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DE VOLKSUNIE NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

IAAT ONS DE TOEKOMST VOORBEREIDEN! 
Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 9 oktober j.1. behaalde 
de Volksunie 356 raadszetels, de 
demokratische Vlaams-nationa
listen zijn aldus in 162 van de 
308 Vlaamse gemeenten ver
tegenwoordigd. Men mag ge
rust zeggen dat zij vastgeankerd 
blijven in heel Vlaanderen. In 
vergelijking met Agalev (229) 
en het VI. Blok (202) is dat nog 
altijd een stevige positie. Bo
vendien bestuurt de VU ook 
mee in enkele grote en mid
delgrote steden: Gent, Hasselt, 
Dendermonde, Oostende, en 
weUicht ook in Antwerpen. In 
sonunige belangrijke gemeenten 
bevestigt zij haar positie, in an
dere gemeenten treedt zij voor 
het eerst aan. Natuurlijk zijn er 
de zieke plekken waar, zoals wij 
reeds verleden week schreven, 
de oorzaken van de neergang 
gekend zijn en het resultaat 
haast voorspelbjiar was. 

De gegevens zijn wat ze zijn, ze 

WIJ 
Een uügove van hef 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut vj:.w. 

Hoofdredakteur 

Maunts van Liedekerke 

Redakteuren 

Tom Serkeyn 

Peter Dejaeghei 

Sekretariaat: 
t i i lde De Leeuw 
Alle stortingen \an abonnemen
ten, pubhciteit en redaktxe op prk 
000-Ü17U59-51 van W I J . Bar-
nkadenpiein Ï2, lOOOBiussei 
Tel 02/219 49 30 
Fax. 02/217 35 10 
Jaarabonnement 1 200 fr 
Halfjaarlijks 700 b 
Driemaandelijks 400 tr 

Los nummer 33 fr 

Verantwoordeii|k uitgever 

Eieit Anciaux, 

Barnkadenplem 12. 

1000 B.ussel 

Reklame. 
Karel Severs, tel 02/219 49 30 
toestel 231 
('s voormtddags) oi privé, 
Alsembei gsesteenweg 797, 

1653 D«'orp 

Tel 02/380 04.78 

moeten in hun ware samenhang 
worden bekeken. Er het voort-
bestcian van de partij aan kop
pelen is onterecht. Integendeel, 
de partij zou verheugd en dank
baar moeten zijn om de vaste 
voet die zij in zoveel Vlaamse 
gemeenten heeft. Wij begrijpen 
dan ook moeihjk de paniekerige 
reakties die sommige VU-voor-
aanstaanden de jongste dagen 
publiekelijk ten beste hebben 
gegeven. 

Wij begrijpen ze niet en keuren 
ze zelfs af, om twee redenen. 

Ten eerste omdat dergelijke ne
gatieve evaluaties ongepast zijn. 
De partij heeft voor de stem-
busdag uitdrukkelijk gesteld dat 
het om gemeenteraadsverkie
zingen ging en met om een 
nationale test. 

Ten tweede omdat alle verkla
ringen in welke richting ook 
verwarring en vertwijfeling 
zaaien op een ogenblik dat een
dracht, doorzettingsvermogen 
en doorzicht broodnodig zijn. 

Nadat de bemoedigende uitslag 
bij de jongste Euro-verkiezin
gen de partij de nodige adem-
ruimte had gegeven om zich te 
reorganiseren en verse krachten 
op te doen werden de gemeen
teraadsverkiezingen behoorljk 
doorstaan. Binnen de partij was 
men reeds begonnen om mid
dels een handvol welomschre
ven tema's het komende werk
jaar, haar 40ste levensjaar!, po
litiek te stofferen en de be
langrijke verkiezingen van eind 
1995 voor te bereiden. Wie nu 
deze strategie verstoort moet 
beseffen dat hij/zij een verplet
terende verantwoordelijkheid 
draagt. Verklaringen als zou de 
partij gesprekken moeten be
ginnen met deze of gene partij 
maaien de benen van de mi
litanten weg en beschadigen 
elke kans op eensgezindheid en 
op vooruitzicht. 

Het is dan ook aangeraden dat 
al de leden van de hoogste par-
tijinstanties en de frakties zich 
voor een poos van elke kom-
mentaar in de media onthou
den. 

De vrijgekomen tijd en energie 
kan op dit ogenblik beter aan-
gew^end worden om zich te be
zinnen, te overleggen, om de 
verstandhouding te verbeteren 

en om die onderwerpen te ver
zamelen waarrond eensgezind
heid bestaat en inzet mogelijk is. 
Het is niet jJleen nodig ka
derleden en militanten een stand 
van zaken aan te bieden maar 
vooral om ze de te bereiken 
doelen duidelijk te omschrij
ven. 

In plaats van de media steeds 
een verdeeld beeld van de 
Volksunie te laten tekenen zou 
het veel nuttiger zijn hen te 
wijzen op het belang van de 
waarde die de Volksunie in ons 
politiek bestel heeft. Daaruit 
zou dan b.v. kunnen geleerd 
worden dat de partij wél een 
bezielend maatschappijmodel 
heeft, een samenlevingsvorm 
waarin men gelooft en waar 
men zich kan voor inzetten. Een 
duidelijk model gedragen door 
mandatarissen die de dingen bij 
hun naam durven noemen wekt 
vertrou'wen en herstelt de band 
tussen de burgers en de pohtici, 
tussen kader en partij. Want aan 
die duidelijkheid ontbreekt het 
de Volksunie vaak. Gebrek aan 
een klare indentiteit doet een 
partij, doet alle partijen, haar 
reden van bestaan verliezen. 

Gedurende 40 jaar heeft de 
Volksunie zich rond tal van pro
grammapunten geschaard, één 
stak er met kop en schouders 
bovenuit: de omvorming van de 
unitaire staat tot een federale 
unie. Dat is grotendeels ge
beurd maar daarmee is de kous 
niet af, rond het geraamte van 
deze struktuur zit weinig vlees. 
Wciarmee wij willen zeggen dat 
het zelfbestuur inhoud moet 
krijgen. 

Wie er aan mocht twijfelen dat 
men met deze zingeving geen 
partij op de been kan houden 
beseft wellicht de draagwijdte 
van onze opdracht niet ten 
volle. 

De Vleiamse gemeenschap is een 
samenleving in volle mutatie, nu 
afstand doen van een eigen po
litieke inbreng zou zoveel be
tekenen als het loslaten van 6 
miljoen Vlamingen ^vaar men 
hoe dan ook voor opkomt. 

Men zou zich eens moeten in
beelden wat de gevolgen zouden 
zijn mochten de Vlaams-nati
onalisten niet meer in de par
lementen aanwezig zouden zijn. 
Wie zou dan de inspriratiebron 

zijn voor de dinamiek die het 
federahsme op gang heeft ge
bracht? Want federalisme is 
voor ons meer dan een bestuurs-
techniek, federalisme is een 
maatschappijvisie waarbij indi
vidu en gemeenschap mekaar 
aanvullen in een voortdurende 
wisselw^erking. Wie zichzelf kan 
besturen in kleine kring moet 
die kans krijgen, is er een groter 
verband nodig dan zal dat in een 
ruimer kader gebeuren. 

Natuurlijk willen ook wij dat de 
jonge strukturen die uit het St.-
Michielsakoord zijn gesproten 
eerst ten volle moeten werken 
en hun dienstbaarheid bewij
zen. Nu reeds sleutelen aan die 
verworvenheden is onzinnig, 
eerst moeten de rechtstreeks 
verkozen regionale parlementen 
er komen en voluit werken. Pas 
later en wanneer de behoefte 
zich aandient kan verder ge
werkt worden aan de verfijning, 
lees demokratie, van de struk
turen. Verdere stappen dus op 
voorwaarde dat de gemeen
schappen er beter van \vorden. 

Nadenken over samenwerking 
met andere partijen kan ver
dienstelijk zijn, maar telkens 
met de vraag in het achterhoofd 
naar de zin en het nut van een 
dergelijke piste. Het eksperi-
ment van Verhofstadt moet toch 
een les zijn, de VLD-operatie, 
hoe boeiend ook, heeft aange
toond dat het slechts om een 
opsmuk-operatie ging waarbij 
de uithangbordjes •wel werden 
herschilderd maar de inhoud 
niet gewijzigd werd. 

