jonge ver
s laggever v a n De Ronsenaar n a a r 
de z i t t ingen w a s ges tuu rd . 

O p de pe r svoors te lhng ver te lde 
Ver roken da t he t een b iezonder 
broeier ig p roces w a s en v lug tot 
de over tu ig ing k w a m da t het 
schrijven van een sereen vers lag 
haas t niet mogelijk -was. N a het 
ve rd ik t kon hij de h a n d leggen 
op een doors lag van de ste

nograf ische vers lagen die d o o r 
twee sekre ta ressen v a n de 
r e c h t b a n k w a r e n gemaak t . 

D e teks ten geven de gesprek
k e n koel en objektief, w o o r d 
v o o r w^oord, weer . W i e ze van 
d a a g leest voel t de woel ige sfeer, 
proeft de leugens tussen de r e 
gels en voelt aan da t he t lot van 
Vindevogel al bek lonken w a s 
nog voor het vonn i s •was uit
gesp roken . 

Volgens N o r b e r t D 'hu l s t , se-
kre ta r i s -generaa l van het D F , is 
het d o k u m e n t enig in de Bel
gische repress iegeschiedenis , 
van geen enkel a n d e r r ep res 
s ieproces zouden dergeli jke tek
sten besch ikbaa r zijn. 

H e t boek beva t v e r d e r een 
kor te , zakelijke biografie van 
Vindevogel , enkele familiefoto's 
en — w a t boe iend is — ook de 
men ing van de U G - prof. p ro 
cesrecht , Koen Baer t . 

TE LAAT 

Volgens Baer t v e r h i n d e r d e n he t 
t i jdstip v a n de zi t t ingen, in die 
dagen w a r e n de koncen t ra t i e -
k a m p e n on tdek t , en de voor 
i n g e n o m e n h e i d v a n de recht 
bankvoorz i t t e r die d a a r een 
zoon had ver loren, een eerlijk 
p roces . W a n t van de zwjiarste 
beschuldiging, verkl ikking, 
bleef la ter niet veel overhe ind . 

Leo Vindevogel in 
1943. 

december 

D e op v r a a g van de beze t te r 
ge reg i s t ree rde k o m m u n i s t e n 
h a d d e n geen last o n d e r v o n d e n . 
In 1947, twee j aa r na het p ro 
ces-Vindevolgel , s telde he t H o f 
van Kassat ie zelfs da t er van 
geen v e r k l i k k p g sp r ake kan 
zijn w a n n e e r dergeli jke lijsten 
geen nadel ige gevc^gen h a d d e n 
voor de b e t r o k k e n e n . 

Baer t haa lde het voorbee ld aan 
van de Luikse bu rgemees t e r en 
een p roku reu r -gene raa l die 

voor dezelfde feiten w e r d e n 
aangek laagd en niet ve roor 
deeld w e r d e n . M a a r de maat 
regel k w a m v o o r Vindevogel te 
laat. 

O m al deze r e d e n e n is T A K van 
p lan jur is ten te v r agen he t p r o 
ces-Vindevogel te b e s t u d e r e n en 
een p r o c e d u r e tot he rz ien ing te 
ove rwegen . D e o p n i e u w ui tge
geven vers lagen moe ten z o n 
s tudie vergemakkel i jken . 

O n s w e e k b l a d b r eng t b innen
ko r t een be sp rek ing van he t 
boek. 

Terloops •willen wij er op •wijzen 
da t bij het Dav ids fonds ook n o g 
een vijfde d r u k v o o r r a d i g is van 
De dood met de kogel, he t ge-
r o m a n c e e r d e verhaa l v a n Vin-
devogels p roces en zijn laatste 
dagen in de gevangenis . H e t 
b o e k is van de h a n d van zijn 
deze zomer over leden s tadsge
noot Valere D e p a u w , o p basis 
e rvan w e r d ook he t gel i jknamig 
tonee ls tuk geschreven . 

D e z e ^veek v e r n a m e n •wij da t 
een nau^w familielid van Vin
devogel een boek over de her 
dach te voorbere id t . 

(mvl ) 

c» Het Proccs-VindevogeL Vitg. 
Davidsfonds, Leuven, geïllustr., 
196 blx. 695 fr. 
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DF-VOORZITTER LIEVEN VAN GERVEN OVER: 

HET SUBTIELE VERSCHIL TUSSEN 
ZELFSTANDIG EN ONAFHANKELIJK 
Eén van de ouBöte en wat ledenaantal betreft zeker de 
belangrijkste vereniging uit de Vlaanue beweging u) het 
Davidiifondé, het katolieke kultuurfondö. Kwatongen zeg
gen wel een^ dat het David,)fondd vandaag eerder bek
ommerd Li om z'n boekenverkoop dan om de Vlaanue 
beweging. De voorzitter van het DF, prof. em. Lieven Van 
Gerven, spreekt dat met klem tegen. Het Davidéfonds 
kwam dejongéte maanden herhaaldelijk in het nieuwé met 
radikale kommunautaire étandpunten. Het éprak zich 
éedert kort in het dpoor van de WB uit voor de Vlaanue 
zelfstandigheid. 

et zijn cirka 75.000 ge
zinnen-leden verspreid 
over een 600-tal afde-

1 lingen (het D F hanteert 
nog de indeling van de gem
eenten van voor de fusies) en 
7.000 bestuursleden is het Da-
vidsfonds het grootste kuituur-
fonds en één van de belang
rijkste verenigingen uit de 
Vlaamse beweging. Er grijpt 
gemiddeld een 9.000-tal lokale 
DF-aktiviteiten per jaar plaats, 
iets meer dan één per maand per 
afdeling. 

Lidgeld betaalt een DF-lid niet, 
hij verplicht zich wel jaarlijks 
voor een kleine duizend frank 
boeken of straalplaten te kopen 
bij de uitgeversgroep die het 
Davidsfonds vormt met Da-
vidsfonds/Clau^vaert (DC, fic
tion), Davidsfonds/Eufoda 
(DE, de platenuitgeverij), Da-
vidsfonds/Infodok (Dl, jeugd-
en kinderboeken) en Davids-
fonds/Leuven (DL, non-fic-
tion). Deze groep is momenteel 
de grootste onafhankelijke uit
geverij in Vlcianderen. Dankzij 
de gagarandeerde afzetmarkt 
kent een gemiddeld DF-boek 
een hoger verkoopcijfer dan een 
gelijkwaardig boek van een an
dere uitgeverij. 

ZELFSTANDIG 

De standpunten van de ver
eniging worden bepaald door 
het Nationaal Bestuur, dat om 
de vijfjaar verkozen wordt door 
de bestuursleden, en dat zich 
laat adviseren door verschil
lende subkommissies. Zo kan 
het gebeuren dat niet alle 
DF-leden uitgesproken flamin
gant zijn, of met de DF-stel-
hngname's steeds voor het volle 
pond akkoord gaan. Op het 
jaarhjks nationaal kongres dat 
het D F over een bepaald tema 
organiseert, houdt de nationale 
DF-voorzitter een redevoering 
die aansluit bij de pohtieke ak-
tualiteit. Omdat de Vlaamse 
staatsvorming vooral de jongste 
jaren in het centrum van de 
belangstelhng stond, handelde 
de speech van DF-voorzitter 
Van Gerven dikwijls over kom
munautaire twistpunten en 
doelstellingen. 

Van Gerven: ,,Ik verwoord daar 
de standpunten van de vereni
ging. Vooraf leg ik mijn tekst 
voor aan enkele mensen van de 
raad van beheer. En daar wordt 
zelden iets in geschrapt. Ik heb 
het geloof ik maar één keer 
meegemaakt. Ik had iets nogaJ 
gepeperd uitgedrukt, en dat 
vond men een beetje te ver gaan. 

Maar meestal krijg ik weinig of 
geen kritiek op mijn toe
spraak." 

Op 18 september 1993 sprak 
het nationaal bestuur van het 
D F zich eenparig uit voor 
"Vlaamse zelfstandigheid", wat 
op subtiele wijze verschilt van 
een "onafhankelijk Vlaande
ren". Van Gerven: ,,Het D F 
pleit al jaren voor een mak-
simale autonomie Vcin Vlaan
deren. Vroeger kon men dat niet 
goed preciseren. Men sprak van 
"zelfbestuur", "Dietsland", 
"meer Vlaamse macht in 
Vlaamse handen", autonomie, 
etc. Het D F z-weefde mee op die 
stroom. Tot "Leuven Vlaams" er 
kwam. De verdienste van de 
Volksunie was daar zeer groot. 

Het belangrijke van de Vlaamse 
overwinning in Leuven Vlaams 
was dat zij voor gevolg had dat 
de politieke partijen zich op
splitsten in Vlaamse en Frans
talige partijen. Dat is het begin 
van het einde geweest voor Bel
gië. Er is geen enkel federaal 
land ter wereld waar er partijen 
bestaan per deelstaat, uitzon
deringen daargelaten. 

De splitsingsgedachte won se
dertdien veld. Ook in het D F 
gingen we er verder over na
denken. Dat mondde eerst uit in 
"(kon) federalisme met twee 
deelstaten", het sleutelwoord in 
een standpunt dat door het 
O W in '87 eenparig, ook door 
Vermeylenfonds en Willems
fonds, ingenomen w^erd. Maar 
het bleef een beetje vaag wat 
daaronder verstaan moest wor
den. De uiteindelijke doelstel
ling voor Vlaanderens staatkun
dige toekomst was nog steeds 
vaag. Daarom wilden we het nu 
konkreet maken. Voor het Da
vidsfonds is dat uiteindelijke 
doel geworden: een zelfstandige 
staat, lidstaat van een Europese 
statenbond en zo mogelijk, want 
dat hangt niet alleen van Vlaan
deren af, van een Belgische sta
tenbond, en/of een Benelux-sta-
tenbond, zeg maar Groot-Ne
derland. De Duitstaligen in Bel
gië vormen voor mij een 
"non-problem". Als zij dat 
\vensen, mogen ze aansluiten bij 
Duitsland. 

Mijn visie op Europa is een EE, 
een Eendrachtig Europa ge
vormd door een statenbond van 
zelfstandige staten. We moeten 
er goed voor oppassen dat ^ve in 
een federaal Europa niet gaan 
overheerst w^orden door onze 
historische vijanden: Frankrijk 
en Duitsland. De cis Parijs-Ber-
lijn mag de -wet niet stellen. 

Daviddfonddvoorzitter Lieven Van Gerven pleit voor een autonome 
BriiddeUe provincie, behorend tot de dtaat Vlaanderen. 

Daarom is het goed dat er in 
Europa nog statenbonden zul
len ontstaan. Europa wordt dan 
a.h.w. een statenbond met 
sub-statenbonden, bvb. de Ben
elux, Skandinavië, Cen
traal-Europa, enz. Wanneer je 
dit alles bekijkt, zie je dat het 
woord "onafhankelijkheid" hier 
minder goed past dan "zelfstan
digheid". Pas op, ŵ e gaan geen 
terminologische diskussie voe
ren met W B of ANZ. Iedereen 
weet dat onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid in de praktijk 
bijna S3Tioniemen zijn." 

BRUSSEL 

In de Gcizet van Antwerpen 
pleitte Van Gerven er de voor
bije zomer voor om van Brussel 
een "autonome provincie" te 
maken, die blijft behoren tot het 
Nederlandse taalgebied, en dus 
tot de staat Vljianderen in wor
ding. Van Gerven: „Gemeen
schappen en gewesten, en al die 
andere Belgische uitvindingen 
als plaatsgebonden en persoons
gebonden materies, slechts uit
gevonden om ad hoe-problemen 
op te lossen, moeten als staat
kundige nonsens van de kaart 
geveegd worden. Vlaanderen 
laat bovendien Brussel niet 
los." 

Brussel krijgt in het koncept 
van Van Gerven een grotere 
mate van autonomie binnen 
Vlaanderen; Frans en Neder
lands w^orden er de officiële taal. 
De hoofdstedelijke gewestraad 
mag blijven bestaan, zelfs zon
der pariteit tussen Nederlands-
taligen en Franstaligen. De Ne-
derlandstaligen moeten in Brus
sel -wel op absolute voet van 
gelijkheid behandeld worden. 
Alle Brusselaars worden dan 
Vlaamse staatsburgers, de ene 
Franstalig, de andere Neder
landstalig. 

De voorzitter van het D F kwam 
tot deze bevindingen na drie 
gesprekken met de Waalse 
voormannen Collignon, De-
housse en Happart, enkele jaren 
geleden op hun uitnodiging. Die 
matste werd door de andere 
twee meegebracht, „om mij te 
kietelen, vermeodehjk", oppert 
Van Gerven. De Walen tracht
ten er Van Gerven van te over
tuigen Brussel op te geven als 
hoofdstad van Vlaanderen, ver
mits zij dit ook zinnens waren te 
doen. „Messieurs, jamais , ant-
•woordde Van Gerven hen naar 
eigen zeggen. „Als •wij Brussel 
zouden opgeven, ligt de zui
dergrens van Vlaanderen op 30 
kilometer van Antwerpen. Dan 

worden we een soort Israël, dat 
op z'n smalst maar 15 kilometer 
breed is." 

En de randgemeenten? Van 
Gerven: „Alleen Brussel kent 
een tweetalig statuut. Al de rest 
van Vlaanderen is officieel een
talig Nederlands. Ook de rand
gemeenten. Maar als in de on
derhandelingen... ik weet het 
niet. Als je daar een vergelijk 
hebt, waarbij... ik ga het niet 
zeggen, want men zal me ver
wijten dat ik de randgemeenten 
al aan het verkopen ben. Ik 
verkoop ze zeker niet! En w îl ze 
niet zien verkocht worden !" 

Vormen de Franstaligen in 
Vlaams-Brabant een even groot 
"non-problem" als de Duitsta-
hgen in de Oostkantons? Van 
Gerven: „Dat is een ander pro
bleem of "non-problem". Waar 
mogelijk, vind ik dat je het min
derhedenprobleem moet oplos
sen met grenskorrekties, onder
handeld door de betrokken sta
ten. Maar zelfs dan zul je nog 
minderheden hebben, hier en 
daar verspreid, zoals de Frans
taligen in Vlaams-Brabant, 
^vaarvoor de mogelijkheid van 
grenskorrekties niet opgaat. 
Voor de Franstahgen in 
Vlaams-Brabant kan je de gren
zen niet wijzigen. Zij zijn in-
wijkelingen in een bestaan één-
talig Nederlands gebied, dat de 
stciat Vlaanderen zal worden. 
De taalgrens is staatsgrens. En 
over die grenzen werd vroeger 
al ernstig onderhandeld. Die 
grens blijft wat ze is. J e kan 
grenzen niet om de haverklap 

Q wijzigen, omdat er toevallig een 
s. groep anderstaligen verhuist. 

Dat is de truuk ge-weest die de 
joden wilden toepassen in de 
bezette Palestijnse gebieden. 

De enige mogelijkheden voor de 
Franstahgen in Vlaams-Bra
bant zijn: integreren of, indien 
dat echt hun kapaciteiten te 
boven gaat, verhuizen, spon
taan en op vreedzame wijze w^el-
teverstaan. In Vlaanderen mo
gen deze Franstaligen hun kui
tuur houden; ze mogen thuis de 
taal spreken die ze verkiezen, 
maar wat het staatsburgerschap 
en de officiële taal betreft, moe
ten ze zich aanpassen. We mo
gen hen verder niets toegeven. 
Niet toelaten bvb. om in hun 
taal gesubsidieerd onderwijs te 
bekomen. Neen, ook dat niet. 
Want dat is het begin van het 
einde. Ik zeg aan Amerikanen 
die het Spaans als tweede of
ficiële taal van de hele Ver
enigde Staten willen invoeren: 
"Doe dat niet. De dag datje het 
Spaans invoert als officiële taal, 
begint het einde van de Ver
enigde Staten." Ik geef toe, dat 
is een beetje overdreven en slo-
ganesk gesteld, maar er zit zon
der twijfel een grond van waar
heid Ln." 

RAND 

Stel nu even dat in een aantal 
gemeenten rond Brussel, waar 
70 tot 80% Franstaligen wonen, 
een overweldigende meerder
heid ervoor kiest om in het 
onafhankelijke Vlaanderen in
gedeeld te worden bij de aut-
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onome provincie Brussel? Van 
Gerven: „Grenzen, ik herhaal 
het, worden in afspraak tussen 
de buren vastgelegd. Willen de 
twee partijen (Nederlandstali-
gen en Franstaligen in Vlaan
deren) de grenzen die we nu 
kennen, wijzigen, en voegen ze 
in u^v voorbeeld dus een stukje 
randgemeente bij de Vlaamse 
provincie Brussel, dan zal ik 
daar niet tussenkomen. Alaar, 
dat moet gebeuren op basis van 
serieuze afspraken, en ik hoop 
dat Vlaanderen dan niet te rap 
door de knieën gaat. 

Hoor je mij nu zeggen dat ik 
voorstander ben van de over
heveling van randgemeenten 
naar Brussel ? Neen! En als ik 
aan de onderhandelingstafel 
zou zitten, zou ik daar niet op 
toegeven. Er is daar al genoeg 
over gepraat en toegegeven. In
dien het Vlciams parlement zo
iets zou goedkeuren, tja, dan zal 
ik me niet verzetten. Uitein
delijk blijft het territorium in 
kw^estie bij Vlaanderen beho
ren. Zij het dat het dan wel zoals 
Brussel tweetalig zou worden. 
We moeten toch ook zien dat we 
het uiteindelijke doel niet uit het 
oog verliezen. E^n zelfstandig 
Vlaanderen met Brussel als 
hoofdstad is véél, véél belang
rijker dan duizend inwoners die 
ofwel tot de provincie 
Vlaa.ms-Brabant, ofwel tot de 
Vlaamse provincie Brussel be
horen." 

De radikale Vlaamse beweging 
wordt verweten niet voldoende 
afstand te nemen van het 
Vlaams Blok, dat op staatkun
dig vlak haar doelstelling deelt. 
Van Gerven: „Ik zou eerst iets 
willen zeggen over het woord 
"radikaal". We beschouwen ons 
als "radilcalen", niet als "extre
misten". Radikaal komt van "ra
dices", wortels. We willen naar 
de wortels gaan, naar de grond 
van de zaak. Extremisten be
vinden zich op de rand, zitten 
ver van de redehjkheid, het 

haalbare. Het Davidsfonds is 
dus zeker niet extremistisch. 
Radikaal wel. 

Zijn we rechts ? Dat is ook zo'n 
woord w^ciarmee schoon ge
speeld wordt. Het heeft een 
slechte bijklank gekregen, een 
onmenselijk slechte bijklank. Ik 
wil even in herinnering brengen 
dat het woord rechts vroeger die 
slechte konnotatie niet had. Als 
jongeman heb ik de periode 
voor de oorlog nog meege
maakt. Toen betekende rechts 
gewoon katoliek, omdat de ka-
tolieken rechts in de Kamer 
zaten, en de sociahsten links. 
Rechts w âs een heel net woord, 
zeggen dat je rechts was klonk 
toen heel fatsoenlijk. Wie rechts 
was, ging door voor verstandig, 
een beetje konservatief, hech
tend aan het behoud van de 
waarden, maar toch niet reak-
tionair. Dat is nu allemaal ver
anderd. Daarom gebruik ik ter
men als links en rechts liever 
niet. Maar als je mij toch uit
daagt, zeg ik dat het Davids
fonds tegelijk hnks en rechts is, 
en toch niet in het centrum staat. 
Voor sommige zaken is het D F 
links, progressief, in kuituur, in 
ons streven naar ontvoogding 
en zelfstandigheid, ook sociaal. 
En voor andere zaken is het D F 
rechts, konservatief, voor het 
behoud van waarden die hun 
"•waarde" bewezen hebben. Zo
als de mens: hij heeft een lin
kerhand en een rechterhand, en 
hij gebruikt zijn handen alle
bei." 

VLAAMS BLOK 

„Maar dat was uw vraag niet. 
De Vlaamse beweging is niet 
partij gebonden. Het Davids
fonds is dat ook nooit gev^^eest, 
zelfs niet in de negentiende 
eeuw. Onze leuze w âs en is: 
voor godsdienst, taal en volk. 
Zoals we ons niet met de dis-
kussies binnen de kerk moeien, 
houden ^ve ons ook niet bezig 
met de partijpohtiek. We nemen 

wel standpunten in. Bievoor-
beeld over abortus. Alaar dat 
betekent niet dat we de kerk 
gaan verdedigen, de CVP aan
vallen en het Vlaams Blok steu
nen. Daarom mag men ons ook 
niet verwijten dat we ons op 
dezelfde lijn plaatsen als het 
Vlaams Blok omdat w ê stelling 
genomen hebben voor een zelf
standig Vlaanderen. Dat is een 
verkeerde konklusie. Ik vind 
het zelfs onfatsoenlijk om alles, 
alle bewegingen, alle doelstel
lingen, alle organisaties, in te 
delen volgens de partijpoli
tiek." 

Van Gerven ziet de toekomst 
van de Vlaamse beweging op
timistisch tegemoet. Al hangt 
veel daarbij af van de politiek. 
Van Gerven: „Het O W heeft 
twee van zijn pluimen verloren, 
het Willemsfonds en het Ver
meylenfonds. Ik begrijp dat nog 
altijd niet goed. Ze nemen ont
slag en dan komen ze zeggen dat 
we rechts geworden zijn. 

Voor het begin van de staats
hervorming van '88 w âs er 
nochtans grote eendracht. Dat 
was ook niet moeilijk, toen was 
er geen inmenging van de par
tijpolitiek. De dag dat de par
tijpohtiek zich met het O W 
ging moeien, het begin van de 
honderd dagen van Dehaene, 
weet je wel, was het om zeep. Ik 
vertel geen geheimen als ik u zeg 
dat o.m. SchUtz en Gabriels zich 
toen tot de Vlaamse voorman
nen gewend hebben om het 
O W voor (of achter) hun wa
gen te spannen. Ze hadden de 
lessen uit het Egmontpakt goed 
geleerd, en wilden het O W van 
meetafaan achter zich scharen. 

Maar spijtig genoeg had het 
O W zijn les niet geleerd. Het 
zijn personen geweest, geen ver
enigingen, die het O W toen 
hebben verlamd. Wij w^aren als 
O W tijdens die onderhande-
hngen in de mogehjkheid om 
beslissend tussen te komen in de 
staatshervorming. En dat is 

door enkele mensen uit het 
O W , ik ga geen namen noe
men, onder druk van partij
politiek, verhinderd. Dat is een 
grote nederlaag ge^veest voor 
het O W , hoewel zij niet in de 
openbaarheid is gekomen. Maar 
we zullen die nederlaag, het 
begin van het gebrek aan een
dracht, wel te boven komen. 

We hebben straks een Vlaams 
parlement. Het zal beslissend 
zijn of de frakties van de 
Vlaamse Raad in de Vlaamse 
partijen de sterkste zullen zijn. 
Als in die Vlaamse Raadsfrak-
ties alleen politici van derde klas 
zitten, gaan we het niet halen. In 
ieder geval: hoe beter Vlaan
deren het daar doet, hoe minder 
de Vlaamse beweging nodig 
blijft. 
Moet de Vlciamse beweging het 
Vlaamse huis, eens het zal zijn, 
mee helpen inrichten? Sommi
gen menen van wel, anderen 
van niet. Het Davidsfonds helt 
een beetje over naar de tweede 
strekking. Als de Vlaamse be
weging moet gaan bepalen 
welke meubelen er in het 
Vlaams huis moeten staan, dan 
vrees ik dat ze zeker in partijen 
uiteen zal vallen. Natuurlijk zal 
de Vlaamse beweging zich nog 
moeten bezighouden met het 
verdedigen van Vlaanderen en 
het Nederlands in alle staten
bonden." 

AMNESTIE 

Het Davidsfonds was een van 
de eerste Vlaamse verenigingen 
om na de tweede wereldoorlog 
voor amnestie te pleiten. Van 
Gerven: „De Walen zijn tegen 
amnestie. Dat mag intussen w êl 
duidelijk zi;n, lees er de uit
spraken van de Waalse leiders 
op na. Ik denk dat het tijd 
wordt, na vijftig jaar, om onze 
pogingen hen te overtuigen toch 
mee te werken aan het verlenen 
van amnestie, te staken. 

Wie goed oplet, merkt boven
dien dat de tegenstanders van 

amnestie momenteel bezig zijn 
om dat woord te vervuilen. 
Overal hoor je nu zeggen, dat 
men tegen amnestie is, omdat 
amnestie het uitwissen van de 
schuld betekent. Welnu, neem 
Van Dale, dit is onjuist, en door 
onze tegenstanders waarschijn-/ 
hjk met opzet omgebogen. Am
nestie betekent: uitwissen van 
de straf, of wat nog overbhjft 
van de straf. Wat kun je doen 
tegen die woordvervuiling ? 
Blijven herhalen dat wij geen 
uitwissing van de schuld vra
gen, maar dat ^vij een globale 
uitwissing van de straf willen 
voor bepaalde, voored politieke 
misdrijven. Dat wil het Davids
fonds. En nog twee dingen: ten 
eerste kan door deze amnestie 
ook rechtsherstel gebeuren 
waar dat nodig is, en kan er op 
de tweede plaats verzoening 
tussen de burgers komen. Voor 
verzoening moet je met twee 
zijn. Welnu, het is de Belgische 
staat die de eerste stap moet 
zetten, zowel voor de uitwissing 
van de straf, het rechtsherstel 
als de verzoening." 

Toch Ujkt het niet waarschijnhjk 
dat de Belgische staat dit al
lemaal zal willen doen. Van Ger
ven: ,,Neen, daarvan zijn wij nu 
eindelijk wel overtuigd. 
Daarom moeten ŵ e er meteen in 
Vlaanderen aan beginnen 
w^erken. Strikt genomen, is 
Vlaanderen niet bevoegd om 
amnestie te verlenen. Wel, kan 
Vlaanderen alles in het werk 
stellen om, •waar nodig, be
voegdheden te omzeilen en des
noods te pakken. "Pakken" tus
sen aanhalingstekens natuur
lijk. De Vlaamse instanties die 
ervan overtuigd zijn dat am
nestie nodig is, moeten hiertoe 
het initiatief nemen. Wanneer 
het moeilijk is, •wanneer de 
grond'wet en -wetten in de w êg 
staan, moeten -we slu\v en kre-
atief proberen te zijn. En des
noods moeten we het ge^woon 
doen. Wat hebben de Walen 
gezegd toen ze op •weerstand 
stuitten bij hun w^apenverkoop ? 
"We doen het toch!" En enkele 
dagen nadien •waren de wapen-
verkoopkomitees opgesplitst. 

GESPREKKEN MET 
VLAAMSE BEWEGERS 
Dit is de derde allevering in 
een reeks gesprekken met 
Vlaamse be^wegers. Eerder 
kwamen Hugo Van Hemel-
ryck (VOS) en J a n Jam
bon ( W B ) aan het woord. 
Volgende week: Roland La-
ridon (Vermeylenfonds). Van Gerven: Een zelptandig Vlaanderen met Bruj^el aU hoofdstad u véél, véél belangrijker dan duizend inwoners die ofwel tot de provincie 

Vlaanuf-Brabant, ofwel tot de Vlaanue provincie Bruótiel behoren." Op de foto : een anti-Nol^ manifestatie in Schaarbeek. 

icT^hftllKPf? LATEN ZICf IET UIT BRUSSEL VEraawi^/^ 

Wel, in het geval van amnestie, 
en indien nodig ook om zelf
standig te worden, moet het 
Vlaamse parlement durven zeg
gen : wij doen het toch! De 
legale -weg is immers iets anders 
dan de demokratische •weg. 
Vlaanderen moet zijn zelfstan
digheid verwerven langs de
mokratische •weg, -via het 
Vljiams parlement desnoods, 
maar dat hoeft daarom nog geen 
legale •weg te zijn. Een staat 
•wordt trou^wens vrij^wel nooit 
zelfstandig langs legale •weg. 
Zelfs de Verenigde Staten, die 
demokratische vesting bij uit
stek, is niet onafhankelijk ge-
•worden langs legale •weg.' 

Peter Dejaegher 
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OP BALKAN KOMT GEEN EINDE 
AAN ELLENDE 

SLUIPSCHUHERS 
WORDEN 
BELOOND MET 
FLES SLIBOVIC 
Vori^/e week waren twee parlementsleden uit het Bosnidche 
Tazla in Vlaanderen, ze werden namens de Volkjunie door 
senator Willy Kuijpers ontvangen. Ze kwamen hier steun 
vragen voor hun meer-volkerenregio. Het is wel tekenend 
dat zij daarvoor steeds bij de demokratische Vlaams-na
tionalisten terecht komen. WIJ ondervroeg Knijpers over 
het gesprek, maar de ontmoeting leverde achtergrond bij een 
reek.) feiten die hier wel bekend zijn maar door de overdaad 
aan gruwel-informatie tuisen de plooien van het nieuws 
raken. En waaruit blijkt dat wat zich op de Balkan afspeelt 
één ellende zonder einde is. 

T
uzla IS een Turks woord en 
betekent zx)ut, want van 
daaruit werd reeds in de 
Keltische tijd hét bewaar

middel bij uitstek verhandeld 
naar Slavische, Albanese, 
Griekse en Makedoonse gebie
den. 

Verschillende godsdiensten, ta
len, alfabetten leefden er vreed
zaam met mekaar. 

Zal deze traditie blijven? On
geveer 60.000 gevluchten leven 
nu bijna drie oorlogsjaren om
singeld en zonder veel middelen 
met de stadsbevolking. De de-
mokratisch gekozen stadsraad 
houdt stand. De VN-Blauwhel-
men tellen de aanvalletjes en 
treiterijen van de Serviërs en de 
Bosnische ,,antwoorden". Cy
nischer kan het niet. Cet-
nik-sluipschutters krijgen per 
raak schot een fles slibovic als 
bonus! 

Senator Willy Kuijpers beluis

terde de Bosnische parlements
leden met veel begrip maar met 
grote onmacht. Praktische af
spraken werden gemaakt. On
der meer een 30-tonner vre-
deshulpgoederen is al bij mek
aar gehaald... 

EPISKOPI 

Op 10 april '94 overviel een 
Griekssprekend kommando de 
Albanese grenspost bij Epi-
skopi, daarbij werden twee Al
banese soldaten gedood. Tot nu 
toe zijn de daders niet gepakt. 
Vrijw^el onmiddellijk erna eiste 
de Griekse neo-fascistische 
krant Stochoé indirekt de aanslag 
op. De krant be\veerde dat zij 
altijd voorstander van derge
lijke aanslcigen geweest is ! Dat 
zij gewapende leden in Albanië 
heeft en dat er zeker nog der
gelijke incidenten zullen volgen. 
Er ^verd geen gerechtelijk on
derzoek ingesteld om de ver
antwoordelijkheid van de krant 

VROUWENAKTIE 
VOOR TUZLA (BOSNIË) 
Op het VU-sekretcinaat k-wam 
een oproep binnen van de 
Nederlandstalige Nationale 
Vrouwenraad voor de 
'Tuzla-aktie'. 