Ons inziens kan een partij zich 
slechts vernieuwen wanneer zij 
de ^vaarden waaruit zij gespro
ten is aan-wendt om antwoorden 
te geven op de problemen die 
zich in een gewijzigde samen
leving aandienen. Onze samen
leving, gemeente en regio, is 
geen eiland in Europa en in de 
•wereld. De problemen zijn niet 
gering, ze moeten aangepakt 
•worden vanuit ons gedachten-
goed. 

Wat dient er zich vandaag aan 
•wat gisteren (nog) niet aan de 
orde •was ? 

Onze verhouding tot de Eu
ropese Unie en tot de landen 
van de brede Europese ruimte, 
op bestuurlijk vlak, op kultureel 
vlak, op militair en ekonomisch 

vlak moet zoveel mogelijk naar 
onze zin ingevuld •worden. Hoe 
moet onze regio zich opstellen 
tegenover de landen van de 
derde •wereld •wat betreft mi
gratie, handel, vrede en oor-
log? 

Kunnen demokratische volks
nationalisten deze problematiek 
overlaten aan partijen die vooral 
ekonomische belangen op het 
oog hebben en zich niet be
kommeren om de omstandig
heden •waarin mensenbroeders 
in lage loonlanden onze rijkdom 
verzekeren? Enz... 

Waar moet het heen als er geen 
indentiteits-be^wuste verkoze-
nen meer zouden zetelen •wan
neer morgen het debat over de 
elektronische media en de open
bare omroep echt begint? Als 
samen met Nederland gemeen
schappelijke standpunten zullen 
bepaald •worden over kuituur, 
ekonomie, leefmilieu en andere 
grensoverschijdende samen
werking binnen hetzelfde taal
gebied en in EU-verband ? 

Vlaams-nationalisten kunnen 
niet afwezig zijn als met Wal
lonië het debat gevoerd •wordt 
over financiële solidarteit. Net 
zoals zij daar moeten zijn om in 
Brussel en in de rand errond én 
in Voeren onze gemeenschap 
verder gestalte te geven en te 
vrijwaren. Om te blijven ijveren 
voor de Vlaamse verzuchtingen 
die bij de jongste staatshervor
ming nog niet \verden bereikt. 
Om de pretenties van de Eu
ropese instellingen in Brussel 
binnen de perken te houden. 

Het demokratisch Vlaams-na-
tionalisme zal in deze en andere 
voorbeelden steeds de inspiratie 
voor de politiek van elke dag en 
van de toekomst zijn. 

Wij hopen dan ook dat de par
tijleiding haar militanten en ka
ders eerlang verblijdt met een 
welomschreven toekomstper-
spektief dat geloof, bezieling en 
inzet kan •wekken. Vlaanderen 
en de Vlaams-nationale demo
kratie zijn ons te lief om daar 
aan te twijfelen ! 

Maurits Van Liedekerke 

WOENSDAG 19 OKTOBER 1994 

file:///vorden
file:///verden


• I Het gerecht heeft de Se
naat nog eens verzocht om de 
Earlementaire oiischendbaar-

eid van Guy Mathot op te 
heffen. Het gaat om een on
derzoek naar fiskale fraude 

; met de villa van Mathot aan 
^ de Allee Augusta in het 

Franse Saint-Raphaël. 

j • Volgens Het LaaUtt Nkum 
; heeft het parket een tip ge

kregen, die KOU kunnen lei
den tot de opheldering van de 
moord op Lahaut. Dit kom-
munistisch parlementslid 
•werd 44 jaar geleden ver» 
moord. De moord werd nooit 
opgehelderd. Lahaut had tij
dens de eedaflegging van ko-

j ning Boudewijn geroepen 
"Vive la république". 

• Bijna 100.000 Belgen na
men deel aan de 12de Trein-
Traxn-Busdag De fiets 

, kende eveneens veel bijval op 
de auto-arme zondag. Maar 
auto-arme of auto-luwe zon
dag of wat dan ook, op de 
Vlaamse wegen was nauwe- , 
lijks een auto minder te be
speuren. En het auto-verkeer 
maakte op de Zondag Zon
der weer een groot aantal 
dodelijke slachtoffers. 

• Agalev vond de auto-luwe 
zondag een miskleun. Vol
gens de groene partij is er 
meer nodig om het tij te ke
ren. Daarom diende Agalev-
kamerhd Cuyvers een wets
voorstel in dat vier ver
plichte autoloze zondagen 
per jaar invoert. 

,- i W B en TAK protesteren 
; tegen de praktijken van We-
I reldcamera in het Gentse 
|-„ICC. Daar vertoont deze or-
i. ganisatie, een deelvereniging 
* van het met federaal geld 

betoelaagde Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel, 
Franstalige reisdokumentai-
res van Exploration du Mmide, 
een andere deelvereniging 
van het PSK. 

H Het CVP--wetsvoorstel-
' Vandeurzen dat eutanasle 

wettelijk -wil verbieden, kent 
w^einig bijval in niet-katolieke 
kringen. 

• Een pas verkozen gemeen
teraadslid van het Front Na
tional in Anderlecht werd uit 

- de partij gezet wegens graf-
; schennis. Op een amateur-
,; videofilm was te zien hoe 

deze verkozene deelnam aan 
een banket van oud-SS-ers 

• en op een joods graf ur
ineerde. 

B De Franstalige socialisten 
willen niet weten van de af
schaffing van de stemplicht. 

• Zes groene parlementsle
den (Vogels, Geysels, Die-
rickx. Van Dlenderen, De 
Vlieghere en CujA^ers) vra
gen een uitzondering van de 
rotatieregel die bij Agalev be
staat. Als alle uitzonderingen 
worden toegestaan, bestaat 
er dan nog een regel ? 

B De Boel-werknemers in 
Temse besloten de schepen 
op de werf niet te laten uit
varen totdat de nieuwe be
stelling van twee tankers bin-
negehaald is en de aandeel
houders over de brug komen 
met de beloofde twee miljard 
frank nieu-we investeringen. 
Gimvindus, Begemann en 
minister-president Van den 
Brande krijgen tot maandag 
de tijd om hun belofte na te 
komen. Daarna volgen har
dere akties. 

LEGAAL 
Het gebeurt niet vaak dat de 
Raad van Beheer van het Da-
viddfondd (DF) het nodig acht om 
persberichten rond te sturen. 
Onder de titel Geen iüegaLiteit 
deed de Raad van Beheer dit 
verleden w^eek toch. In het pers
bericht betreurde het D F dat uit 
hun kontekst gelichte citaten uit 
een interview^ dat haar voor
zitter Lieven. Van Gerven toestond 
aan WIJ (28/9) de aanleiding 
vormden tot partijpolitieke dis-
kussies in de Vlaamse Raad (zi^ 
ook Wij van 5/10 blz. 2). 

Professor Van Gerven sprak in 
het bewuste interview over de 
mogelijkheden om amnestie te 
verlenen en de Vlaamse zelf
standigheid uit te roepen. Van 
Gerven benadrukte daarbij dat 
deze programmapunten van het 
D F op partijpolitiek demokra-
tische ^vijze moeten gerealiseerd 
•worden, bvb. door de Vlaamse 
Raad. 

Maar in uiterste nood moet deze 
verkozen Vlaamse Raad hier
voor zijn bevoegdheden over
schrijden, en zich dus in de 
Belgische illegaliteit begeven. 
Van Gerven vergeleek het met 
de •wijze •waarop de Verenigde 
Staten onafhankelijk •werden 
van Groot-Brittannië. De VS, 
die demokratische vesting bij 
uitstek, ontstond evenzeer in de 
EngeLe illegaliteit. 

De Raad van Beheer floot ver
leden •week z'n voorzitter enigs
zins terug. Van Gerven had zich 
blijkbaar een beetje té revo
lutionair uitgedrukt. De DF-
beheerraad benadrukt dat het 
fonds voor de realisatie van de 
Vlaamse eisen steeds geopteerd 
heeft voor de demokratische en 
legale weg. 

In het verleden •werden op deze 
•wijze belangrijke resultaten ge
boekt, zegt het kommuniqué. 
Het blijft de te verkiezen •weg: 
De Raad van Beheer wenst dat deze 
weg ook in de toekomst gevolgd 
wordt. 

Toch laat ook de Raad van 
Beheer nog een opening voor 
illegale middelen om de 
Vlaamse zelfstandigheid te ver-
zwerven: De Raad van Beheer van 
het Davidsfondd id van oordeel dat 
voor de toekomjt allerhande hy
pothesen kunnen worden gemaakt. 
Maar voor het Davidsfonds blijft de 
demükratidche, parlementaire weg de 
enig verdedigbare om te komen tot 
Vlaamse zelfstandigheid. Of an
ders gezegd: in deze zin ont
breekt na de ^woorden "demo
kratische" en "parlementaire" 
het •woordje "legale". 