De stad Tuzla is gelegen in 
Centraal-Bosnië en wordt 
gekenmerkt door het multi-et-
nische karakter van de be
volking. In Tuzla leven nog 
steeds Kroaten, Serviërs en 
Moslims samen. Het plaatse
lijk bestuur vaart een kordate 
koers om elke 'etnische zui
vering' tegen te houden. De 
oproep is bedoeld om de pléiat-
sehjke bevolking van deze 
stad, die tot nog toe op geen 
enkele steun kon rekenen, te 
steunen door een konvooi 
hulpgoederen ter plaatse te 
gaan afleveren. Zo -wil men 
een speciaal konvooi organi-
zeren naar de VTOu^ven toe. 

trale opslagplaats. Volgende 
nieuwe of ongeschonden pro-
dukten worden ingezameld: 
haarverzorgingsmiddelen; de-
tergenten, schoonmaak- en 
reinigingsprodukten; hygiëni
sche produkten (tandenbor
stels, tandpasta, crèmes, ...); 
hygiënisch papier, maandver
band, tampons; schoonheids-
middelen, make-up; reuk- en 
toiletartikelen; mercerieën; 
panty's en kousen; pedi-
cure-benodigdheden. 

Ook giften zijn welkom. 

Tot eind oktober zijn alle bij
dragen welkom op de Nat
ionale Vrouw^enraad die te 
bereiken is tijdens de kan
tooruren. Het adres: Natio
nale Vrouwenraad (Gerd De 
Clercq), De Meeüssquare 28, 
1040 Brussel (02/511 82 43). 

Een Bosnische Serviër houdt de omgeving van Tazla in het vizier, bij een raak schot is hem een fles Slibovic 
beloofd... 

De vrachtwagen zal vertrek- °» Info: mevr. Jenny Meed, 
ken vanuit de Vrouwenraad ManteliuMtraat 12,3500 Had-
die tevens dient als een- -telt, TeUfax: 011/22 27 66. 

te onderzoeken, noch werden er 
andere maatregelen tegen de 
krant genomen. De informatie 
die zij verspreidt is vaak van 
zeer vertrou-welijke aard, wat 
wijst op een nauwe samenwer
king met de Griekse veiligheids
dienst. 

NOORD-EPIRUS 

In augustus overvloog Vrakas, 
een piloot van de Griekse lucht
macht met een militair be
strijdingsmiddelenvliegtuig Al
banees grondgebied en wierp 
pamfletten uit. Daarin w^erd 
Noord-Epinjs voor Grieken
land opgeëist en de bevolking 
opgeroepen om het regime van 
Berisa omver te w^erpen. Van 
officiële zijde werd het geval 
beschreven als een „geïsoleerd 
incident". In de Griekse pers 
werd Vrakas als een nationale 
held gehuldigd. De broer van 
Vrakas is direkteur van Pro-
mot-Lainopoulos, het grote 
Griekse Mercedes-agentschap. 
Hij organiseerde een demon
stratie om de vrijlating van zijn 
broer te eisen, die aangehouden 
was. Aan de demonstratie na
men de neo-fascistische orga
nisaties van de Stochos-krant 
deel, de Gulden Dageraad; ook 
BEO, een Griekse koningsge-
zinde bew^eging. Maar ook par
lementsleden van de „Neo Dim-
okratia" w^aren aan-wezig. Vra
kas is ondertussen vrijgelaten. 

Op 14 september is hij door een 
ministerieel besluit uit het leger 
ontslagen. Hij zal nog voor de 
militaire rechtbank moeten 
verschijnen. Vrakas heeft pu
bliekelijk verklaard dat hij de 
volgende keer boven Tirana zal 

vliegen. Tot nu toe ontving hij 
een zeer gematigde straf. Vooral 
als men bedenkt dat in Grie
kenland onschuldige jongeren 
veroordeeld worden voor het 
verspreiden van pacifistische en 
Makedoonse pamfletten. 

„DE KONING KOMT 
TERUG" 

Dergehjke verklaringen over de 
Griekse rechten op Noord-Epi-
rus in Albanië beperken zich 
niet tot rechts-ekstremistische 
kringen. Onlangs nog ver
klaarde de voormalige koning 
dat: „De politiek van "-wij eisen 
niets " een nationaal gevaar is "; 
en „De Griekse regering blijft 
onverschillig over het lot van 
onze "onbevrijde" broeders". 
Op 11 september j.1. ging Pa-
pandreou dciar voor het eerst 
tegen in. Tijdens een redevoe
ring in Thessaloniki oefende hij 
kritiek uit op „super-patriotten" 
(zonder namen te noemen) die 
de verklaring van de Albanese 
premier Berisa in de ogen van 
het Westen rechtvaardigen. Be
risa beweert immers dat Grie
kenland klaar staat om Albanië 
binnen te vallen en een deel van 
het land, nl. Noord-Epirus, te 
veroveren. Deze verklaring 
boekte echter geen efffekt. Op 
12 september reeds was het de 
beurt aan Sartzetakis die tijdens 
de vorige PASOK-regering pre
sident van de Griekse Repu
bliek was. In onverhulde taal 
eiste hij een autonoom statuut 
voor Noord-Epirus op. Daa.rbij 
beriep hij zich op het Protokol 
van Korfoe uit 1914, door Al
banië ondertekend en op het 
besluit van de Amerikaanse 

Senaat uit 1946 over de kon
sessies van Noord-Epirus £ian 
Griekenland! 

Verder verklaarde hij dat ,,wij 
de aanspraak op Noord-Epirus 
weer moeten laten gelden, die al 
tientallen jaren aanhangig is 
voor de Raad van Ministers van 
Buitenlandse Zaken van de VS, 
Groot-Brittanniè, Rusland en 
Frankrijk"; 

DIEFSTAL 

In Kosova gaat de respressie 
onverminderd verder. Tussen 
15 en 22 september ondernam 
de Servische belastingsinspek-
tie van Nis, Leskovc en andere 
Kosovaarse gemeenten en ste
den een grootschalige zoek- en 
afpersingstocht naar buiten
landse deviezen. Begeleid door 
het Servische leger werden de 
Kosovaren (die heel wat gelde
lijke steun van famiheleden uit 
de Benelux, Zwitserland, 
Duitsland, enz... ontvangen) 
beroofd voor vele miljoenen. In
tussen -werden éianhoudingen 
verricht en inboedels stuk ge
slagen. In de zuidelijke Balkan 
blijft de vrede ver weg. En de 
Griekse staat, die hand en span
diensten levert aan de Serviërs, 
blijft uit de twee ruiven eten. 
Voor de ene ruif, de Europese 
Unie, dragen wij mee verant
woordelijkheid. 

Met de regelmaat van de klok 
ondervraagt senator Kuijpers 
de minister van Buitenlandse 
Zaken Willy Claes hierover, 
maar krijgt steeds dezelfde wei
nig zeggende antwoorden. 

(mvl) 
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f ANTWERPEN 
SaL<.iï<Si 

BEDRIJFSLEIDER OP VU-LIJST TE BERLAAR 

SEPTEMBER 

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

Vr. 30 ANTWERPEN: VU-
Groot-Ant^verpen: Eerste lustrum 
Eetmaal. Met dans. Zaal de Nieuwe 
Spiegel, Kioskplaats te Hoboken. 
Aanvang: 20u. Deelname: 450 fr. 
Kaarten bij bestuursleden of op tel. 
03/238.82.08. 

Vr. 30 BERLAAR: Lijsttrekker 
Geysemans en fraktieleider Lujrten 
spreken namens de VU-afdeling in 
een politiek debat. Om 20u. in de 
jongensschool. Dorpsstraat. Inkom 
100 fr. Info: 03/482.11.93. 

OKTOBER 

Di. 4 ANTWERPEN: Verkie
zingsdebat. M.m.v. Hugo Schiltz 
(Ant. 94), Leona Detiège (SP), 
Filip Dewinter (VI. B), Leo Del-
waide (VLD) en Harry Schram 
(Agalev). Moderator: Paul Cordy 
(joernalist). Om 20u. in de aula 
ROOI, UFSIA, ingang Rode
straat. Org.: KVHV-Antwerpen. 

Za. 7 SCHOTEN: Zangavond 
,,Noten in Schoten". Om 20u. in 
zaal Forum, Aïarkt. Inkom 100 fr., 
info: FW-Schoten (645.86.50). 
M.m.v. 7 Schotse koren, Vlaamse 

koren en Gust Teugels. Org.: 
Vlaamse Vrouwen Schoten. 

Za. 15 BERLAAR-HEIKANT: 
Zangevereniging De Heikneuters 
brengen jaarlijkse revue. 20ste jaar
gang. Op 15, 16, 19, 21 en 22/10. 
Reservaties bij Colette Nauwe-
laerts (015/24.72.16, na 13u.). Info: 
Frans Hendricks (015/25.16.16). 

Di. 18 BERCHEM: Jo Van Eet-
velde over ,,Van den Vos Rey-
naerde". Met dia's en aangepaste 
dierengeluiden. Inkom 50 fr. Om 
20u. in Kult. Centrum Berchem. 
Kaarten op 321.73.60, na 18u. 
Org.: FW-Berchem. 

Vr. 21 TONGERLO: Tonny Van 
Dijck belicht het begrip Amnestie 
in verband met de koUaboratie. Om 
20u. in Kapellekeshoef. Toegang 
vrij. Org.: SMF-Kempen. 

Ma. 24 BERCHEM: Bezoek aan 
het Provinciehuis, (dus ni£t op dins
dag!) Inschrijven noodzakeUjk 
voor 10/10 bij P Cauwenbergh 
(239.66.21). Aantal bezoekers dient 
vooraf vermeld. Bijeenkomst Pro
vinciehuis om I3u.50, aanvang 
rondgang 14u. Org.: FW-Ber
chem. 

Vr. 28 BERCHEM: Bezoen aan 
Memling-tentoonstelling te 
Brugge. Vertrek Berchem-station 
om 8u.25. Rondleiding om 1 lu. 
Onkosten: trein + inkom + gids: 
600 fr. te storten op rek. van Paula 
Cauwenbergh (412-9095811-05), 
dus niét op FW-rek. De eerste 20 
betalers kunnen mee. Org.: 
FW-Berchem. 

IN BRASSCHAAT BRANDT 
DE LAMP 

Zoals reeds op 10 mei is be
kendgemaakt, werd in Bras-
schaat een nieuwe, plaatselijke 
politieke groep opgericht, die 
onder de naam IDee (Inzet en 
Demokratie, LD.) zal deelne
men aan de gemeenteraadsver
kiezingen. De VU daarentegen, 
die mede-initiatiefnemer is ^ le
vert de helft van de kandida
ten. - .1-

De lijst wordt getrok,ken door 
twee ervaren maar integere po
litici. Hij wordt geduwd door de 

"VXJ-voorzitter, een 
ex-OCMW-raadslid en de 
IDee-voorzitter. De groep telt 
opvallend véél jongeren (8) die 
allen aktief zijn in het jeugd- en 
vormingswerk; en 11 vrouwen 
(1 op 3 dus) waarvan 7 voor het 
eerst. 

De lijst telt ook een zestal 
60-plussers, die — al of niet 
gepensioneerd — nog mjiat-
schappelijk aktief zijn. 

IDEE-KANDIDATEN 

1. Herman Lauwers; 2. Roger 
Vanthillo; 3. Wim Van der 
Steen; 4. Koen Verbraecken; 5. 

Lut Lissens; 6. Monique De 
Belder; 7. Nicole Swyngedouw; 
8. Annemie Bos; 9. Aleydis 
Exelmans-Bulcke; 10. J a n Bal; 
11. Jeroen Van de Mosselaer; 
12. Steven D'Hondt; 13. Ruben 
Delvaux; 14. Tom De Meyer; 
15. Mark Verbist; 16. Medhi 
Aemouts; 17. Armand Ong-
hena; 18. Bert Minne; 19. Rosa 
Geerts; 20. Erna Lombaert; 21. 
Moniek Eeckelaert; 22. Vero-
nique Sanspeur; 23. Carine Van 
Avermaet; 24. Koen Liegeois; 
25. J a n De Buck; 26. Leo Hof-
kens; 27. Georges Van Ruys-
sevelt; 28. Kamiel Matthijs; 29. 
Hugo Thibaut; 30. Rein 
Schiltz; 31. J a n Verschooren; 
32. Jaak Decru; 33. René 
Steurs. 

LAMP 

Het logo van IDee is een lamp. 
En de sub-slogan (na: ,,Helder 
IDee, klare politiek") is een 
citaat uit de periode van de 
Franse Revolutie: ,,Uit de bot
sing van IDeeën ontstaat het 
licht". 

René Steurs, voorzitter IDee 

}fPLKSUNIE 
BESTUREN 

Niet alleen in Antwerpen maar 
ook m het achterland steunen 
bekende mensen uit het be
drijfsleven de VU-lijsten. Neem 
nu Berlaar waar afdelingsvoor
zitter Jef De Smet (rechts) en 
lijsttrekker Staf Geysemans 
(links) met aUe sjrmboliek ver-

w^ijzen naar de Volksunie. Beide 
zakenlieden werden aktief in de 
afdeling die door Walter Luy-
tent dertig jsiar geleden werd 
opgericht. Oud-senator Luyten 
is er voor vier gemeenteraads
leden fraktieleider en staat 5de 
omdat daar volgens hem de 

WOMMELGEM, 
VOLKSUNIE ONDANKS ALLES 
De recente gebeurtenissen op 
politiek vlak binnen de Volks-
vuiie van Wommelgem hebben 
heel ^vat reaktie losgeweekt. 
Het bestuur besliste een open 
brief aan Rik Vandeweghe te 
sturen, hij die mede Jian de wieg 
van Volksunie-Wommelgem 
heeft gestaan en gedurende al 
die jaren als leidende figuur zijn 
kennis ten dienste stelde. 

In een open brief nam het 
VU-bestuur afscheid van hem 
en stelde meteen haar lijst voor 9 
oktober a.s. voor. 

1. Stan Geel; 2. Je f Dauwen; 3. 
Kristel Moons; 4. Eric Her-
bosch; 5. Herman Wonnink; 6. 
Etienne Swaans; 7. Ann Baele; 
8. Peter Helsen; 9. Erik 
Luyckx; 10. Inès Jordens; 11. 
J a n Peeters; 12. Rita Caster-
mans; 13. Charrel Llekens; 14. 
J a n Heughebaert; 15. Erna De 
Bock; 16. Francois Schelle-
kens; 17. Maria Lathou-
w^ers-Mertens; 18. H a n y 
Steurs; 19. Ludgaar Boogaerts; 
20. Ward Herbosch; 21. Jozef 
Ceulemans. 

VU-ESSEN PAKT UIT MET 
JONGE EN VERNIEUWDE LIJST 
Op de Essense Volksunie-lijst 
prijken heel wat namen van 
nieuwkomers en entoesiaste 
jongeren. Niet minder dan ne
gen van de 23 kandidaten zijn 
jonger dan 35 jaar. Ze worden in 
hun politieke strijd voluit ge
steund door drie ouderen: J a n 
Van der Mast (63j.), Edith 
Hoofd (67j.) en (lorrie De 
Clercq (73j.). Vijftien plaatsen 
worden ingenomen door nieu
welingen. Patrick Van Gooi 
(23j.) en FUip Vandenbroeke 
(24j.) stellen zich kandidaat 
voor de Antwerpse provincie
raad, respektievelijk op de 8ste 
en de 10de plaats. 

LIJST 

1. Fons Tobback; 2. Dirk 
Smout; 3. Füip Vandenbroeke; 
4. José Van Nassauw-Brou-
wers; 5. Gui Van den Langen-
bergh; 6. Paul De Corte; 7. 
Angnes Suykerbuys-Broos; 8. 
Jóhan Somers; 9. Walter Nelen; 
10. Leen Bevers-Janssens; 11. 
J a n Van der Mast; 12. René 
Gabriels; 13. Eric Mattheeusen; 
14. Jos Lenaert; 15. Edith 
Hoofd; 16. Jef Bergmans; 17. 
Peter De Jonge; 18. (3orrie De 
Clercq; 19. Joris Deckers; 20. 
J a n Vandermast; 21. Frans Ros
sen; 22. Karel Deckers; 23. Su
zanne Pockelé-Van Turnhout. 

strijdplaats is. Ze noemen zich
zelf de VU-ers van nu en straks, 
,,straks" wanneer misschien een 
bestuursakkoord moet afgeslo
ten worden. Op de vraag ,,met 
wie" wachten ze liever tot na de 
verkiezingen. 

Leo Puissant 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

De plaats van; 
- MEDISCH STATISTICUS 
wordt openverklaard. 
De plaats staat open voor zo
wel mannelijke als vrouwelijke 
kandidaten. 
Aanvangswedde: 95.557- fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leef
tijd van 18 jaar bereikt hebben 
en de leeftijd van 45 jaar niet 
overschreden hebben op 
10.10.1994. 
Diplomavereiste: 
- houder zijn van het diploma 
industrieel ingenieur in de 
kernenergie optie medische 
nucleaire technieken en hou
der zijn van een bijzondere 
licentie statistiek operationeel 
onderzoeK econometrie en 
bedrijfsinformatica, richting 
statistiek 
Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheids
duur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier 
en examenprogramma te be
komen op de 7e Directie-Per
soneelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwer
pen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 
De kandidaturen moeten toe
komen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 
2000 Antwerpen, uiterlijk op 
10.10.1994. 
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ü i ï DE REGIO 
BRABANT UITSLAG TOMBOLA VAN VU-BUIZINGEN 

SEPTEMBER 

Do. 29 BRUSSEL: Migranten
vrouwen in onze gemeenten. Welk 
beleid in 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 pol
itica waaronder Annemie Van de 
Casteele. Org.: Nederlandstalige 
Nationale Vrouwenraad. 

OKTOBER 

Za. 1 VILVOORDE: Haantjes-
kermis in het OLV-CoUege, Hel
denplein, Vilvoorde-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 Nachtegaal, 
vanaf 18u. Ook op 2/10 van 12 tot 
16u. Org. VU-Wemmel. 

Za. 1 DWORP: Mossel- en Friet & 
Biefstukkermis. Vanaf 17u.30 in 
zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 1 
te Dworp. Ook op 2/10 van 1 lu.30 
tot 16u. Org.: VÜ-Groot-Beersel. 

Zo. 2 AARSCHOT: Jaarlijks pan-

nekoeken en smoutbollenfeest. In 
de parochiezaal van Lang-
dorp-Centrum, van 14 tot 20u. 
Org.: VU-Aarschot. 

Wo. 5 LEUVEN: Gespreksnamid-
dag over Vlaams-Brabant: een pro
vincie in wording. Om 14u. in Het 
Klein Tafel Rond, Grote Markt. 
Spreker is Juul Wydooghe. Org.: 
Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 14 DILBEEK: Opening tent
oonstelling ,,Groen Ierland, Gou
den Hart". Om 19u. in KC West
rand. Gastspreker: Hans De Belder 
(en o.v. de ambassadeur van Ier
land). De tentoonsteüing loopt tot 
30/10. Org.: Werkgemeenschap 
Gillis Van den Bossche, Dilbeek. 

Vr. 21 DILBEEK: Gespreksavond 
over „Ierland en zijn sprookjes" 
door Juul Wydooghe.. Om 20u. in 
KC Westrand. Org.: Werkgemeen
schap G. V.d.Bossche, Dilbeek. 

Vr. 28 DILBEEK: Een andere kijk 
op Noord-Ierland door Heather 
Lyons (Noordierse). Om 2Ou. in 
KC Westrand. Org.: Werkgemeen
schap G v.d. Bossche i.s.m. Vorm
ing & Gemeenschap. 

Hier de tombolauitslag van de 
26ste pensenkermis van 
VU-Buizingen. 

Volgende cijfers van de eet
waarde-kaarten behalen een 
prijs: 

5 1 7 - 5 4 3 - 5 8 7 - 6 1 1 - 6 3 9 -
676 - 709 - 751 - 782 - 820 -
854 - 879 - 913 - 940 - 1409 -
1429 - 1466 - 1514 - 1552 -
1573 - 1594 - 1636 - 1654 -
1713 - 1739 - 1819 - 1833 -
1 8 7 7 - 1 9 4 1 - 1 9 6 5 . 

UITSLAG STEUNBOEI^ 

1. Albert Vannerom; 2. Ant
oinette Borremans; 3. Thérèse 

Wets; 4. André Gerad; 5. Luc 
Van Roy; 6. Frans Van Vol-
sem-de Roubaix; 7. Reimond 
Temmerman; 8. Jozef Matton; 
9. Elise Cornells; 10. Irene Al-
lard; 11. Jos Wouters; 12. Jul 
ius Floridor; 13. Mare O ; 14. 
Ernest Vannerom; 15. J a n Van 
Keer-Kog; 16. Marijn Wauters; 
17. Piet Demol; 18. Simone 
Vandenbroeck; 19. Jozef Dam-
mans; 20. Georges Destryc-
ker-Dubois; 21. Carlos Vancler-
meulen; 22. Mche l Van der 
Vinnk; 23. Mark Demesmaker; 
24. Armand Deridder; 25. 
Hugo Stroobants; 26. Femand 
Bauwens; 27. Alfred Catherine; 

WÉST-VlAANDËREN 

VUJO-TIENEN OPNIEUW AKTIEF 

De VU-Jongeren in Tienen zijn 
opnieuw aktief. Met frisse moed 
en nieuwe ideeën willen ze een 
beter toekomstbeeld voor onze 
jeugd in de regio. 

Mensen die hen financieel en/of 
logistiek willen steunen kunnen 
dit op volgend rekeningnr. 
434-6226131-93 op naam van 
VUJO-Tienen. 

Het bestuur dankt de mUde 
schenkers bij voorbaat. 

c» Kontaktperdonen: Eric 
Storm, Kleine Bergdtraat 8 te 
3300 Tienen (uL 016/82.22.40/ 
fax 016/39.91.93) of Philip Van-
belmont. Oude Heerweg 135 te 
3300 TUnen (016/78.90.99). 

OKTOBER 

Za. I LOMBARDSIJDE: Vijfde 
kaartingavond in Oud Lombard-
sijde. Aanvang 14u. Inleg 50 fr. 
Org.: VU-Westende-Lombard-
sijde. 

Zo. 2 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Zwevegem o.l.v. de fanuhe Vers-
chuere-Dejonghe. Org.: Wandel-
klub Vlaams Huis. 

Di. 11 IZEGEM: Sportieve bin-
enaktiviteit. Org.: FW-Izegem. 

Wo. 12 IZEGEM: Plantijnzaal bi-
blioteek: eerste sessie kursus ,,Ge
schiedenis van België" door dr. Ler-
myte. Meer info: J . Bogaert 
(051/30.20.39) of E. Vandewalle 
(051/30.26.70). Org.: VSVK-Ize-
gem. 

Vr. 14 IZEGEM: Vlaams Huis 
vanaf 20u. Achtste kaarting. Ook 
op 16/10 vanaf lOu. Org.: Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. . 

Ma. 17 IZEGEM: Zaal Oud Stad
huis om 15u.: Dr. Carton over 
Oude Geneeswijzen. Org.: 
VWG- Izegem. 

Wo. 19 IZEGEM: Tweede sessie 
,,Geschiedenis van België". Org.: 
VSVK-Izegem. 

Do. 20 IZEGEM: Bar auditorium 
Akademie, Kruisstraat, om 20u.: 
Frank Van den Bossche (RUG) 
over het Hindoeïsme. Toegang 50 
fr., abo's gratis. Org.: VSVK-Ize
gem. 

Zo. 23 ZWEVEGEM: Ledenfeesf, 
met Beenhesp en groentenkrans. 
Ook koude schotel te verkrijgen. 
400 fr.p.p., -lOj. gratis. In zaiJ Bol
dershof. Inschrijven bij bestuurs
leden. Org.: VU-Zwevegem. 

Wo. 26 IZEGEM: Derde sessie 
„Geschiedenis van België". Org.: 
VSVK-Izegem. 

AALST HERDACHT MEESTER HERMAN DE VOS 
Onder grote belangsteUing 
w^erd op zondag 18 september 
meester Herman De Vos her
dacht. 

De parochiekerk van Sint-Jan 
aan de Aalsterse Immerzeel-
dreef was veel te klein voor de 
talrijke aanwezigen. Het kun
stig optreden van het koor „'t 
Snoerken", o.l.v. dr. Van Box-
laer, de serene eucharistievie
ring door e.h. Frans Temmer
man, vikaris-generaa.1 van het 
bisdom Gent, de opgemerkte 
homilie van pater Aernouts en 
de entoesiaste en innige samen
zang, maakten van deze ere

dienst een ontroerende en voor
name plechtigheid. 

De spontane en geestdriftige 
aanwezigheid van zo veel 
mensen, uit alle hoeken van het 
Vlaamse land, bewijst hoe le
vend de herinnering is gebleven 
aan de repressieperiode. 

Tegen de achtergrond van de 
bevrijdingsfeesten belichten 
dergelijke manifestaties op een 
eerlijke manier het andere luik 
van deze naoorlogse periode en 
dragen in die zin bij tot de juiste 
emotionele en historische ben
adering van deze donkere tijd. 

Na de mis had in de zaal van het 
Sociaal Centrum een gemoe
delijke en hartelijke ontmoeting 
plaats tussen familieleden, 
vrienden en kennissen en be
langstellenden . 

De inrichtende verengiging de 
Vlaamse Kring ,,Land van 
Aelst" laat langs deze w êg weten 
dat er opnieuw gedachtenis
prentjes te verkrijgen zijn. Deze 
worden toegezonden op een
voudige aanvraag, hetzij schrif
telijk, hetzij telefonisch bij de 
voorzitter: Tony Derde, Hy
acinthenstraat 24 te 9300 Aalst, 
tel. 053/70.09.38. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

Wo. 28 DEENZE: 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, Smids
estraat 7(>. Aanvang om 19u.30. 
Noors visbuffet aan 400 fr.p.p., 
kinderschotel aan 200 fr. Uitreiking 
prijzen Zoektocht „Het minder 
bekende Gentse centrum". Inschrij
ven 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.GiQis. 

Vr. 7 DESTELBERGEN: Mos
sel- en Visfestijn. Vanaf 19u.0 in 
zaal Berghine, Dendermondse-
steenweg. 450 fr.p.p. Vanaf 22u. 
gezellig samenzijn met Discobar. 

Inschrijven tot 4/10 bij alle best
uursleden en bij R. Clompen 
(365.67.91). Org:. Dr. J. Goos-
senaertskring Destelbergen-Heus-
den. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostel lerie 

y^ttttg 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 min van de kust, stelt U een zee voor van lölmte, 
komfort, keuken, rust rustiek en romantiek. 

Wi] bieden U: 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Rjne Franse keuken, è la carte en 
8 menu's van 715 fr. tot 1600 fr. 

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 
2400 fr. 

- Volpension 2450 fr. per persoon 
Halfpension 2050 fr. per persoon. 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr. per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN"- confepentiezaal met alle nodige multifiinctionele apparatuur. 

Voor gratis infomiatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/28a007 fax 058/289.381 

28. Marcel Borremans; 29. Jul -
ika Serke3m; 30. J a n Denutte; 
31. Jos Vanderputten. 

Al deze prijzen kunnen afge
haald worden bij Miei Uyten-
hoven, Geynstbos 17 te Bui
zingen (tel. 356.86.71). 

Het bestuur en de mandata
rissen danken van harte alle 
schenkers van prijzen, de vele 
medewerkers en niet het minst 
het grote aantal bezoekers die 
van deze 26ste ,,pensenkermis" 
een uitzonderlijk geslaagd feest 
maakten. 

ö.d.n.) 

< ^ 

IZEGEM KAN 
WEER 
WIJZER 
WORDEN 
De Vlaams-nationalistische en 
pluralistische kulturele Vlaamse 
Studie- en Voormingskring 
(VSVK) van Izegem slaagt er 
telkens w^eer in om een boeiend 
jaarprogramma in elkaar te ste
ken. Tussen oktober van dit jaar 
en maart 1995 worden zes le
zingen voorzien, en daarnaast 
presteert VSVK het om zo vier 
verschillende kursussen het pu
bliek aan te bieden. We geven 
hierna een overzichtje. De voor
drachten gaan telkens door in 
de bar van het auditorium, op 
donderdeigavonden om 20u. 
Een abonnement voor de zes 
avonden kost 200 fr., wie geen 
abonnement heeft betcialt 50 fr. 
per avond. 

20 okt. 92: Frank Van Den 
Bossche (RUG): Het Hindoe
isme. 

24 nov. 94: Frank Seberechts: 
Dagelijks leven in de repres
sietijd 

15 dec. 94: Prof. Jacques Claes 
(UFSIA): Het verschijnsel 
massahysterie rond de overle
den koning. 

26 jan. 95: Prof. N e r l Knol 
(VUB): Zijn er nog mensen
rechten ? 

16 feb. 95: Raymond Detrez 
(producer Radio 3) : De Bal
kan. 

23 maart 95: Prof. Yvan Vanden 
Berghe (UIA): Is er een toek
omst voor Oost-Europa en het 
G O S ? 

KURSUSAANBOD 94-95 
Geschiedenis van België door 
Jean-Marie Lermyte, dr. ge
schiedenis. 4 woensdagavonden 
(12, 19, 26 okt. en 9 nov. 
1994). 

Hoogtepunten uit de beeld
houwkunst van de twintigste 
eeuw door Mieke Felix, kunst
historica. 4 woensdagavonden 
(16, 23, 30 nov. en 7 dec. 
1994). 

Hoe werk ik aan mijn, stam
boom ? door Bertrand Nolf, ex
pert famUiekunde. 3 ^voensdag-
avonden (11, 18 en 25 jan. 
1995). 

Art Déco door Machteld De 
Schrijver, kunsthistorica. 4 
woensdagavonden,(8, 15, 22 en 
29 maart 1995). 

c» Info: Jodée Bogaert 
(051/30.10.39) of Erik Vande-
waUe (051/30.26.70). 
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SPORT 
MET HET JAAR 2000 IN ZICHT 

HOE ZWAAR WAS DE KLAP? 
De lezer weet Inmiddeb al of de Belguche klub<) in de eeréte 
ronde van de Europabekeré de dreun van formaat al of niet 
hebben kunnen vermijden. Na de heenronde zag het er niet 
goed uit. Anderlecht voetbalde In de Champ'wnö League erg 
matig tegen het bescheiden Steaua Boekarest en Indien de 
landskampioen gisteravond In Lissabon heeft verloren zijn 
de kwallflkatlekansen tot een minimum herleid. Voor het 
365 dagen per jaar triomferende klubbestuur moet dat een 
klap zijn die kan tellen. Maar misschien Is het beter 
verlopen... 