BRUSSEL 
In ons blad van verleden •week 
was het biezonder somber beeld 
dat ^ve van de Vlaamse aan-
•wezigheid in de Brusselse ge
meenten ophingen niet korrekt. 
We baseerden ons daarvoor op 
berekeningen die Belga uit
voerde op bsisis van onvolledige 
verkiezingsuitslagen. De toe
stand is zeker zorgwekkend, 
maar niet zo rampzalig als •we 
verleden •week voorhielden. 

Uit de volledige uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
blijkt dat het aantal Vlaamse 
gekozenen slechts lichtjes daalt 
sedert 1988, van 11,4% naar 
10,9%. Het aantal Vlaamse ge
kozenen daalt volgens de in
terpretatie van De Standaard en 
Het Volk van 78 naar 71. 

DE RAND 
Wat de rand betreft, blijft het 
ook na •wat nachtjes slapen pes
simisme troef. Bievoorbeeld in 
de -vrije tribune die André Ler-
miniaux, de voorzitter van het 
Komitee der Randgemeenten, 
en Johan Laeremans, de hoofd-
redakteur van "De Zes" in De 
Standaard lieten verschijnen. Ze 
maken er de balans op van de 
recente geschiedenis in de fa
ciliteitengemeenten rond Brus
sel, en zien weinig redenen tot 
te^vredenheid in de recente uit
slag van de gemeenteverkiezin
gen. Met de Vlaamse koers, of 
liever, het gebrek daaraan, zul
len we het niet redden in 
Vlaams-Brabant, konkluderen 
ze. 

Lerminiaux en Laeremans vra
gen zich af of het nu niet de 
hoogste tijd wordt dat de 
Vlaamse regering, de Vlaamse 
partijen, de Vlaamse media hun 
koers wijzigen en resoluut komaf 
maken met ijdele pacifikatiedro-
men? Een franskiljon kent geen 
grenzen. 

Het duo hekelt terecht het ge
brek aan eensgezindheid bij vele 
plaatselijke Vlaamse politici. En 
ook de Vlaamse regering, de 
Vlaamse raad en de federale 
Vlaamse politici krijgen er niet 
helemaal ten onrechte van 
langs: Buiten de kulturele centra en 
een al lang belvofd Vlahinvest heeft 
men oru van bovenaf weinig ruimte 
gegeven om een Vlaamse koers te 
varen. En als we dat proberen te 
doen, heeft men nut de faciliteiten 
onze boegdeuren wijd opengezet en er 
nog beton tussen gegoten, over
drijven de auteurs. 

Maar op een resolute afwijzing 
van de pacifikatie na •wordt het 
niet echt duidelijk •wat de tw^ee 
voorvechters uit de Vlaamse 
rand dan als alternatief voor
stellen. 

VERKIEZINGEN 
Hoewel de Duitse regerings-
koalitie van kristendemokraten 

en liberalen in vergelijking met 
'88 een 7% verloor bij de Duitse 
parlementsverkiezingen zon
dag, eiste bondskanselier Kohl 
de overwinning op. Zijn meer
derheid blijft immers nipt gered. 
De neokommunistische PDS 
haalde een sterker resultaat dan 
verwacht. Ook de Groenen en 
de sociaaldemokratische SPD 
gingen vooruit. De rechtsradi-
kale Republikaner kennen geen 
verdere doorbraak. 

In een referendum zegde een 
meerderheid van 57 op honderd 
Finnen ja tegen de Europese 
Unie. De voorstanders van de 
Europese Unie, zo^vel in Fin
land als elders in Europa, had
den op een meer uitgeproken ja-
stem gehoopt. 

VTM 2... 
VTM heeft aan Kultuurminister 
Weckx (CVP) ge^vraagd om een 
tweede net te mogen oprichten. 
Hoe deze VTM 2 ingevuld moet 
•worden, blijft voorlopig geheim. 
Zelfs de naam van het tweede 
VTM-net is nog niet bekend. 
Met de aan^vraag neemt VTM 
een risiko. De kommerciële zen
der heeft momenteel immers het 
reklamemonopolie inzake tele-
visiereklame in Vlaanderen. 
Wanneer VTM een tweede net 
opricht, doorbreekt de zender 
volgens sommigen zijn eigen 
monopolie. 

Zo denkt althans minister 
Weckx erover. Maar bij VTM 
ziet men dat zelf niet zo. In 
Vilvoorde beklemtoont men dat 
het om een ontdubbeling gaat 
van de akti^viteiten van één en 
hetzelfde bedrijf. 

VTM •wil met de aanvraag ook 
het gras voor de voeten •weg-
maaien van VT4. Deze zender 
kondigde al eerder aan dat ze op 
de Vlaamse kabel •wil. Of dit al 
dan niet zal lukken, blijft voor
lopig nog een vraag die ver
schillend beantwoord •wordt. 
De aankondiging van VTM 2 
duidt er in ieder geval op dat de 
Vlaamse kommerciële zender 

ervan uitgaat dat VT4 niet te 
stoppen is. Bij VTM •wil men 
daarom VT4 een stapje voor 
zijn. Beter gezegd: het in re-
klcimekringen kruciale gat in de 
tv-reklamemarkt opvullen voor 
VT4 dat kan. Want daarom is 
het kommerciële televisie-stati
ons om te doen. 

...EN BRTN 
De leiding van de openbare om
roep laat zich in dit debat van 
z'n stilste zijde horen. Het was 
radio-joernalist Jos Bouveroux 
die in een •vrije tribune in De 
Standaard konstateerde dat de 
Vlaamse politici •vriĵ wel mach
teloos staan tegenover de ont-
•wikkelingen in het medialand
schap. Hij stelde daarom voor 
dat zij zich koncentreren op die 
omroep w^aar ze nog w êl •wat 
over te zeggen hebben: de 
BRTN. 

En Bouveroux stelde meteen 
enkele strukturele ingrepen 
voor, die weinig nieu^ws bevat
ten maar getuigen van een gron
dige kennis van zaken: de be
perking van de macht van de 
politiek samengestelde raad van 
bestuur van de openbare om
roep; afschaffing van de zgn. 
Vaste Kommissie en de oprich
ting van een direktiekoUege 
voor het dagelijks bestuur •waar 
minstens één manager deel van 
uitmaakt die dan namens de 
openbare omroep onderhandelt 
met de buitenwereld; afschaf
fing van het ambtenarenstatuut 
voor nieu^we personeelsleden, 
de bestaande moeten de keuze 
krijgen tussen het ambtenaren
statuut of het nieu^we statuut, 
•waaraan een hoger loon gekop
peld is; de opdrachten van de 
omroep worden beperkt tot in
formatie, kuituur in de brede zin 
en het betere amusement, de 
gastprogrcimmas •worden afge
schaft of beperkt tot de ide
ologische derden; eenvoudige 
en soepele strukturen voor een 
BRTN verlost van de dodelijke 
ambtenarenstruktuur; ophef
fing van financiële beleidsbe-
perkingen en een vijfjaarlijkse 
i.p.v. een jaarlijkse dotatie; de 
wettelijke mogelijkheid invoe
ren dat de BRTN allianties met 
andere binnen- en buitenlandse 
stations aangaat. 

WILS 
Professor Zö^^ IPï/i/gaf verleden 
week zijn afscheidskoUege. Van 
deze man •wordt in verschillende 
krantenartikels gezegd dat hij 
zijn •wetenschappelijke leven 
doorbracht met het bestuderen 
van de Vlaamse be^weging. We 
citeren enkele van zijn uitspra
ken in de pers, die illustreren 
•waarom Wils z'n leven lang een 
van de meest kontroversiële 
Vlaamse historici gebleven is, en 
•waarmee de redaktie het niet 
noodzakehjk eens (of oneens) 
is: 

De Morgen vat de visie van Wils 
op het Vlaams nationalisme sa
men in volgend beeld dat de 
professor er in informele ge
sprekken over ophangt: „Het 
Vlaams nationalisme is het na
tuurlijk kind van de Vlaamse 
maagd die in feite verkering had 
met België, maar die in een 
Rotterdamse kroeg door een 
Duitse Feld^webel werd verk
racht." 