I
n de Uefacup stonden ^ve er 
voor de terugmatchen zo mo
gelijk nog slechter voor. Ant
werp en Seraing verloren op 

eigen veld en Charleroi het in 
het buitenland ook geen zege-
buUetins drukken. De oogst was 
schraal. Er heerste sportieve 
hongersnood. Club Brugge vî as 
in de beker voor bekerwinnaars 
de uitzondering die de regel 
bevestigde maar dan wel met 
dien verstande dat de Ierse te
genstander nog nooit boven het 
niveau van het veredelde ama
teurvoetbal vermocht uit te 
klimmen. 

GEEN VISIE 

Eigenlijk luiden de noodklok
ken over ons voetbal. Het kom
petitievoetbal ligt laag. De ni
vellering naar beneden toe gaat 
onverminderd verder. Alge
meen wordt erkend dat zelfs 
onze betere spelers kreativiteit 
missen, dat zich op het veld geen 
echte leidersfiguren melden. De 
huidige generaties zouden in 
aanleg beperkt zijn. 

We geloven dat veel van die 
beweringen waar zijn. Maar ze 

OP KARAKTER 
Het w â̂  ontroerend en ei
genlijk ook een beetje kom
isch. De dolle vreugde van de 
Nederlander van Surinaamse 
afkomst: Regilio Tuur, de 
nieuwe wereldkampioen 
zwaarvedergewichten van de 
WBO, de World Boxing Or
ganisation. Het is niet onze 
gewoonte aandacht te beste
den aan het kloppen en slaan 
binnen de boksring. We 
springen niet op •wanneer op 
het scherm klappen w^orden 
uitgedeeld. Maar Tuur(ke) is 
de uitzondering die de regel 
bevestigt. Al tijdens de Olym
pische Spelen van Seoul eiste 
de donkerkleurige sprink
haan de aandacht. De dw^erg 
velde er een reus. Hij was de 
simpatiekste knokker. 

Tuur heeft inmiddels niet stil
gezeten. Vorig weekend werd 
hij in Ahoi zow^aar wereld
kampioen. Hij zwaaide met de 
Nederlandse vlag. Zijn spon
tane geluk -werkte aansteke
lijk. Hij had het hoogste ber
eikt. De kneus was een reus 
geworden. 

Tuur is het zoveelste bewijs 
dat grote kampioenen over 
een uitzonderlijk karakter 
(moeten) beschikken. De Su
rinamer -was een broze peuter, 
een kwetsbare kleuter. Het 

verklaren niet alles. Het vers
chijnsel is trouwens niet ex
clusief ,,Belgisch". Ook in het 
buitenland worden soortgelijke 
negatieve trends w^aargenomen. 
Het aangeboren talent en im
provisatievermogen. De gemid
delde voetballer van vandaag is 
centimeters groter dan die van 
voor tien, twintig jaar. Trainers, 
die vinden dat hun stem niet 
genoeg wordt gehoord en die 
zich internationaal willen ver
enigingen, kiezen altijd voor on
middellijk rendement, voor res
ultaten om het vege lijf te red
den. Ze gaan er verkeerdelijk 
van uit dat het veiliger is de 
kracht van de tegenstander te 
overschatten dan te vertrouw^en 
op de eigen mogelijkheden. Af-
w^achten en verdedigen wordt 
dan gauw beter dan aanvallen 
en durven. 

Er w^ordt niet gewerkt op lange 
termijn. Er is geen visie meer 
aanwezig. We kunnen dat alleen 
maar vaststellen. 

Remedies voorschrijven is niet 
moeilijk maar zij vragen een 
mentaliteits-wijziging en dat is 
andere koek in de op geld en 

heette dat hij fysiek nooit 
zware inspanningen zou kun
nen leveren. Hij had een z^vak 
hart. Tuur, die het nooit breed 
heeft gehad, wilde niet aan
vaarden. Hij opereerde zich
zelf geestelijk. Hij vocht te
rug. Hij verlegde altijd de 
eigen grenzen. Hij -werd ge
dreven door grote geldings
drang. Sport wees hem de 
weg naar een beter en vooral 
rijker leven. Hij was bereid 
veel af te zien. 

Er werd met Tuur gelachen. 
Zoiets kon natuurlijk niet. 
Maar Regilio vertrok njiar de 
States om als een echte prof te 
leven en te lijden. Hij streefde 
het hoogste na. Met minder 
nam hij geen vrede. Tuur 
haalde inmiddels de streep. 
De 27-jarige zw^arte Neder
lander versloeg de 31-jarige 
Eugene Speed bij unanieme 
beslissing. Twaalf ronden lang 
wcts Speed Tuurs grootste te
genstander en vijand op deze 
wereld en in dit leven. Zijn 
vreugde w âs aandoenlijk en 
bovenal geloofwaardig. De 
bokssport kortstondig in haar 
beste gedaante. Het w^as Tuur, 
die zijn moeilijk leven lang 
altijd onverstoorbaar zijn ei
gen weg ging, van harte ge
gund. 

Algemeen wordt erkend dat zich op onze voetbalveDen geen echte 
leiderdfiguren melden, de huidige generatied zouden maar over een 
beperkte aanleg beschikken... 

kommercie drijvende wereld 
van de topsport. 

Desondanks mogen de klubs en 
hun bestuurders geen veront
schuldigingen aanvoeren. Zij 
hebben het zelf gewild. Ze heb
ben er om gevraagd. Ze hebben 
zichzelf verkocht aan de ma
nagers en budgetbewakers, aan 
de geldmakers en publiciteits
agenten. Het kind van de re
kening zijn de voetballers die 
door hun financiële afhanke
lijkheid en daarbij ,,aangepast" 
gedrag altijd onmondig bleven 
en de enigen zijn die geen stem 
in het kapittel hebben. Ze wor
den niet eens verondersteld over 
de strukturen en beleidsvormen 
na te denken. Ze zijn slaven met 
gouden kettingen rond de be
nen. 

2000 

Maar er komen betere tijden. In 
het jaar 2000 bijvoorbeeld. Dan 
mogen de Nederlandse en Bel
gische Voetbalbond samen het 
Europees landenkampioen-
schap organiseren en tegen dan 
zou er opnieuw een grote na
tionale ploeg in het veld moeten 
staan om het sportieve en kom-
merciële sukses van het tornooi 
te verzekeren. MLaar het zal dan 
•wel gauw moeten veranderen. 

Inmiddels heeft de ministerraad 
zich akkoord verklaard de vei
ligheid te waarborgen op die 
Europese kampioenschappen. 
Waarmee de laatste hindernis 
op w êg naar de organisatie 
voorgoed werd w^eggenomen. 
Het wordt nu wachten op spor
tieve beterschap en op de lange 

lijst van partners die de voet
balbond bij die gelegenheid fi
nancieel zullen willen onder
steunen. Want we kunnen ons 
niet voorstellen dat de ,,mar-
chands" uit het glazen huis 
vrede zuUen nemen met de of
ficiële door de Uefa aangetrok
ken sponsors. Er zullen nog wel 
wat nevenaktiviteiten worden 
georganiseerd. Voor elck wat 
wils. Zoals dat nu al met de 
Europabekers het geval is. 

Een kat kan daar nog moeilijk 
haar jongen in terugvinden. Er 
was een tijd dat er interna
tionaal alleen maar om de Eu
ropabeker voor landskampioe
nen werd gevoetbald. Nadien 
w^erd daar de Europacup II aan 
toegevoegd en nog een aantal 
jaren later w^erd de Jaarbeurs-
stedenbeker opgewaardeerd en 
gereorganiseerd tot de Uefacup. 
Eind jaren zestig lag eJles netjes 
m de plooi. Maar na twintig jaar 
k-wam er sleet (?) op de suk-
sesformule. Of beter: er was de 
vraag na^r meer (geld) en beter 
(televisie). 

Het basketbal, een internatio
nale bond die altijd geleid is 
geworden door gladde jongens 
die een lege fles voor vloeibaar 
goud wisten te verkopen, had de 
weg gewezen. J e speelt op dins
dag, woensdag en donderdag en 
vangt drie dagen televisierech
ten. Dat de kijker en de bet
alende toeschouwers daar een 
indigestie (moeten) aan over 
houden is een vaststelling die 
zonder gevolg kan en moest 
worden geklasseerd. Noch de 
ene noch de andere zijn in de 

< ^ 

huidige ontwikkelingsfase van 
belang voor de voetbalvaderen. 
Hen interesseren enkel en alleen 
de opbrengsten. Daarna zien we 
wel. En tegen 2000 brengen we 
een Europese kampioenenploeg 
in het veld. Desnoods natura-
hseren we de halve Balkan en 
wie weet binnenkort ook de 
helft van Afrika. 

Flandrien 

DE 
WEDERZIJDSE 
OMHELZING 
Het is nog altijd wennen. 
Voetbal kijken op V T M valt 
niet mee. Er scheelt wat aan 
en het blijft moeüijk om 
definiëren. Een gevoel van 
wederzijdse omhelzing 
dnngt zich op. De voet
balsport -wordt op de kom-
merciële zender zeker niet 
kritisch benaderd. 

Daarvoor "werd zij te duur 
betaald en bovendien moet 
zij nu nog te gelde worden 
gemaakt. Ach, er -wordt de 
trainer en de spelers wel 
eens een „ambetante ' -vraag 
gesteld maar verder gaat 
het niet natuurlijk. De vra
gen gaan nooit diep, de ,,de-
cision-makers" worden 
nooit in het hoekje gedre
ven. We zijn lief voor el
kaar. We zijn partners. We 
kunnen er samen veel uit
halen. 

Laten -we het dus niemand 
moeilijk maken. De gem
iddelde voetballiefhebber, 
de doorsnee-supporter 
volgt ons -wel. Hij mag eens 
juichen en schreeuwen in de 
studio. Hij mag het dekor 
vuUen en daarmee is hij best 
tevreden. 

Het is ooit anders ge-weest. 
Al is het wel al een tijdje 
geleden. Yvan Sonck, die 
inmiddels achter de cou
lissen schijnt verdwenen en 
wiens dieper gravende stem 
te weinig -wordt gehoord, 
sprak ooit op de openbare 
omroep over boerekool-
voetbal, over wedstrijden 
zonder amusements
waarde, over verstarde trai
ners en kortzichtige be-
stuurslui. 

Hij zwijgt al enkele jaren 
want ook in de Reyerslaan 
werd de bocht genomen, 
praatte men de Voetbal
bond naar de mond wan
neer dat maar mogelijk was. 
Om derwille van het smeer 
likt de beer de kandeleer. 
Het heeft de Reyerslaan 
niet mogen baten en dat 
moet vandaag dubbel pijn 
doen. 

De wederzijdse omhelzing 
is mmiddels een feit en meer 
hebben Michel D'Hooghe 
en zijn vriend De Praetere 
-vermoedelijk nooit gewild. 
Voor hen is voetbal een 
feest waar ze nog eens rijk 
van worden ook. 
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ÏENTOONSTEIJJl 
DE VERZAMELING FRANCOIS VAN HAELEN 

BRABANTS FAUVISME, 
TOPPUNT VAN LEVENSLUST 
In het begin van deze eeuw wa<f de titreek ten zuiden van 
Bruddel, meer bepaald de toenmalige dorpen Beerdel en 
Linkebeek, de gellefkooéde pleuiterplaatd voor vele jonge 
kunstenaars met vernieuwende, revolutionaire artistieke 
gedachten. 

Z
ij kregen daar de onvoor
waardelijke steun van de 
welbegoede geuzebrouwer, 
Frangois Van Haelen. Deze 

boergondische levensgenieter 
investeerde in kunst en bou-wde 
in de loop der jaren een ont
zagwekkende kollektie op, met 
duizenden kunstwerken. In 
deze verzameling zaten zowel 

Deze week in 
Coroputer een spannende weield vol netwetberti 

iiHfijylii 

MarfredV/on^^fl^ ,,tetde 

Het beleid van de gepnvatizeeide 
telefoonmaatschappij Belgacom is al 

geramie tijd onderhevig aan felle kntiek 
De biecht \an Belgacom-gedelegeerd 

bestuurder Bessel Kok, deze week in Knack 

Uit de lucht gevallen 
Het aantal vliegtuigongevallen stijgt de 

jongste tijd opzienbarend De technologische 
vlucht die de luchtvaart neemt, gaat met 
noodzakelijk gepaard met een verhoogde 

veiligheid Een overzicht, deze week 
m Knack. 

En verder.., 
• Het pessimisme van Jaak Vandemeule-
broucke • Gemeenteverkiezingen Brussel 
• Cijfers over de Belgische belastingen • 
Ekonomie verankenng in Vlaanderen • 
Kommunikatie netwerken en hun moge

lijkheden • Kuituur Man Ray in 
Antwerpen • Boeken Gesprek met Amon 

Grunber? 

top 'werken van J a m e s E n s o r als 
w e r k e n van de F r a n s e fauvis-
ten. 

KUNSTKRING 

Toen Ferdinand Schirren, af
stammend van joodse ouders uit 
Riga (Esdand) in 1906 te Lin
kebeek ook op fauvistische 
wijze begon te schilderen, 
maakte hij school en kon men 
gaan spreken van het,,Brabants 
fauvisme". De w^erken van deze 
,,school" genoten de direkte bel
angstelling van mecenas Van 
Haelen. Ook Herman Teirlinck 
die toen op de Uwenberg te 
Beersel -woonde maakte deel uit 
van de kunstkring. 

Dit betekent dus, dat de ver
zameling Van Haelen een in
dringend overzicht biedt van 
zowel de zeer internationale als 
de uitgesproken Brabants-reg
ionale groep van ,,fauvistisch" 
werkende kunstenaars. Lang 
zou de bloeiperiode van het Bra
bantse fauvisme echter niet du
ren. Het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog, de dood 
van galerist Giroux in 1923 en 
de opkomst en doorbraak van 
het ,,Vleiamse expressionisme" 
van Latem (dat onmiddellijk 
veel meer aandcht trok), maak
ten een te vroeg einde aan de 
veelbelovende start van de Bra
bantse fauvisten. 

Het oeuvre van deze Brabantse 
fauvisten bekijkend, geeft ons 
ontegensprekelijk een algemene 
sfeer van genoeglijk optimisme 
en beroezing aan het gemak
kelijke aardse leven in fami
liekring, knusse interieurs en 
zonovergoten, bloemrijke tui
nen in de nog rustige voorsteden 
van de grootstad. 

Het is zeker niet de eerste tent
oonstelling die aan deze Bra
bantse fauvisten gewijd wordt. 
In 1979 organiseerde het Gem
eentekrediet reeds een grote ret-
rospektieve. Het spektakulaire 
van de kollektie Van Haelen is 
echter dat ze opgeborgen was in 
het woonhuis en de lokalen van 
de brouwerij van de mecenas en 
dat ze tot dusver slechts één
maal geëxposeerd werd, in het 
jaar 1924 te Ukkel. Na de dood 
van Van Haelen geraakte zijn 
kunstverzameling tot in het bui
tenland verspreid. 

PA(E)RELS! 

In de huidige tentoonstelling 
gaat het om een tachtigtal uit
gezochte kollektiestukken, geg
roepeerd in vier grote luiken: de 
familie Van Haelen, de brou
werij, de voorlopers en de ver
zameling. 