,,Een van de sterkste natievor
mende krachten in Vlaanderen 
•wordt gevormd door het ver-
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DOORDEWMS 
langen — in die kringen die ge-
kollaboreerd hebben en die te 
maken hebben gehad met 
straatrepressie en epuratie — 
België te zien verdwijnen." (De 
Morgen) 

„Zij (die kringen van koUabo-
rateurs en hun nazaten, red.) 
zullen voortdoen tot België ver
dwenen is, tot de veroordeelden 
van ^veleer martelaars zijn ge
worden en postuum in stand
beelden voortleven." (De Mor
gen) 

„De smaakmakers van tijdens 
de kollaboratie hebben ons hun 
geestelijke en ook fysieke erf
genamen nagelaten. J e kunt ze 
dagelijks aan het werk zien in 
een krant als De Standaard. Dat 
is toch evident. Wie dat niet ziet 
sluit zijn ogen. A\aar dat zijn 
dingen die men uit beleefdheid 
niet gezegd wil hebben." (De 
Morgen) 

„België is moreel toe aan schei
ding. Het is een logische ont
wikkeling. Maar ik zie dat niet 
als een gunstige ontwikkeling. 
De Vlaamse Be^veging heeft 
haar doelstellingen bereikt. De 
traditionele flaminganten trek
ken zich terug en zeggen dat ze 
niet meer nodig is. Het gevaar is 
dan dat de be'weging voor het 
grijpen Ugt van die ene partij die 
België •wü vernietigen." (FET) 

,,Het anti-Belgische, fascistoïde 
Vlaams-nationalisme (...) krijgt 
nu eindehjk een kans en spant al 
zijn krachten in. Ik zie niet goed 
in hoe zich djiarnaast een anti-
Belgisch maar niet-fascistoïde 
nationalisme zou kunnen vor
men of handhaven. En een 
Vlaams-nationalisme dat niet 
anti-Belgisch is, heeft geen zin 
meer." (Het Volk) 

„De Volksunie wilde zich van 
bij haar ontstaan als demokra-
tische partij profileren, maar 
bleef tegelijk solidair met de 
"door de repressie getroffen" 
Vlaams-nationalisten. Zo hielp 
ze de fascistoïde traditie in het 

Vlaams-nationalisme kontinue-
ren." (Het Volk) 

„E^n van de nieuw^e taboes is 
dat het uiteenvallen van België, 
net als dat van Joegoslavië en 
Tsjechoslovakije, in heel belang
rijke mate een gevolg is van de 
Duitse bezettingspolitiek, een 
postume triomf van Hitler, en 
voor •wat België betreft, al van 
het keizerlijke Duitsland." (Het 
Volk) 

We hopen in de loop van de 
volgende -weken verder in te 
kunnen gaan op de denkbeelden 
die de professor emeritus ver
zamelde in een boek: Vlaanderen, 
België, Groot-Nederland (uitg. Da-
vidsfonds). 

KLACHT 
VU-voorzitter Bert Ancumx en 
een meerderheid van verkoze-
nen op de CVB-BSC-lijst van 
Michel Demaret en Paul Vanden 
Boeyna.ntd kondigden aan klacht 
neer te zullen leggen tegen de 
uitslag van de gemeenteverkie
zingen in Brussel. Volgens de 
CVB-BSC heeft 18% van de 
kiezers geen geldige stem kun
nen uitbrengen of uitgebracht. 
Sommige komputerterminals 
waren defekt, er -werden kiezers 
naar huis gestuurd, een bureau 
bleef een half uur gesloten en 
een Jiantal kiezers -werd naar een 
ander bureau doorgestuurd. 

Bert Anciaux stelde een lijstje 

op van hefst 7 onregelmatig
heden. Naast de reeds vermelde 
problemen met de komputer
terminals haalt Anciaux ook 
fouten aan in de bedeling van de 
stemoproepingsbrieven, -wjiar-
door verschillend^ kiezers geen 
oproepbrief ontvingen. 

Anciaux haalt verder aan dat in 
sommige stembureaus getuigen 
van politieke partijen mensen 
die problemen hadden bij het 
uitbrengen van hun stem moch
ten "helpen". 

De VU-voorzitter -vindt het ook 
niet normeial dat sommige viit-
tredende leden van het kollege 
van burgemeester en schepenen 
stadspersoneel en -matericial in

spanden voor hun persoonhjke 
kampagne, dat één pohtieke 
partij bejaardennamiddagen or
ganiseerde met gratis toegang, 
koffiekoeken, drank en optre
dens, dat door minstens 2 po
litieke partijen in verkiezings-
pamfletten en advertenties las
terlijke leugens over hem -wer
den verspreid, dat enkele dagen 
voor de verkiezingen de eerste 
steen gelegd -werd voor lang 
begeerde projekten in Neder-
Over-Heembeek en Haren, en 
dat verkiezingspropaganda aan 
alle stemgerechtigden werd ver
zonden in een gesloten omslag 
-waarop vermeld stond "Ville de 
Bruxelles" en "elections com-
munales". 

EEN OMBUDSMAN VOOR AMNESTIE 

Vl^-Raadélu> Vtc Aiiclaiux is be
vallen van een origineel idee. 
Samen met zijn kollega's in de 
Vlaamse Raad Herman Lau-
went, Huffd Schiltz en Paul Van 
Grember gen diende hij een 
voorstel van dekreet in om een 
ombudsman aan te stellen die 
zich bij het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap moet 
bezighouden met het wegwer
ken van de individuele ge
volgen van de repressie en 
epuratie. 

Volgens de Brusselse staats-
sekretaris wordt het -vijftig jaar 
na de bevrijding hoog tijd om 
algemene maatregelen te ne
men op het federale niveau. 
Vic Anciaux diende trou-wens 
in de Kamer een wetsvoorstel 
in om de uitwissing van ver
oordelingen en hun gevolgen 
voor niet-krimmele feiten ge
pleegd tijdens de oorlog mo
gelijk te maken. Anciaux 
hoopt dat zijn wetsvoorstel dra 
in de bevoegde kamerkommis
sie besproken zal worden. 

De gewezen VU-voorzitter is 
echter niet van plan om een 

federale regeling al te wach
ten. „We nuiun dat èe VLianue 
voihwertegen it vordujing uitMtVn 
haar Krantwoürdeiijkheid dienl op 
te nemen wat de indmdueU ije-
valgen van de repreMie en epuratie 
betreft", aldus Anciaux. Maar 
ook de door de Vlaamse re
gering gevraagde oprichting 
van een werkgroep ad hoc om 
bet zgn. Rapport Bourgeois te 
aktualiseren, volstaat voor An
ciaux niet. Het Rapport Bour
geois dateert al van november 
198-4, en vormt het verslag van 
de toenmalige werkgroep van 
de Vlaamse Raad die belast 
was met "het opmaken van een 
inventaris van de sociale en 
menselijke gevolgen voor de 
slachtoffers van de oorlog, met 
name ook van de Spaanse bur
geroorlog en voor de getrof
fenen van de repressie- en epu
ratie wetge-ving ." 

In de toelichting bij zijn voor
stel van dekreet schrijft An
ciaux: „Door bet aan,iLellen mm 
een omhuddman inztike het weg-
iverken van de mdividuek gewigen 
van de repre<t,He- en epuratiemaat-

regelen, kan uitétel warden ver
meden en wnrdt anreeht^treeko iwk 
bet rapport Bourgeoi^t-Temmer-
man geakluaii<)eerd. Binnen een 
ma,vimale aamvending van de be
voegdbeden van de Vlaamtie Raad, 
moet de aan,itelling van de om-
lmd<*man bij het Minüterie van de 
VlaamM GemeerMchap in de mo

gelijkheid voorzien over elk in
dividueel repre^%He- en epuratu-
dojdier volledige informatie op te 
vragen. 

Het ligt dan in de bedoeling 
dat de ombudsman, op basis 
van zijn kontakten met de be
langhebbenden, voorsteUen 
formuleert aan de Vlaamse re
gering die tot effektieve en 
konkrete oplossingen kunnen 
leiden. De ombudsman kan 
bovendien de slachtoffers van 
de repressie- en epuratiemaat-
regelen voorlichten over het 
gevoerde beleid en over spe
cifieke beslissingen die op hen 
betrekking hebben. Hij heeft 
toegang tot en inzagerecht in 
alle nuttige dokumentatie of 
dossiers, en wordt verplicht 
een jaarverslag over zijn ak-

'ti-viteiten op te stellen. Van
zelfsprekend is de ombudsman 
onafhankelijk, gebonden aan 
het beroepsgeheim en strikt 
neutraal. 

De dubbele aanpak van Vic 
Anciaux zou erg \'Tuchtbaar 
kunnen zijn. Via het federale 
parlement kunnen er alge
mene maatregelen uitgedok
terd w^orden. Premier De-
haene be-weert hier in alle dis-
kretie het terrein te onder
zoeken. Veel wordt er niet van 
verwacht. Dehaene zelf sprak 
al van vooral "technische 
maatregelen". Het is daarom 
nuttig dat vanuit de Vlaamse 
Raad wat druk uitgeoefend 
wordt. De aanstelling van een 
amnestie-on-ibudsman kan die 
druk op de ketel houden. 
Wanneer algemene federale 
maatregelen desondanks toch 
uitblijven, kan de Vlaamse 
Raad dank zij het werk van de 
ombudsman een geaktuali-
seerd en korrekt beeld krijgen 
van heel de problematiek van 
de repressie- en epuratie-
slachtoffers. 

O p basis daarvan moet de 
Vlaamse Raad op dat ogenblik 
doen -waar men in ruime krin
gen van de Vlaamse bew^eging 
op aanstuurt: voor de amnes
tie- en verzoeningskwestie het 
heft in eigen handen nemen. 
Zelfs de voorzitter van het 
socialistisch Vermeylenfonds, 
dat er in Vlaamse be-wegings-
kringen nog nooit van ver
dacht werd een speedboat te 
zijn in de vloot Vlaamse ver
enigingen, meent dat de tijd 
daarvoor gekomen is. In een 
\'Taaggesprek met WIJ (6/10) 
verklaarde Roland Laridon: 
„Er is een groot verschil tus
sen de kollaboratie in Vlaan
deren en in Wallonië. Als -we 
over de initiatieven om het 
onrecht van de repressie -weg 
te w^erken geen overeenstem
ming kunnen vinden met de 
Walen, vind ik het nodig dat 
de Vlaamse gemeenschap dit 
op eigen houtje doet. Dat is 
mijn persoonlijke overtuiging. 
Er moeten maatregelen getrof
fen worden." 

(Pdi) 
-̂  (,-05>; v---, X -CïviSS ^i.-
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DE PARTIJ OPNIEUW VOORWERP VAN DISKUSSIE 

Het begint een slechte gewoonte te worden na elke 
verkiezing^uitéLag het voortbestaan van de Volksunie weer 
in vraag te stellen. Daarvoor bestaat een zeer eenvoudig 
recept: telefoneer vier a vijf kopstukken van de de-
nwkratidche VUiamsnationale partij, zet hun meningen 
naast elkaar en je hebt het beeld van een hopeloos verdeelde 
VU. Waarop alle hens weer aan dek geroepen moeten 
worden om de eenheid te bewaren. Het waé na 9 oktober niet 
anders. Na de partijraad van verleden zaterdag vergaderde 
maandag het partijbestuur van de VU, aangevuld met de 
parlementsfrakties. Ook voor volgende week maandag 
staat weer een uitgebreid VU-partijbestuur op de agenda. 
Na afloop van de vergadering van maandag jL werd 
volgende mededeling verspreid: 

„Het partijbestuur van de 
Volksunie vergaderde deze 
voormiddag samen met de par
lementsfrakties. Tijdens deze 
vergadering werd diepgaand en 
sereen van gedachten ge-wisseld 
over de wijze waarop de eva
luatie van gemeente- en pro-
vincierciadsverkiezingen in de 
konkrete politieke werking op 
korte en lange termijn kan wor
den omgezet. 

De VU is van mening dat de 
verkiezing van het eigen Vlaams 
parlement, ten laatste eind '95, 
een bijzonder scharniermoment 
voor Vlaanderen betekent. De 

'T KET(S)JE 

Lezers vragen in kranten of de poëzeekej 
van de legendarische Renaat Grassin op 
cassette bestaan, de grammofoonplaten 
zijn niet meer in de handel. Van •waar die 
plotse vraag naar het vi'erk van 't Ketje? 
De reden is vlug gevonden. 

O p 12 oktober j.l. was het dertig jaar 
geleden dat Renaat Grassin overleed en te 
Ekeren begraven werd. En in Anderlecht 
werd hij op initiatief van de Akademie van 
het Bruj^eb geestdriftig herdacht door de 
opvoering van zijn bekendste poëzeekes 
en leekes, drie keer na mekaar, 't Ketje 
leeft dus nog in vele harten. 

Renaa^t Grassin w âs geen echte Brusselaar 
alhoewel in het Brusselse Sint-GUhs ge
boren. Zijn moeder kwam uit Tienen en 
zijn vader •was een Franse officier, groot
vader Grassin w âs nog burgemeester ge
weest in Fresnay-sur-Sarthe, een dorpje in 
Normandië. Van hem heeft Renaat •wel
licht zijn liefde voor het teater gekregen 
want de burgemeester spoorde regelmatig 
naar Parijs om er de Comédie Fran^aise te 
bekijken, hij zocht de gepaste stukken uit 
en liet die door inwoners van het dorp 
opvoeren. 

Renaat ging naar school in zijn moe
derstad en later in Brussel en omdat zijn 
ouders •wensten dat hij professeur zou 
virorden naar de universtiteit van Leuven. 
Maar dat ging niet door, hij werd dan maar 
vertaler op het ministerie w^aar hij de 
Moniteur Beige in Staatsblad vertaalde. Na 
de uren en soms ook tijdens volgde Gras
sin toneeUes, speelde bij De Volharding in 
Tienen en bij Gudrun in Brussel. 

Zo Nverd hij ontdekt door Oscar De 
Gruyter en door Johan De Meester, de 
ene wou Grassin voor de KNS, de andere 
voor het Vlaamse Volkstoneel. Grassin 
koos voor het Volkstoneel omdat het mo
dern teater bracht. Toen hem gevraagd 
werd om De Witte van Emest Claes voor 
toneel te bew^erken had Renaat een beter 
idee, hij maakte een bewerking van Boefje, 
een Hollandse roman die hij in het Brus
sels vertaalde. Het stuk had een waan-

aanwezigheid van demokrati-
sche Vlaams-nationalisten in 
deze instelling die Vlaanderen 
een nieu^we inhoud moet geven 
is onontbeerlijk en moet ge
garandeerd worden. 

De eerstvolgende •weken en 
maanden zal de VU alles in het 
•werk stellen om de verkiezing 
van dit Vlciams parlement zeer 
grondig voor te bereiden. Mo
menteel wordt dciarvoor een 
•werkschema voorbereid met 
thema's en aktiviteiten die pri
oritair aan de cigenda zullen 
gesteld -worden. 

Bert Anciaux: "De Volks unie zal de dutkuddie over de verdere 
étaatkundige toekanut van Vlaanderen niet uit de weg gaan. " 

zinnig sukses, Grassin speelde het -wel 
1.500 keer. 

De grote bekendheid kwam er toen Gras
sin voor het NIR, de voorloper van de 
BRTN, ging w^erken en in het radio-
kabaret De Blinkende Zonnekloppcrd aantrad. 
Het •was Mon de Goeyse die hem over de 
streep had gehaald. Daar ontbolsterde 
Grassin zich tot 't Ketje, hij gebruikte 
steeds de echte Brusselse uitspraak: 't 
Ketsje. Heel Vlcianderen luisterde njiar de 
uitzending en zong het ken^wijsje van het 
programma mee. Waarna Grassin met zijn 
hoge falsetstem inzette: „Pachacroute, 
zoegemanne, oitgedruugde kaffekanne..." 

En dan k^wamen zijn poëzeekes uit de 
ether: 'k Zaa wille da 'k e miuke waó, of Van de 
kikveudt en de nachtegoel of Van het kikdke, van 
het verkiike en van zaain nwema of van het nu 
nog steeds grote nummer: Van e giel klaa 
moeëzeke en van e flejke konjak... Grassin 
kende zijn klassieker: Jean de La Fon
taine. 

Toen •was een goedgemaakte parodie geen 
schande •want niet minder dan Marnix 
Gijsen nam in 1937 een poezëeke van 
Grassin op in zijn ernstig Breviarium der 
Vlaanue Lyriek. 