Het is dankzij de grote bewon
dering en de konkrete steun van 
Van Haelen dat de talentrijke 
Willem Paerels (Delft, 1878 -
Eigenbrakel, 1962) bij ons is 
blijven werken. Werkzaam in 
Brussel als dekoratieschUder, 
reist hij naar Parijs, weiar hij in 

Brouwer-mecenotf FrangoL» Van Haelen door Willem. PaereU, olie op 
doek (1912) 

kontakt komt met de impres
sionisten (o.a. Renoir, Sisley). 
Deze Paerels werd zo -wat de 
officiële portrettist van de fa
milie Van Haelen. Wij verwijzen 
naar het spontane portret van 
de in onged-wongen pose zit
tende brouwer, het heerlijke 
doek met zijn echtgenote, Hen-
riette Timmermans en de schat
tige portretten van de drie kin
deren. Dit alleen reeds loont de 
moeite om deze tentoonstelling 
te bezoeken. 

E^n kunstenaar die zich be
haaglijk in de warmte en gul

heid van Van Haelen nestelde 
was Louis Thevenet (Brugge, 
1874 - Halle, 1930). Zijn vader 
was Fransman, zijn moeder 
Vlaamse en hij groeide op aan 
de Brusselse Zavel. Na ach
tereenvolgens gewoond te heb
ben in Nieuwpoort, Ukkel en 
Drogenbos, verhuisde hij in 
1914 naar Halle, ^vaar Van Hae
len een huis voor hem had ge
kocht. 

Met zijn intimistische en po
ëtische, soms was naïeve 
•werken bekleedt hij een eigen 
plaats in het Brabants fauvisme. 

De brouwerij Van Haelen te Linkebeek 

Hij was Van Haelens lievelings-
schilder, die trouwens de hele 
brouwerij en het hele woonhuis, 
met inbegrip van de slaapkamer 
van „Susse" heeft mogen schil
deren. 

MERKWAARDIGE 
VERZAMELING 

In alfabetische orde vindt men 
in deze tentoonstelling werk van 
Jos Albert (1886-1981), Joseph 
Baudrenghien (1873-?), Jean 
Brusselmans (1884-1953), die 
met karakteristieke lange verf-
strepen in irreële kleuren werkt 
en later evoluteert naar het ex
pressionisme, de autodidakt 
Philibert Cockx (1879-1949) en 
Charles Dehoyu (1872-1940). 

Een andere zeer gekende naam 
is Anne-Pierre De Kat 
(1881-1968), afkomstig uit 
Delft maar studerend aan de 
akademies van Gent en Brussel, 
•Wciar hij Rik Wouters leert ken
nen. Werk van De Kat -was 
onlangs nog te zien op de tent
oonstelling te Nieuwpoort -waar 
kunst van aan het Ijzerfront 
verblijvende artiesten werd sa
mengebracht (WIJ , 24 aug. 
j.1.). 

Verder zijn er enkele meester
werkjes te bewonderen van J e -
han Frison (1882-1961), Aug-
uste Oleffe (1867-1931), de 
vriend van vele jonge Brabantse 
fauvisten en de uitbeelder van 
prachtige tuinen, Roger Parent 
(1881-1985) en de reeds gen
oemde Ferdinand Schirren 
(1872-1944). Ook van Pierre 
Scoupreman (1873-1960), Ed-
gard Tytgat (1879-1957), Fern-
and Wery (1886-1964) en Rik 
Wouters (1882-1916) zijn en
kele werken vertegenwoor
digd. 

Deze tentoonstelling vormt een 
waardig eresaluut aan de ar
tistieke fijngevoeligheid van een 
groot industrieel, die niet cJleen 
werk verschafte aan honderden 
streekgenoten maar die een bel
angrijk gedeelte van de gem
aakte winst herinvesteerde in 
een unieke kunstkoUektie met 
internationale allure. 

Anderzijds is het een lust voor 
het oog, om de fauvistische get
uigenissen van deze Brabantse 
kunstenaars zo verenigd te zien. 
Het vitalisme en de zin voor 
levenshumor stralen zo over
tuigend van al deze werken af. 
Inderdaad, wij zijn een volk van 
schilders! 

Ga dit zonder meer bekijken ! 

D . Idaskalos 

c» Brabantti fauvisme. De ver
zameling Frangou» Van Haelen. 
Tentoonstelling in de Galerij van 
het Gemeentekrediet, Passage 
44, Kruidtuinlaan 44 te 1000 
BriutdeL Tot 6 november 1994. 
Dagelijks vrij toegankelijk van 
11 tot 18u, (gesloten op 
maandag en op feestdagen). 
Katalogasboek: 200 blz., rijk 
geïllustreerd, 1.250 fr. Voor ge
leide bezoeken: 02/222.45.05. 
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ILT-IMTJE 
EEN SPRANKELENDE JUBILEUMSHOW 

25JAARVERMINNEN 
Eind vorig jaar verscheen van 
Johan Verminnen een „xox" 
met tien straalplaatjes bij 
BMG-Ariola. Negen ervan wa
ren heruitgaven van zijn elpees 
mét afdruk van de originele 
hoesjes, één verzamelde zijn 
twintigtal singelhits-op-een— 
rijtje. Johan bereidde zich in
middels voor op „25 jaar po
dium", hoe'wel hij reeds enkele 
jaren eerder blues speelde in een 
groepje. Samen met Erik Van 
Neygen (toen eveneens in het 
Jetse St.-Pieterskollege) en 
Leon Lamal was het skiffle-
muziek geblazen onder de naam 
,,Motten Drizzle". 

• In 1969 nam hij deel aan de 
Ontdek de Ster-wedstrijd, en 
won die glansrijk, mét de lo
vende \voorden van Toon Her
mans die vond dat Johan ,,zo 
een mooie glimlach had". Johan 
is blijven glimlachen, en zijn 
ingeboren optimisme heeft hem 
door enkele perioden van nacht 
en ontij en zwarte sneeuw ge
haald. Als Wemmelaar kende hij 
de hoofdstad door en door, en 
Brussel \vas dan ook de in
spiratie van een reeks liedjes. 

Waarna hij er even later ken
nismaakte met de vele vreemde 
kuituren, en op de latijns-ge-
inspireerde toer een nieuwe 
reeks nummers afleverde, waar
mee hij in de late tachtigerjaren 
sukses oogstte. Parochiezalen 
en kleine marktpleinen w^aren 
hem nooit te min, en ook grote 
podia ontvingen hem entoesi-
ast. 

,,Van gezelHg hobb3'isme tot ge
degen professionaliteit", zoals 
zijn (ex-begeleider en nu) man
ager Leon Lamal het omschrijft. 
Omringd door het kruim van 
muzikanten, zoals de betreurde 
Koen De Bruyne aan de kla
vieren, bassist „Ketje" de Sou-
ter en drummer Firmin Tim
mermans (nu leider van de on
volprezen LSP-Band), Ray
mond van het Groenewoud, tien 
jaar met Tars Lootens, Van den 
Driessche, en nu Bert Candries; 
het kon niet op aan talent! 

Net voor Verminnen Ontdek de Ster won. Van link) naar rechtj: Erik Van Neygen, Leon Lamal en Johan 
Verminnen Ui de lente van '69. Samen vormden ze toen de ókifflegroep Motten Drizzle. 

toire. Alaar de nieuwe singel 
„Ooit" moet hier niet veel voor 
onderdoen, enkele ritmische lat-
ijns-geïnspireerde nummers 
maakten dat het niet meer kapot 
kon. Een verdiende, staande 
ovatie volgde, de bloemen, en 
twee bisnummers. In de gangen 
liep Leon Lamal te glunderen... 

DE JUBILEUMTOER... 

...trekt dus door het Vlaamse 
land, en is vrijdag 30 september 
te ga^t in de Westrand te Dü-
beek, op 1 oktober in Ter Dilft 
te Bornem, op 6 oktober in het 
Kultureel Centrum van Hasselt; 
telkens om 20u. Vrijdag 7 en 
zaterdag 8 is de Warande te 
Turnhout aan de beurt, woens
dag 12 oktober en donderdag 13 
de Kortrijkse en Brugse Stads
schouwburgen, zaterdag 15 't 
Vondel te Halle, en op 21 de 
Antwerpse Arenberg. Volgen 
dan de Oostendse Ceisino, drie
maal het Mechels Miniatuur-
teater, Leuven, Neerpelt, Alaas-
mechelen, én de Kleine Kom
edie te Amsterdam op 11 de
cember om voorlopig af te ron
den... 

ALLES LEEFT 

Om zijn 25 jaar op de planken te 
vieren is gedacht aan een uit
gebreide toernee, begeleid door 
een ensemble van liefst 13 mu
zikanten. Ter ondersteuning 
van het gebeuren bracht Ariola 
de singel „Ooit" uit, dat als 
prachtige ballade met ,,Test
ament" aan Boudewijn de Groot 
is verwant. Maar „je mag 
slechts achteromkijken als je in 
je kladschrift minstens al één 
nieuw liedje hebt staan", zei 
Johan tijdens de première in 
het bijna nokvoUe AB-Luna-
teater te Brussel. 

Hij keek achterom, en mocht er 
fier op zijn. Maar in tegen
stelling tot de meeste Vlaamse 
charmezangers werd het geen 
goedkope „Best of...", maar een 

BABY OP KOMST 
Marieke is bijna vijf en haar 
grote broer Johan is zes als ze te 
horen krijgen dat er een broertje 
of zusje op komst is. Hoe zij mee 
in blijde verwachting naar Tho
mas uitzien, en hoe Thomas in 
de buik van mama groeit, vormt 
het thema van het schitterende 
boekje voor kleuters Wij krijgen 
een baby. 

Het originele van dit kinder
boek is dat het in fotorijm gesteld 
is. In prachtige kleurenfoto's 
zien we hoe de vrucht in de 
moederschoot groeit. En we 
zien Marieke en Johan intussen 
in vergelijkbare situaties bezig. 
Wanneer er verteld w^ordt hoe 
de baby voedsel toegediend 
krijgt via de navelstreng, zien 
•we hoe de kinderen met een 
rietje limonade drinken. Als J o 
han op zijn kop op het klimrek 
hangt, zie je een foto van het 
kind op z'n kop in de baar
moeder liggen. 

De foto's van Lennart NiUdon 
zijn een ware lust voor het oog. 
Hij werkte vijfjaar aan dit kin
derboek. Het resultaat is er 
Uciar. Maar ook de teksten van 
Lena Katarüia Swanber g 

uitgekiende muziekshow waar
in hij meteen nieuv^^e liedjes aan
bracht. En dan telkens weer een 
andere periode uit zijn rijk ge
vulde loopbaan belichtte met 
drie of vier liedjes die ,,toen" het 
meest typeerden. Dit gekruid 
door schitterende nieuwe en 
meestal wat „licht klassiek" 
aandoende arrangementen van 
Bert Candries. 

Zoals in de recente suksesnum-
mers „Paulien" en de plaattitel 
„Volle maan", zijn doorleefde 
ode aan zijn stad „Brussel", en 
,,Vier hoog" (in de Dansaert-
straat) die hij na een decennium 
inruilde voor de schilderachtige 
Leieboorden. De piano van Leo 
Caerts jr., de klavieren en de 
gitaar van Michele en Angelo 
Bisceglia, de uitgekiende per
cussie van Frank Aüchiels, het 
viooltrio Gudrun Vercampt, Igo 
Semenoff en Frank Hellemont 
plus de sfeerscheppende cello 
van Lode Vedcampt; stuk voor 
stuk omlijstten ze zoals alleen 
een WUl 'Tura het bij ons voor
deed. 

De saxofoon en de dw^arsfluit 
van Johan Vanden Driessche 
w^aren jazzy én schitterend, en 
zeer ,,modem" de heupwie
gende vokalisten Heidi 

,,Madeleine la Marolienne" het 
mooiste nummer én het hoog
tepunt van zijn recente reper- Sergius 

BERTHOLD BRECHT: 
SEX FOR TEKST? 

, - , • r \ ,^'^"mans en Ton Van Landuyt die 
knap. In kursiet lezen we de - . . . 
reakties van Marijke en Johan 
tijdens de negen maanden die 
het gezin in blijde verwachting 
doorbrengt. De kinderen heb
ben heel -wat vragen, en geven in 
de ogen van volwassenen soms 
grappige opmerkingen, zoals 
"Stom dat de jongens- en mei
sjeszaadjes in je balzak kriskras 
door elkaar zitten, papa". Of 
Marijke die na de geboorte te
vreden vaststelt dat ze nu te
gelijk klein zusje en grote zus 
ge-worden is. 

(Pdj) 

c;̂  Wij krijgen een baby. Len
nart NiLdon en Lena Katarina 
Swanberg. Uitg. Ploegdma, Am
sterdam, 1994, 72blx, 599 fn 

Bou-
t die 

aktua-Johan méér dan ooit 
liseerden. Johan vond, samen 
met J a n Dewilde en Kns De 
Bruyne in '72 (in de voetsporen 
van Dylans) de ,,elektrische 
kleinkunst" uit, en ook nu blijft 
hij steeds maar vernieuwen. 
Vertederend klonken bij de aan
vang van het tweede deel ,,Ro
zemarijn" die hij als 14-jarige 
schreef. Pietje de dood en Ka
pitein Eenoog, die de veertigers 
in de zaal duidelijk plezierden. 
Zijn bindteksten blijven zeer 
herkenbiiar raak verwoorden 
van wat komen zal. Meestal met 
lichte ironie, maar steeds 
smaakvol „kleinkunstig" in de 
mooie zin van het woord. 

Voor velen en ook voor ons blijft 

In ruil voor dex liet Berthold Brecht zijn vriendinnen en minnaredden 
toneelstukken schrijven waarmee hij onder eigen naam lof en roem 
oogstte. 
Dat id de stelling van de Amerikaarue kritikus John Fueeh in een 
geruchtmakende biografie van het Oost-Berlijrue theatermonument. 
„The life and lies of Berthold Brecht" laat geen spaander heel van 
Brechts schrijverschap en portretteert hem als een meedogenloze 
sekdidtidche opportunist. Terecht of slaat ook hier de post-kom-
munidtidche sloopwoede toe ? 
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MEIELWEI 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 1 OKTOBER 

WATCHERS 
Kanadese horrorfilm van John Hess uit 1988. Na een ontploffing in 
een laboratorium overleven enkel Oxcom, een monsterachtig •wezen, 
en zijn hond Furface het inferno. Wat volgt is een slachtpartij van 
jewelste, met zo veel bloed en griezel dat het haast belachelijk wordt. 
Horrorspeciahst Roger Corman tekende voor de produktie. 
(VTM, om 23u.25) 
ZONDAG 2 OKTOBER 

HEARTBREAK HOTEL 
Jos Ghysen verhuist met zijn gevarieerd magazine naar de namiddag. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen die hij presenteert, samen met 
assistente Bé en met,, vliegende reporter" Herman Bruynseels, krijgen 
we ook een typische familiefilm. Vanmiddag wordt dat Heartbreak 
Hotel, het verhaal van een jonge rockgitarist die in 1972 Elvis Presley 
ontvoert om zijn neurotische moeder wat op te fleuren.(VTM, om 
13u.50) 

Robin WiUianu en Amanda Piummer in The FLiber King, een 
moderne kriddtocht ui New York. Zondag 2 oktober op VTM, om 
20U.30. 