Tijdens de Duitse bezetting ging Grassin 
ge^woon verder met zijn •werk op Vlaams 
Brussel, de radio waar hij reeds 10 jaar 
werkte. Maar dat bleek niet naar de zin 
van zij die de anti-Vlaamse repressie had
den ontketend en samen met klinkende 
namen als Antoon van de Plaetse, Staf 
Bruggen, Mon de Goeyse, Leo Persyn 
werd hij opgepakt en kwam m de ge
vangenis van Sint-GUlis terecht. Bij an
dere klinkende namen als: Emest Claes, 
pater Callewaert, Filip de Pillec3Ti, Ed-
gard Lehembre, Bert Peleman... 

Wij zouden graag de zittingen op het 

gerecht hebben meegemaakt •waar 't Ketje 
zich diende te verantwoorden voor het 
k^waad dat hij België had aangedaan. Toen 
de krijgsauditeur hem een foto voorlegde 
met mannen die de hou-zee-groet brach
ten en vroeg •waarom hij daarbij stond 
antwoordde 't Ketje dat Jacob van Art-
evelde reeds honderden jaren met ge
strekte arm op de Vrijdagmarkt in Gent 
staat. En dat geen mens hem dat ooit had 
kwalijk genomen... 

Grassin kreeg 13 maanden cel en moest 
daarna, als zovelen de baan op, sigaren 
verkopen. Maar 't Ketje ontmoette zoveel 
kennissen en vrienden dat van verkopen 
niet veel in huis kwam. Overal moest hij 
iets meedrinken... 

In 1953 verHet Grassin Brussel voor Ant
werpen en ging er in de Vlaamse Club 
werken, en opnieuw^ op de radio aan het 
kabaret Kop en Staart. Maar de vele nach
telijke uren, de grote inzet en de drank 
hadden diep in zijn vlees gesneden. En 
hem oud doen worden voor zijn leeftijd. 
Toen vrienden hem aanmïianden toch 
maar eens naar een dokter te gcian ant-
•woordde hij dat er aan een perte totale toch 
niks meer te repareren valt. Toch liet hij 
zich overhalen om naar het ziekenhuis te 
gaan. Eén uur na een bezoek telefoneerde 
de kliniek dat meneer Grassin overleden 
was, 12 oktober 1964. Hij •werd begraven 
te Ekeren, op zijn grafsteen staat ge
beiteld: „Het Leven van een Artiest is 
altijd Wonderbaar". 

Vandaag is er geen Ketje meer, voor de 
Brusselaars niet, voor Vlaanderen niet. 
Studio Brussel, ooit bedoeld om de Vla
mingen in de hoofdstad een steuntje te 
geven, is een schreeuwerige popzender 
ge-worden; de bekkentrekkers die radio en 
teevee teisteren reiken niet verder dan de 
knieën van 't Ketje. Zelfs in de mo
numentale encyclopedie van de Vlaamse 
Bew^eging kreeg hij geen vermelding. 

Dat Renaat Grassin deze in de komende 
uitgave •wel krijgt is de •vurige hoop van 

R.Asinus 

De Volksunie zal daarbij de 
diskussie over de verdere staat
kundige toekomst van Vlaan
deren niet uit de weg gaan. 
Vooral de positie van Vlaan
deren in Europa, de verhouding 
Vlaanderen-Brussel, de onrust
wekkende situatie in de rand 
rond Brussel en de federali
sering van de sociale zekerheid 
moeten daarbij aan bod ko
men. 

Daarnaast zal het breed maat
schappelijk programma in zijn 
verschillende facetten verder de 
basis uitmaken voor de •werking 
van partij en frakties." 

POLITIEKE 
JONGEREN 
OPENEN 
HET DEBAT 

KAN 
PAARS 
OOK HIER? 
Sinds de zomer kleurt het po-
htieke leven in Nederland 
paars. De socialistische partij 
PVDA en de zogenaamde linkse 
en rechtse liberalen van res-
pektievelijk D66 en W D sloten 
een regeerakkoord. Het •was 
van begin deze eeu^w geleden 
dat de Christen-Demokraten uit 
de meerderheid waren. 

Als het in Amsterdam regent 
druppelt het in Vlaanderen. Na 
de jongste gemeenteraadsver
kiezingen spreken de media 
graag over paarse koaUties. Dit 
zijn koalities -waarin de CVP 
niet vertegenoordigd is: Gent, 
Hasselt, Mechelen, de meerder
heid in de Limburgse provin-
cierciad,... Bepaalde politieke 
z^waargewichten van kristende-
mokratische strekking protes
teerden reeds met kracht. Gaat 
het hier om stratgieën uitge
dacht in mysterieuze loges ? 

De VLD-jongeren, de Jong So
cialisten en de Volksuniejonge
ren hebben niet gew^acht op 
signalen van hun grootmeester. 
Reeds voor de voorbije gemeen
teraadsverkiezingen voerden ze 
besprekingen over een paars de
bat. Op woensdag 26 november 
brengen ze VLD-voorzitter 
Guy Verhofstadt, ex-SP voor
zitter Frank Vandenbroucke en 
VU-voorzitter Bert Anciaux sa
men. BRTN-joernalist Siegfrid 
Bracke zal peilen naar hun 
paarse refleksen. Goed gehol
pen door hun Nederlandse zus
terorganisaties (de J O V D voor 
de VLD-jongeren, J S voor de 
Jong Socialisten en J D voor de 
V U J O ) nodigden de drie jon
gerenorganisaties bovendien 
drie tweede kamerleden uit van 
de PVDA, de W D en D66. 

Voor de volledigheid: Kan paard 
ook hier? Internationaal debat 
met Frank Vandenbroucke, 
Guy Verhofstadt, Bert Anciaux, 
Maarten Van Traa (PVDA), 
AnneUse Van Der Stoel ( W D ) 
en Bert Bakker (D66). Grote 
Aula van de KUL, M T 10, Sint-
Michielsstraat 6, Leuven. 
Woensdag 26 oktober 20 uur. 
Gratis inkom. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '94 

VU BLIJFT AANWEZIG 
IN 162 VLAAMSE GEMEENTEN 
EN BEZET 356 GEMEENTERAADSZETELS 
Verleden week brachten wij een overzicht van alle VUutnue 
gemeenten en steden waar de Volkdunie met eigen Lipten 
aantrad, of waar VU-kandidaten op kartelUjdten fun
geerden of waar de partij Lijéten éteunde. Wij vroegen de 
lezers) ook bijstand om fouten recht te zetten, dat id 
ondertuöéen gebeurd. Vandaag kunnen wij een overzicht 
brengen van aL de VU-verkozenen en van de bedtuuré-
meerderheden die reedd werden afgeöLoten. De VU étuurt 
556 menden (299 mannen, 57 vrouwen) naar de ge
meenteraden en omgordt 12 burgenucóterédjerpen (11 
mannen, 1 vrouw). De Vlaanu-nationalidten zijn alduö in 
162 van de 508 gemeenten 'ui Vlaanderen vertegen
woordigd. 
Voor het precieze aantal bestuurd meerderheden iö het 
wachten, op tal van plaateen zijn de onderhandelingen nog 
aan de gang. Hetzelfde geldt het OCAÏW. 

PROVINCIE ANTWERPEN 

PROVINCIE LIMBURG 

ARR. ANTWERPEN 
Antwerpen; Hugo Schiltz, 
Clara Govaert. 

Boechout: Fred Entbrouxk, 
Wilfried Van Vlem, Koen 
T'Sijen. 

Borsbeek: Jef Denil en Staf 
Kiebooms. 

Brasschaat: Herman Lauwers, 
Wim Van der Steen. 

Edegem: Joost Goris, Dirk Ver-
gauwen, WUly Platteau. 

E^sen: Fons Tobback, Dirk 
Smout. 

Hove: Nelly D'Haene-Bellens, 
Anita Rens-Claes. 

Kalmthout: Jürgen Constandt. 

Lint: Rik Vercauteren, Danny 
Van Germeersch. 

Mortsel: Erik Broeckx, Peter 
Hardy. 

Ranst: Hugo Janssens, J a n 
Helsen. 

Schilde: Jack Cou^vels. 

Stabroek: Dirk Van Putten, 
Lutgarde Matthyssen, Koen 
Raets. 

Wommelgem: Stan Geel, Jos 
Ceulemans. 

Zoersel: Wim Van Haegendo-
ren (schepen). Jan Loyens. 

Z-wijndrecht: Oktaaf Me3m-
tjens. Mine Arts-Van Goethem, 
Katrien VUeghe, dr. Walter De 
Smet. 

ARR. MECHELEN 
Berlaar: Walter Lu3^en (sche
pen), Raf Van Aggelpoel, Staf 
Gysemans (schepen), Maria 
Vervloet, Frans Hendrickx. 