THE FISHER KING 
Jack Lucas is een cinische dj bij een Newyorks radiostation, die 
sukkels en kansarmen met plezier de grond inboort. Op een dag is hij 
de rechtstreekse oorzaak van een moordpartij, nadat hij de dromen 
van een wanhopig verhefde kerel aan diggelen sloeg. Nu belandt ook 
Jack Ln het sukkelstraatje. Amerik. film van Teny GiUiam (1991) met 
Robin WUhams en Jeff Bridges. 
(VTM, om 20u30) 
DINSDAGS OKTOBER 

BLUE 
De Britse regisseur Derek Jarman zit duidelijk niet om een stunt 
verlegen. In 1993 leverde hij wel een heel bijzonder produkt af, een 
„film" naar eigen zeggen. Gedurende anderhalf uur wordt on
veranderlijk een blauw vlak geprojekteerd, begeleid door een klank
band en enkele poëtische beschouwingen. Jarman was toen bijna 
blind en wou de stelling van de schilder Yves Klein ,,de perceptie gaat 
veel verder dan wat het oog ziet" waarschijnlijk aan de praktijk 
toetsen. (Arte, om 22u.45) 
WOENSDAG 5 OKTOBER 

TACONES LEJANOS 
Meesterlijke Spaanse film van Pedro Almodovar (1991) met Victoria 
AbrU, Marisa Paredes en Miguel Bosé. Centraal staat de gespannen 
verhouding tussen de blonde diva en héiar gefinistreerde dochter, die 
allebei worden verdacht van de moord op hun respektieve minnaar en 
echtgenoot. (Deze Hoge hakken is ook te zien op vrijdag op RTBF 1 om 
20u.50 en op zondag op TF 1 om 20u.45. (TV 2, om 20u.) 

WILLOW 
Fantasievolle avonturenfilm van Ron Hovvfard uit 1988. Een kleine 
man ontfermt zich over een vondeling en zorgt ervoor dat de uk de 
kans krijgt om de duivelse machten van een boze koningin te 
vernietigen. 
(Ned. 1, om 20u.31) 
DONDERDAG 6 OKTOBER 

POINT BREAK 
Keanu Reeves is een jonge FBI-agent die in het Califomische 
surfersmilieu infiltreert om er de charmante bankovervaller Patrick 
Swayze bij de lurven te vatten. Het verhaal doet echter weinig 
terzake, want alle aandacht gaat naar de aktie op, in en onder het 
water. Amerik. fihn van Kathiyn Bigelow uit 1991. (Ned. 2, om 
21u.25) 
VRIJDAG 7 OKTOBER 

BARTON FINK 
Amerik. film van Joel en Ethan Coen met John Turturro, John 
Goodman en Judy Davis. lïen suksesvolle, jonge Newyorkse ton
eelauteur krijgt een fantastisch aanbod om in Hollywood film
scenario's te gaan schrijven. De eerste opdracht is het verhaal voor een 
catch-film, maar hij vindt geen inspiratie. Geslciagde satire op de 
Hollywood-toestanden; op het Filmfestival van 1991 in Cannes goed 
voor de Gouden Pahn. (TV 2, om 22u.45) 

FILMFESTIVALS 
•h Het filmmuseiiin Antrwerpen, 
thuis Ln het voormalig Konink
lijk Paleis, heeft voor oktober 
het tema fotografie gekozen. 
E^n 17-tal film zullen worden 
gedraaid, waaronder uitschie
ters als Blvw-Up van Alichelan-
gelo Antonioni, Bbw-Out van 
Brian de Palma en Alice in den 
Stadten van Wim Wenders. Het 
eerste weekend van oktober 
staat in het teken van de alt
ernatieve Boekenbeurs „Het 
andere boek", met op 2 oktober 
de keuze van Adriaan van Dis 
die de films zelf zal inleiden, dat 
zijn Lej Parapluied de Cherbourg 
en Toto Ie Hérod. Vandaag 28 
september kunt u nog gaan kij
ken naar Der Ewige Jüde van 
R. Fritz Hippler en Der Führer 
schenkt den Jüden eine Stadt van 
R.Kurt Gerron. 30/9 is er Hit-
lerjunge Qnex van R.Hans Stein-
hoff en Die Brücke van Bernard 
Wicki. De laatste vier films in de 
cyclus The Wordt at War. 

•k Het 21ste Internationaal 
Filmfestivan van Vlaanderen 
Gent van 4 tot 15 oktober heeft 
heel wat nieuwe films in petto. 
Naast de officiële selektie „De 
Impact van Muziek op de Film", 
de traditionele rode draad van 
het filmfestival, gaan er heel wat 
belangrijke films in avant-pre-
mière, dit wel buiten kompe
titie. Daarnaast is er het Film-
spectrum, een panorama van de 
wereldcinema, met films die nog 
geen verdeler vonden, en waar
van sommige zelfs nooit meer in 
België zidlen te zien zijn. Het 
luik Focus op 100 jaar Cinema 
geeft de aanzet tot de viering 
vna het eerste eeuwfeest van de 
zevende kunst. In datzelfde ka
der werd het projekt ,,Het ge
heugen van de FUm" opgezet, 
w^aarin De Filmatiek van de 
koppige en eigenzinnige Johan 
Dciisne, met interessante én 
kontroversiële films voor elke 
filniliefhebber. In de cyclus 
Hommage krijgen David Ra
skin met zijn topper Laura 
(1944, Otto Preminger) en Karl 
Malden met zijn meesterwerk 
Baby DoU (1956, Elia Kazan) 
een plaatsje. Er grijpen heel wat 
evenmenten en happenings 
plaats en er lopen nogal wat 
tentoonstellingen, zodat de film
liefhebber een enige gelegen
heid wordt geboden om zich te 
verdiepen in zijn passie. De 
vooropening op 3 oktober geeft 
de in Amerika erg suksesvoUe 
nieuw Tom Hanks-fUm Forrest 
Gump te zien, terwijl de vol
gende dag het festival zelf wordt 
geopend met de officiële •we
reldpremière van Taxandria, 
de misschien te lang verwachte 
nieuwe tekenfilm van Raoul 
Servais, waarvan de eerste sce
nes zowat tien jaar oud moeten 
zijn, en waarschijnlijk al erg 
verjaard zullen lijken. Publieke 
dames en heren kunnen voor 
alle inlichtingen terecht op tel. 
09/225.25.12 en op fax 
09/224.40.60. 

In Gent •wordt kineast Schle-
singer in de bloemetjes gezet. 
Om dat te vieren •wordt een 
spiksplintemieu^we kopie van 
zijn Midnight Cowboy uit 1969 
in de omloop gebracht. Dit ver
haal van een simpele boeren
zoon (John Voight) die naar 
New York trekt, hopende grote 
sier te kunnen maken als su-
pergigolo voor rijke zich ver
waarloosd voelende dames, 
heeft ook Dustin Hoffman in 

een van zijn betere rollen als de 
gore Ratso. Een fUm die je best 
kunt terugzien op het grote 
scherm! 

k Forrest Gump, een film van 
Robert Zemeckis, is wat men in 
Amerika een „runaway hit" 
noemt, een film -waarvoor men 
in de rij gaat staan. Begrijpelijk, 
virant hij omvat zo maar liefst 30 
jaar Amerikaanse geschiedenis, 
vanaf de jaren vijftig tot de jaren 
tachtig. 

Betekent dat, dat de film ergens 
anders niet zal scoren? Zeker 
niet, -want deze historische 
odyssee is schitterend gefilmd 
en subliem vertolkt door Tom 
Hanks, die hiermee zijn eerste 
film maakt na zijn Oscar-^win-
nende vertolking in de niet eens 
goede Philadelphia. Hanks is 
Forrest Gump, een ietw^at sim
pele geest, die onschuldig blijft 
in een periode •waarin Amerika 
langzaam zijn onschuld verliest. 
Zemeckis kent blijkbaar zijn 
filmgeschiedenis, w^ant hij ging 
over het hekje kijken bij suk-
sesfilms als Zelig van Woody 
Allen en de schitterende Peter 
SeUers-film Being There. 

Forrest ontpot zich in zijn jeugd 
als een hardloper, gewoon om-
•wille van het feit dat hij de meest 
geplaagde jongen van de school 
is en steeds op de loop moet. 
Daardoor echter zal hij een 
sportfiguur woorden, en w^an-
neer de eerste zwarten door de 
schoolpoort van de universiteit 
van Alambama lopen, staat hij 
naast de goeverneur George 
Wallace. In de Kennedytijd 
komt hij in Vietnam terecht, 
•waar hij kennis maakt met 
Bubba Blue, een z^warte soldaat, 
•wiens verhalen over de armoede 
van zijn buurt, zo verontwaar
digen, dat Forrest belooft dat hij 
er na de oorlog iets aan zal 

proberen te doen. Hij onder
scheidt zich in een aktie -waarin 
hij vele van zijn vrienden het 
leven redt en dat levert hem de 
Medal of Honor op, die hem 
wordt opgestapeld door Lyndon 
B.Johnson. Na de oorlog ont
moet hij bij puur toeval een 
oude vriendin, die echter achter 
de Black Panther vlag aanholt. 
De brave Forrest verliest zijn 
geloof in haar niet alhoe^wel ze 
zo^wat het hele rijtje van foutieve 
beslissingen neemt: van stripper 
over hippie naar drugsver
slaafde. Ondertussen wordt hij 
kampioen ping-pong, komt in 
aanraking met Watergate, is een 
suksesvol garnaal-visser, en 
wordt hij de goeroe van heel wat 
jogging-fanaten... Soms heb je 
wel eens het gevoel dat de 142 
minuten durende film iets te 
lang wordt, maar dan is er -weer 
die be-vrijdende lach om je daar 
over heen te helpen. Vakman
schap is meesterschap, en dat 
geldt hier zo-wel voor regisseur 
als voor hoofdakteur, terwijl de 
rol van Jenny (Robin Wright) 
iets te weinig body heeft. Al met 
al een niet te missen film vol met 
herkenbare emoties. 

'k True Lies, geproduceerd, ge
schreven en in een regie van 
James — Terminator 2 — Ca
meron, is het nieuwste Arnold 
Sch-warzenegger-vehikel. De 
film is een kruising tussen de 
totaal mislukte Ladt Action Hero 
en de meer suksesvolle Com-
mando. Arnold is Hariy, een 
geheim agent genre James 
Bond, die er zijn vrouw Jamie 
Lee Curtis en zijn dochter Eliza 
Dushku van overtuigd heeft dat 
hij achter een computer zit. In 
Washington -weten ze echter wel 
beter, hij moet de Arabische 
terrorist Aziz (Art Malik), op
sporen. Alles gaat goed, maar 
dan neemt de film een diepe 
duik omdat de scenaristen 
meenden het komische talent 
van Nollie in de verf te moeten 
zetten. Wanneer hij op zoek 
gaat naar de vermoedelijke min
naar van zijn -vrou-w ontspoort 
de film totaal. Jamie Lee Curtis 
verdiende ge-woon meer, dit is 
een film die totaal beneden haar 
talent ligt. Neen, in tegenstelling 
tot de 142 minuten Forrest 
Gump, zijn deze 141 minuten 
soms van een vervelende lang
dradigheid, alhoe-wel moet -wor
den toegegeven dat de aktie-
scenes -weer van een superieure 
k-Wcditeit zijn, alleen die zijn er 
te -weinig. 

Willem Sneer 

SAJERDAG 

AHASVERUS 

„VLD richttieniorengroep op", 
las Ahasverus 
Blauwe van dagen 

< • 

Generale Maatschappij: 
Geen Davignon-stop 

© 

T^tduivel: 
Johan Verminnestreel 

© 

Willy Claes leidt 
Navorkest 

© 

Navo is definitief 
geclaesseerd 

© 

Nieu-we VW op de markt: 
de stakingsgolf 

© 

NMBS op doodlopend 
spoor 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. D e 
andere pubUceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

NIET EEN POT NAT 
Naar aanleiding van het artikel 
„De koUaboratie niet één pot 
nat" (WIJ , 14 sept. j.1.) nog een 
feit. Toen Antwerpen bevrijd 
werd w^as mijn vader (Exlgar 
Lehembre) door de Duitsers 
aangehouden. Hij mocht trou
wens Duitsland niet binnen. De 
steekkaart door de Duitsers op
gemaakt bij zijn aanhouding, 
berust in het dossier en deze 
fiche zegt over hem: „Raffi-
nierte Sabotage seit 1940 — Pol-

itisch gefarlich — Reichsfeind". 

E^n dossier miet dokumenten 
van zijn strijd tegen de Duitsers 
kunnen wij maar niet vinden. 
Hoe komt dat? Volgens een 
brief van vader aan zijn ad-
vokaat is dat dossier in ieder 
geval op het gerechtshof van 
Antwerpen geweest. 

Maria Lehembre, Antwerpen 

RS. : Vader was gedurende de 
oorlog jeugdleider tot de Duit
sers hem in 1943 dwongen af te 
treden, na de oorlog kreeg hij de 
doodstraf. 

HUISVUIL 
Ik -wacht nog op de kans om het 
Testaankoop-onderzoek inzake 
huisvuUophaling te lezen. Even
min ken ik de vraagstelling noch 
het staal van de aangesproken 
burgers. Uw artikel (WIJ , De 
Toekomst, 7 sept. j.1.) schrijft 
wel: „Opvallend is ook dat -wie 
moet betalen voor zijn huis-
vuilniszakken minder tevreden 
zijn. De prijs kan overigens 
sterk verschillen: van 3,5 fr. te 
Lyeuven tot 30 fr. in Moes-
kroen." 

Dat hjkt mij inzoverre mislei
dend omdat noch het Testiian-
kooponderzoek noch uw artikel 
vermeldt of en zo ja, hoe een 
kostprijsvergelijking van de 
huisvuilnisö/7^a/i;/' per gemeente 

is gebeurd. Evenmin is vermeld 
hoe elke gemeente haar kost
prijs bij haar inwoners ver
haalt. 

De kostprijs kan inderdaad 
sterk verschillen van gemeente 
tot gemeente. De kostprijs is 
immers rechtstreeks afhankehjk 
van de mogelijkheid waarover 
elke gemeente beschikt, om zich 
van het vuilnis te ontdoen. Die 
mogelijkheden verschillen van 
gemeente tot gemeente. Dat is 
grotendeels het gevolg van de 
wijze waarop de gemeente de 
ophahng en de verwerking or
ganiseert. 

Verschillende gemeenten zijn 
voor de ophaling georganiseerd 
in een interkommunaal verband 
en voor de verwerking in een 
nog ander interkommunaal ver
band terwijl andere gemeente 
de ophaling en verwerking zelf 
organiseren of uitbesteden aan 
een privé-flrma. Naargelang het 
huisvuil wordt verbrand, gest
ort of gerecycleerd kan ook de 
kostprijs verschillen. 

De ophahng en verwerking van 
huisvuil in Vlaams-Brabant en 
meer bepaald in het arrondis
sement HaUe-VJvoorde is wel-
hcht de duurste in heel Vlaan
deren en in het hele land. De 
reden hiervoor is het uitblijven 
van elke pohtieke beshssing 
voor een langetermijn-oplos-
sing. 

Wat de Vlciamse overheid niet 
zelf doet, is natuurlijk niet beter. 