Bonheiden: Jaak Van Assche 
(schepen), Ivonne Van Bos-
straeten, Godeheve De Wever. 

Mechelen: Koen Anciaux. 

Nijlen: Lode Van Dessel, Jef 
Van Weert, Jef Van Assche 
(schepen), Rudy Verdonck, 
Walter Caethoven, Liesbeth Van 
Bouwel. 

Sint-Amands: Frans De Leeuw, 
Aimé De Decker, J a n Moe-
yersoens, Fernand Peersman. 

St.-Katelijne-Waver: Koen Hil-
Temans. 

WUlebroek; Wilfried Leemans, 
Noël Derycke. 

ARR. TURNHOUT 
Arendonk: Herman Hermans. 

Dessel: Kris Van Dijck (bur
gemeester), Wiske Mandelings, 
Raymond Verwaest, Fons Dries, 
Hugo Draulans. 

Geel: LUiane Tops. 

Herentals: Frans Anthonis. 

Herenthout: Staf Driesen, 
Machteld Ledegen, Joep Cam-
bré. 

Hulshout: Mark Meurrens. 

Laakdal: Patrik Van Krunkels-
ven (burgemeester), Mia Maes, 
Frans Depeuter, Freddy Jans. 

Mol: Rik Geyzen. 

Oud-Tumhout: Walter Goris. 

Westerlo: Jef Thijs. 
' *i • c 1 / 

ARR. HASSELT 

As: Jos Truyen (burgemeester), 
Michel Thijs, Patrick Martens, 
Jean Martens, Erik Noter-

Diepenbeek: Guido Wijsmans. 

Genk: Hugo Olaerts. 

Hasselt: Frieda Brepoels. Ztj 
stelt haar msindaat ter beschik
king van prof. Jan Yperman 
(schepen). 

Herk-de-Stad: Laurens Appel-
tans (schepen), Bart Raskin 
(schepen), Lo Guypen. 

Heusden-Zolder: Sitnonne 
Janssens-Vanoppen, Jaak Van 
den Weyngaert (schepen). Toni 
Beerten (schepen), Louis 
Schroeyen. 

Lununen: Willy Putzeijs, Toni 
Jacobs. 

Zonhoven: Johan De Turck, 
Leopold Bos. 

Zutendaal: Harry Vanherf. 

ARR. TONGEREN 

BiLcen: Johan Sau'wens (bur
gemeester), Bruno Steegen, 

Jod Truyen, burgemeester van 
Af. 

.- 9 z ' -z '' o- 1 '% r ^ 

Maaike Huygen-Gielen, Danny 
Cleuren, Frangois Nehssen, Re-
naat Peumans, Paula Moors-
Martens, Luc Deckers, Martin 
Poesen, Vic Putzeys, Paul Ala-
chiels, Jean Dops, Guido Jans, 
Jos Roebben. 

Hoeselt: Marie-José Jans, 
mevr. Boelen-Hellinx. 

Lanaken: Piet Van Berkel 
(schepen). 

Riemst: J a n Peumans (burge
meester), Idian Wouters, Gabi 
Konings. 

Voeren: Jean Duyssens, Victor 
Walpot. 

ARR. MAASEIK 

Bree: Rudy Cober. 

Dilsen-Stokkem: Thieu Lovris, 
René Verheyen. 

Hamont-Achel: Jean Pellens. 

Houthalen-Helchteren: Mar
cel Put. 

Neerpelt: Fr£ink Seutens. 

Overpelt: Jef Van Bree, Linda 
Vissers. 

ROVINCIE VIAAMS-BRABANT 

ARR. HALLE-VILVOORDE 
Affligem: Annemie Van de Ca-
steele. 

Asse: Etienne Kejmiolen, Mo-
niek De Vis, Emiel Saerens. 

Beersel: Els Germis, Jef Croon-
enbergs. 

Krid Van Dijck, burgenieedter van Deóöelen Patrik Van KrunkeUven, 
burgemeester van LaakdaL 

Dilbeek: Jef De Ridder, Henri 
Van der Meersche, J a n Van den 
Haute, Willy Seghers. 

Gooik: Wim Croonenberghs, 
Luk De Doncker. 

Grimbergen: Kris Curias. 

Halle: Juul Denaeyer. 

Kampenhout: Roger Swinnen. 

Kapelle-op-den-Bos: Carl De 
Keersmaeker, Josephine Lam
berts. 

Lennik: Etienne Van Vaeren-
bergh, Chris Van Belle, Ernest 
Van Kelecom, Geert De Cu3'per, 
A'iarcel Herremans. 

Kraainem: Ria Platel-De 
Weirdt. 

Linkebeek: J a n Londers. 

Londerzeel; Frans Van 
Dooren. 

Machelen: HUde Anciaux 
(schepen), Aüchel Vaneste 
(schepen), Gregory Lagae. 

Meise: Herwig Comelis, Leo 
Van Den Brande, Jef Verbes-
seh. 

Merchtem: Louis Vrijders. 

Opwijk: Patrick Desmet, Wal
ter Van de Putte, Jef Sablon. 

Overijse: Marcel De Broyer. 

Pepingen: Jef Mertens. 

Roosdaal: Linda Van de Heede, 
F. Seghers, P. Hiel. 

Steenokkerzeel: Ghislain 
Adams. 

Temat: Staf Kiesekoms. 

Weminel: J a n Verhasselt. 

Wezembeek-Oppem: Richard 
Peeters. 

Zaventem: Roger Artois. 

Zemst: F. Vandezande. 

ARR.LEUVEN 
Aarschot: Sim Verbruggen. 

Bierbeek: Herman Vïin Aut-
gaerden. Luk Van Hoorenbeek. 

Boortmeerbeek: Nieke Delee-
beeck-Baudet, Paul Fock. 

Haacht: Alark Vermylen, Paula 
Jaubin. 

Herent: W ^ y Kuijpers (bur
gemeester), WUliam Van Hoor
enbeek, Luc Draye, Jos Bex, 
Roger Castelein, Armand Van 
Laer, Kris Gielens, Patrick Zon-
derman. 

Huldenberg: Jos Trappeniers 
(schepen). 

Kortenaken: PauJ Hermans. 

Kortenberg: Dirk Strompers. 

Oud-Heverlee: Bert Vanha
mel. 

Rotselaar: Vic Longin (sche
pen). 

Tervuren: Annemie Rastelli, Mo-
nika Bruylandt-Van de Velde. 

l ïelt-Winge : Marcel Smee-
kens. 
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yERKIEZIEEN^ 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN VUWINTTELEBBEKE 

ARR. GENT-EEKLO 
Aalter: Guido Van de Ker-
chove, Guido Van Nieuwen-
huyse, Alieke Van de Kerchove, 
August Pers3rn. Guido Van de 
Kerchove stelt zijn mandaat ter 
beschikking van Luc De 
Meyer. 

Assenede: Guido De Pestel, 
Etienne Van de Veire. 

Deinze: Geert Decaluwé. 

Evergem: Paul Van Grember-
gen (schepen). Lieve Gryp-
donck, Paul Van de Kerckhove, 
Roland Bruynbroeck, Robert 
Bekaert, Luk Uyttendaele, 
Mark Taets, Ronny De Clercq, 
Chns Segers-Genbrugge. 

Gent: Lieven Decaluwé (sche
pen). 

Kaprijke: Daniël Coppejans 
(schepen), Francine Moens. 

Lovendegem: Hugo Van der 
Cruyssen. 

Melle: Rita Pau-wels-Moenaert, 
Freddy Van de Putte. 

Merelbeke: Paul Martens 
(schepen), Paul Debelie (sche
pen). 

Nevele: Hugo Verhaeghe. 

St.-Martens-Latem: Bob Van 
Hooland (burgemeester), 

Wachtebeke: Mark Van Grem-
bergen. 

Zomergem: André Martens. 

ARR. DENDERMONDE 

Buggenhout: Jef Verhaeghe. Waasmunster: Erwin Verdur-

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

ARR. BRUGGE 
Brugge: Jean-Marie Bogaert. 

Knokke-Heist: Ingrid Jans-
sen-Reubens (schepen), Raf 
Declercq. 

Oostkamp: Patrick De Groote, 
Jozef Vanden Bussche. 

Torhout: Ward Baert. 

Zedelgem: Exldy De Wispe-
laere (schepen). 

ARR. KORTRIJK 

Deerlijk: Mare Byttebier. 

Harelbeke: Geiy Lelieur. 