Intussen betaalt de inwoner van 
Halle-Vilvoorde hoge stortkos-
ten aan de Wcialse regio en hoge 
verbrandingskosten aan de 
Brusselse regio, (of geldstromen 
naar andere regio's) 

De gemeente, die slechts 3,5 fr. 
per zak vraagt of zelfs helemaal 
niets, is wel verpHcht hóiar kost
prijs op de inwoners te verhalen 
via alternatieve belastingswe-
gen zoals een hogere heffmg op 
de roerende en onroerende in
komsten van de inwoners. De 
belasting wordt ,,federaal" ge-
ind en nadien doorgestort naar 
de gemeenten. 

Jammer genoeg is niet elke bur
ger hiervan voldoende door
drongen. De gemeente, die dan 
30 fr. per zak vraagt, is wellicht 
weinig simpatiek bij de bevol
king maar zij huldigt tenminste 
het gezonde principe dat de ver
vuiler betaalt met een sociale 
korrektie voor de jonge en grote 
gezinnen. 

Het is het gepaste ogenblik voor 
de Volksunie om aan te dringen 
op een algemene aanpak op 
Vlaams niveau van de huisvuü-
nisophcJing en vei-werking in 
plaats van elke gemeente of in-
terkommunale in de eigen vuil
niszakken te laten voortmod-
deren. 

De Volksunie hoeft voor „speci-
ahsten" niet vreemd te gaan 
maar moet bij eigen mandata
rissen in de leer gaan. We heb
ben ervaring genoeg opgedaan 

in verschillende gemeenten en 
interkommunales. 

lïen vingerwijzing voor het al
gemene bestuur is Halle-Vil-
voorde, waar Machelen, Meise 
en Zemst met VU-meerderheid 
samen met de stad Vilvoorde het 
probleem grondig hebben aan
gepakt en verder eianpakken. 
Verdere informatie bij mevrouw 
Hilde Anciaux te Alachelen en 
bij mevrouw F. Lissens-Vergae-
len te Meise. 

Roel Van der Stighelen, 
VU-gemeenteraadslid, 

Meise-Wolvertem 

ZOEKERTJES 
- G E Z O C H T - Industrieel 
ontwerper van 24 jaar zoekt 
w^erk. Specialisatie grafiek, er
varing met coreldraw, illustra
tor, freehand, pagemjiker,... 
Meer informatie kan bekomen 
worden via Koen T'Sijen, 
02/219.49.30. of 03/455.69.43. 

- T E K O O P - Eetplaats in 
100% volle eik - 1978 - Cal-
ligene - Spaanse stijl 

Ovale tafel 2.20 m. met 6 rieten 
stoelen, kast 2.43 m. met 4 
deuren en 4 laden, bar(tv)kast 
met 2 deinden en 2 laden. Info: 
Daniël Van der Sypt. Tel. 
02/532.13.78. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaiiteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEr̂ nSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei 053/70.0664 

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 05441.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jaaan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| iiebben liart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merl<en, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervonng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunctiroom -
Coffeestiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Hd 
N.V. ZAKENKAKTTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STAnONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

^^ / mlgrostra&t 138 
\ / IB 9200 sohoon&arde 

^ dandarmonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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„GREEP NAAR DE MACHT" 

EEN GESCHIEDENIS VAN HET VNV 
De titel van dit boek Greep naar de macht L) in zover 
müleidend dat hij alleen toepoööelijk ié op de oorlogéjaren, 
maar zeker niet op de vooroorlogée periode toen het VNV 
geen öchijn van kanj had om een greep naar de macht te 
doen, noch lang,) demokrati^che weg noch lang,) de weg van 
een étaa.t,)greep. 
Jonge hiötorici worden <)om,) verleid door de ambitie hun 
voorgangers tegen te,)preken en te weerleggen. Zij willen de 
aandacht op zich vatigen door de gochiedenui te her
schrijven, door een andere, nieuwe visie te ontwikkelen. 
Soms lukt dat, maar meestal schieten zij hun doel voorbij 
door overdrijving, door eenzijdigheid zodat hun objektiviteit 
in twijfel kan worden getrokken. Zelden toch hebben al hun 
voorgangers ongelijk en hebben zij voor het eerst de 
waarheid (de historische waarheid) achterhaald. 

D
it is ook het geval met 
Bruno De Wever. Hij 
heeft allicht geen ongehjk 
met in het licht te stellen 

hoezeer het VNV beïnvloed -was 
door de „fascistische" stroming 
in de jaren dertig en het kan zijn 
dat Aria WUlemsen, Hendrik 
Elias, e.a. historici hier niet 
voldoende aandacht aan hebben 
besteed. Maar nu vervallen we 
in het tegenovergestelde en 
blijft de auteur in gebreke vol
doende aandacht te besteden 
aan wat toch onbetwistbaar 
hoofdzaak was: de Vlaams-na
tionalistische ideologie, het 
flamingantisme als grondslag en 
drijfveer van het VNV. Daar
tegenover was het fascisme een 
tijdsgebonden verschijnsel dat 
zeker ook het VNV aangetast 
heeft, maar niet in die mate 
waarin de auteur het voorstelt. 
Hij bezondigt zich aan onmis
kenbare overdrijving omdat hij 
een vooropgezette thesis wil he
rwijzen: dat het VNV in de kol-
laboratie moest terecht komen 
omdat het fascistisch was. 

VIAAMSE MOTIEVEN 

Nu zijn de aktivisten in de eerste 
wereldoorlog ook terechtgeko
men in de koUaboratie met 
Duitsland zonder dat er toen 
sprake was van fascisme. 

Overigens.houdt de auteur he
lemaal geen rekening met een 
traditie van duitsgezindheid in 
de Vlaamse beweging die te
rugging op een anti-Franse 
reaktie, die veel ouder is dan het 
nationaal-sociahsme. 

Alhoewel de definitie die de 
auteur geeft van het fascisme op 
zich zelf betwistbaar is (zie o.m. 
de opmerkingen van prof. Van 
den Wijngaert in De Standaard 
der Letteren, 11 juni '94 over de 
band tussen fascisme en 
groot-industrie), kan hij een 
aantal gegevens naar voren 
schuiven die zijn thesis kracht 
bijzetten. Doch hoever reikt de 
bewijskracht van deze gege
vens, wat is hun reële betekenis 
in de tijd van de dertiger jaren 
en in het geheel van het VNV als 
,,beweging"? 

Een verschijnsel als het dragen 
van een uniform (of een soort 
uniform) was in de jaren dertig 
algemeen verspreid. Kajotters, 
KSA'ers, Socialistische Jonge 
Wachters, enz., enz... droegen 
allemaal een uniform. Op de 
tentoonstelling „De jaren 30 in 
België" kon men een foto zien 
van de socialistische ,,Militie 
voor Arbeidsverweer" in een 1 

mei-optocht, met uniform, kop-
pelriem en stok (Katalogus, blz. 
38). Een waarschuwing om 
voorzichtig te zijn in het be
oordelen van sommige ver
schijnselen. 

Ongetwijfeld waren er onder de 
stichters van het VNV in 1933 
fascistisch-gezinden, waarvan 
sommigen, zoals Tony Herbert, 
zich al spoedig teruggetrokken 
hebben. Daar tegenover ston
den figuren die niet verdacht 
kunnen worden van fascistische 
gezindheid, en niet van de min
ste, zoals Hendrik Borginon, 
Elias, Gerard Romsee, Ernest 
Vandenberghe, enz... 

Wanneer ŵ e kijken naar de par
lementsleden van het VNV is 
het duidelijk dat de overgrote 
meerderheid niets te maken 
heeft met fascisme, niet als fas
cisten kunnen betiteld worden. 

En wanneer wij onze blik rich
ten op de plaatsehjke afdelingen 
van het VNV en op de gewone 
VNV-ers, dan moet ik pers
oonlijk getuigen uit ervaring op
gedaan in mijn omgeving, dat 
deze VNV-ers fanatieke flamin
ganten waren, gemotiveerd en 
opgez^veept door Vlaamse mo
tieven, maar zeker niet door een 
fciscistische overtuiging die de 
meesten van hen volslagen 
vreemd -was. De overgrote 
meerderheid van de VNV-ers 
had niet gewacht op het fa
scisme om te strijden in de ran
gen van de Vlaamse beweging. 

Een diepgaande vergelijking 
tussen het VNV en het Ver-
dinaso zou het verschil duidelijk 
maken tussen beiden, en dit 
verschil bestaat er in dat voor 
het Verdinaso het fascisme 
hoofdzaak was en voor het 
VNV het Vlaams-nationalisme. 

Het ligt geenszins in mijn be
doeling te ontkennen dat het 
VNV sterk beïnvloed geweest is 
door de rechtse, fascistische 
stromingen in de jaren dertig, 
vooral dan aan de top en in de 
VNV-pers, waarbij Staf De 
Clercq dikwijls de balans heeft 
doen overslaan. 

HET EIGEN 
VOLKSBESTAAN 

En toch moet ook wat Staf De 
Clercq betreft de vraag gesteld 
worden of hij handelde uit per
soonlijke fascistische overtui
ging of uit pohtieke berekening 
om dissidentie te voorkomen. 
Hij zal wel geen bezwaren ge
had hebben om een koers te 
voeren die duidelijk fascistische 

Volgens Frans van der Eist toont 
datgene waaraan het VNV en 
krampachtig vasthletden. 

Bruno De Wever weinig begrip voor 
zijn leider Staf De Clercq (foto) 

kenmerken vertoonde, maar dit 
was voor hem toch niet de 
hoofdzaak. Van vóór de eerste 
wereldoorlog \vas hij aanwezig 
in de Vlaamse strijd, en die 
Vlaamse strijd heeft zijn leven 
inhoud en betekenis gegeven, 
heeft hem gemotiveerd. Hem 
voorstellen als een fascist is ten 
dele gerechtvaardigd, maar doet 
afbreuk aan die andere vast
stelling dat hij in de allereerste 
plciats Vlaams-nationalist was. 

Wanneer Bruno De Wever 
schrijft dat het VNV geïsoleerd 
was in de politieke wereld om-
\vUle van het fascistisch karak
ter van deze partij is dit ook 
w^eer een halve waarheid. De 
verklaring voor de vijandige ge
zindheid van het Belgisch es
tablishment t.o.v. het VNV moet 
vooral toegeschreven worden 
aan het Groot-Nederlands 
standpunt w^aarop het VNV 
principieel stond, dat het ver
dwijnen van de Belgische staat 
impliceerde, en van de VNV-ers 
slechte Belgen maakte. 

Het felle anti-belgicisme \vas 
belangrijker voor de isolatie van 
het VNV binnen het Belgisch 
establishment dan de fascisti
sche strekking. Er waren in
tegendeel rechtse simpatieën 
aanwezig in andere komponen-
ten van de Belgische politiek. 
En hoe is het beginsel-akkoord 
K W - V N V uit te leggen? Was 
dit niet een soort „rechtse" 
frontvorming ? 

Ongetwijfeld heeft de auteur 
gelijk: het VNV is zonder be
zwaren in de koUaboratie te
rechtgekomen, en dit werd niet 
veroorzaakt maar vergemakke
lijkt door de fascistische sim
patieën bij een aantal VNV-pro-
minenten. Maar het <?(?«/waarom 

het VNV dit deed v/as niet de 
vestiging van een fascistisch 
regime in België, maar de op
lossing van het Vlaamse vraag
stuk, de afrekening met de Bel
gische staat. 

Het is uiterst belangrijk dat niet 
uit het oog te verhezen omdat 
het de verklaring geeft voor de 
strijd tussen het VNV en de SS, 
waarin het nationalisme van het 
VNV de hoofdrol speelde. In
dien het VNV alleen maar een 
fascistische partij geweest was, 
bestond er toch geen enkele 
hinderpaal voor een verzoening 
en samenwerking met de SS. 
Ook hier is het moeUijk de au
teur steeds te volgen. Hij heeft 
gehjk wanneer hij schrijft over 
fouten, misstappen, vergissin
gen, een uitzichtloze politiek. 

Alaar hij betoont w^einig begrip 
voor de inzet van de strijd, voor 
datgene waaraan het VNV, en 
zowel Staf De Clercq als Elias, 
krampachtig vasthield: het ei
gen volksbestaan. Dat moet 
men toch toegeven, ook als men 
geen begrip wenst op te brengen 
voor een op voorhand verloren 
politiek en nog minder voor het 
voortzetten van deze politiek. 
Wat dit betreft mag er -wel eens 
op gewezen worden dat het 
komitee Galopln (ook na de dood 
van Alexandre Galopin) de po
litiek van ekonomische koUa
boratie voortgezet heeft tot het 
einde van de bezetting, dit niet
tegenstaande de banbliksems 
uit Londen. Evenzo heeft de 
Emmissie-bank geen rekening 
gehouden met de bevelen uit 
Lxjnden en verder gefunktio-
neerd tot het einde toe. Er zijn 
andere voorbeelden, zoals de 
administratie en de magistra
tuur. Ik weet ^vel dat een strikte 

vergelijking niet opgaat. Maar 
juist door de „greep naar de 
macht" was een toestand ge
groeid waarin het VNV een 
zware verantwoordelijkheid 
droeg ten overstaan van de 
ganse bevolking, o.m. inzake 
voedselvoorziening en orde
handhaving (denken we aan de 
Corporatie, aan de burgemees
ters, enz.). 

BREED BEELD 

Het oordeel van de auteur is 
zeer streng, o.m. over dr. Elias. 
Het is zijn recht, maar gaat hij 
niet te vlug voorbij aan tra
gische gebeurtenissen zoals de 
arrestatie van Elias door het 
Sicherheitshauptambt, in volle 
onzekerheid over wat hem te 
wachten stond ? De hjn wordt 
doorgetrokken omdat de voor
opgezette thesis moet bewezen 
worden, hoe dan ook. 

Het gaat hier om een zeer om
vangrijk boek. Het is het re
sultaat van een zeer grote en 
volgehouden inspanning. De 
auteur heeft geen moeite ge
spaard om alle gegevens op te 
sporen en te verzamelen. Dit 
boek is dan ook uitgegroeid tot 
een zeer brede uiteenzetting van 
het VNV en van al zijn on
derdelen. Niets dan lof voor de 
ijver en de volharding van 
Bruno De Wever. Ik kan on
mogelijk ing£ian op details, ge
zien de omvang van het boek en 
de omvang van mijn bespre
king. 

Mijn kritiek slaat op de tendens 
van dit boek, dat ten allen prijze 
vril bewijzen dat het VNV een 
fascistische partij was en als 
dusdanig in de koUaboratie 
moest terecht komen. Het gaat 
dan hoofdzakelijk over de be
oordeling, het inschatten, het 
interpreteren van de gegevens, 
het afwegen van invloeden en 
van psychologische elementen. 
Wat -^as. belangrijker, het 
Vlaams-nationalisme of het fas
cisme in het VNV ? Daar draait 
het om. 

Het is terecht dat de auteur 
vaststelt dat met de nederlaag 
van Duitsland ook het VNV ten 
onder gegaan is en verdwenen. 

Dit betekent evenwel niet dat 
het Vlaams-nationalisme met 
het VNV ten onder gegaan is en 
evenmin dat gewezen VNV-ers 
geen rol meer gespeeld hebben. 
In de Volksunie herleefde het 
Vlaams-nationalisme met on
vermoeide kracht, onder de 
volksvertegenwoordigers en 
senatoren van de Volksunie vî a-
ren meerdere gewezen 
VNV-ers, en een van hen is zelfs 
minister ge^worden, wat toch 
ook bewijst dat zij in de grond 
geen fascisten waren, maar be
reid de Vlaamse strijd in een 
Vlaams-nationale geest in een 
demokratische partij voort te 
zetten. 

Frans van der Eist 
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