Kortrijk: HUda Douchy-Com-
eyne. 

Kuume: Paul Van Gansbeke 
(burgemeester), Eric Lemey. 

Waregem: J a n Fonteyne. 

Wevelgem: Frans Soenen, Arn
old Seynaeve. 

Zwevegem: Erik Maes. 

ARR. ROESELARE 
Hooglede: Jean-Pierre PUlaert 
(burgemeester), Joris De-
vriendt (schepen), Rita Raes-
Vandenabele. 

Ingelmunster: Herman De 
Witte. 

Izegem: Geert Bourgeois, J a n 
Alaertens, Piet Seynaeve, Erik 
Van de Walle. 

Ledegem: Frrmin Debusseré, 
Geert Dessein, Cindy Espeel, 
Daniel Lagae, Marcel Dedeur-
waerder. 

Moorslede: Lode Van Biervhet, 
Noèl Devos. 

men (schepen), wordt na 3 jaar 
vervangen door Patrick 
D'Haese. 

ARR. SINT-NIKLAAS 
Beveren: Boudewijn Vlegels, 
Crutzen en Kegels. 

Kruibeke: Luk Verbiest (sche
pen), Annie Cortebeek, Mimi 
Wu3rts (schepen), Irene Gor-
rebeek, Rajonond De Rouck, 
Fons Claes (OCMW-voorzit-
ter), Saskia BressLnck. 

St.-Gillis-Waas: Hugo Stuer, 
Robert Van Duyse, Lucie De 
Munck, Erik Maes. 

St.-Niklaas: Nelly Maes, Lie
ven de Handschutter. 

o Stekene: Arnold Heyse, Maria 
|JI Mortier-DhoUander, Stanny De 

Bob Van Hooland, burgemcMter Rechter, Germain Iterbeke, Cy-
van St.-Marteru-Latem. "^1 Merckx, Miriam HoUaert. 

ARR. AALST 

Aalst: Danny Denayer, Antoine 
Vanderheyden. 

Denderleeuw^: Erna Scheer-
linck. 

Erpe-Mere: J a n Caudron, J a n 
De Vuyst, Dirk Beurms, Erwin 
De Jonge. 

Haaltert: Hans Sonck. 

Herzele: Staf Van de Vijver. 

Lede: Robert Baeyens. 

Ninove: Georgette De Kegel. 

ARR. O U D E N A A R D E 

Brakel: Lieven Bauwens. 

E3uisbergen: Paul van de 
WaUe. 

Dendennonde: Ferdi Willems 
(schepen), Herman Van den 
Abbeele, Lutgard De Beul, 
Herman Burghgraeve. 

Laame: André De Rycke. 

Lebbeke: Dirk De Cock, Willy 
Bosman, Cois Willems, Marcel 
Vermeir. 

Zele: Jef De Bruyne (burge
meester). Marcel De Waele, Raf 
Alichiels (schepen), Aimé Van 
Avermaet (schepen). Dirk 
Blancquaert (OCMW-voorzit-
ter). Pierre De Bock, Hubert 
Temmerman. 

Paul Van Garubeke, burgermes
ter van Kuurne. 

Roeselare: Ene Lamsens (sche
pen). 

ARR. TIELT 
Ardooie: Cesaer Deceuninck, 
Luc Vanacker. 

Dentergem: Koen De Groote 
(burgemeester), Ignace De-
weert (schepen), André Des
met, Maurice Dujardin, Jac 
queline Pers3/Ti-Depaepe. 

Oostrozebeke: Lieven De-
medts. 

Tielt: José Lampaert (sche
pen), Stefaan Huyghelier. 

Wielsbeke: José Verfaille. 

Wingene: Koen Van de Walle, 
Rik Persyn, WUly Persyn. 

ARR. VEURNE 
Alveringem: Valere Quaghe-
beur (burgemeester), Michel 
Sampers, Pieter Vanhauwe. 

De Panne: Noèl De Gryse. 

Koksijde: J a n Loones (sche
pen). Pat Stockelynk (sche
pen), Rita De Clercq-Gantois 
(OCMW-voorzitter), André 
Caveyn. 

Veume: Claude De Beucke-
laere, Werner Van Over-
schelde. 

ARR. DIKSMUIDE 
Diksmuide: Koen Baert, J a n 
Colaert, Koen Dehandschutter, 
FiHp Lootens-Stael. 

ARR. lEPER 
leper: J an Delie, Yvan Bonte. 

Langemark-Poelkapelle: 
Sonja Declercq, Werner Koud
ij zen 

Poperinge: Werner Claeys. 

Wervik: Rosa Lernout (bur
gemeester), Jef Claeys (sche
pen), Eric Leys (schepen). 

Zortnebeke: Dirk Cardoen. 

ARR. OOSTENDE 
D e Haan: Wüfried Vandaele. 

Gistel: Gilbert Beirens, Ronny 
Anseeuw, Roos Snauwaert, Mi
chel BuUunck. 

Middelkerke: Frank Verlinde, 
Luc Dedecker, Leopold Die-
rendonck. Greet Soete. 

Oostende: Kris Lambert (sche
pen), Jaak Vandemeule-
broucke. 

In Lebbeke gaat het zetelaantal 
van de VU van 3 naar 4 met een 
procentuele aangroei van 3%. 
Hiermee komt de VU tot zowat 
15%. 

Door de versnippering van het 
politieke landschap (7 lijsten in 
Lebbeke) kan de CVP, die een 
stemmenverlies van 3% moet 
mkasseren, toch nog 1 zetel bij-
winnen. De VLD verliest 10% 
en haalt 7 zetels, de liberale 
scheurlijst 1 zetel en de SP, met 
volksvertegenwoordiger Johan 

De Mol op de 3e pljiats, haalt 3 
zetels (- I) . 
CVP en VLD zetten de koalitie 
voort. 
Het sukses van de VU wordt 
toegeschreven aan de harde 
w^erking en inzet van de mand
atarissen. 
De VU-verkozenen zijn: Dirk 
De Cock, WUly Bosman die een 
rekord ciantal stemmen be
haalde, Cois Willems en Marcel 
Vermeir. Cois Willems is de 
nieuv/komer. 

NAAR 30 JAAR VU-BESTUUR 
IN ZELE 
Met de verkiezing van Jef De 
Bruyne gaat de Volksunie in 
Zele naar een nieuw^e bestuurs-
meerderheid onder VU-leiding. 
Sinds 1970 w^ordt de gemeente 
door een VU-burgemeester be
stuurd, aanvankelijk Avil Gee-
rinck en nadien Jef De 
Bru3me. 
In de pas gesloten bestuurs-
meerderheid (met de VLD) 
wordt De Bruyne bijgestaan 

door drie VU-schepenen en de 
OCMW-voorzitter, ook een 
VU'er. Aldus bestuurt de VU de 
gemeente Zele onafgebroken 
tussen 1970 en het jaar 2000 ! 

De lijst, Zeelse Belangen, 
haalde 4.377 stemmen (32,7%) 
en 10 verkozenen, De Bruyne 
kreeg 2.542 stemmen achter zijn 
naam kreeg. 

Proficiat Zele! 

WAASMUNSTER: 
VU IN SCHEPENKOLLEGE 
De VU kwam in Waasmunster 
met een eigen lijst op; behaalde 
een status-quo van 7,5% en be
hield daarmee haar enige zetel. 

Daarenboven stapte de VU in 
de koahtie met VLD en SP, 
zodat een einde komt aan de 
sinds mensenheugenis be
staande CVP-meerderheid. 

Erwin Verdurmen wordt sche
pen van Kuituur, Toerisme en 
Onderwijs. Zoals reeds -werd 
afgesproken voor de verkiezin
gen, en unaniem bekrachtigd 
door het bestuur, zal na drie jaar 
Erwin zijn ontslag geven als 
gemeenteraadslid en schepen en 
vervangen worden door Patrick 
D'haese. 

VU-SCHEPENEN VAN BERLAAR 

De nieuwbakken VU-Mhepenen van Berlaar: Staf Geydemand 
(eerdte dchepen) en Walter Luyten, öchepen van Kuituur en 
Ondermjd. Tudden hen glundert mevrouw Geysemand. 
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miEZIlEN 
S.T.E.M. - D88 VOOR VLAAMSE KUST VUJO'S STARTDAG, 

ZATERDAG 29 OKTOBER 

HOE ZIT HET MET ONS 
POLITIEK ENGAGEMENT? 

De dlvid'u karren, netjed op het maximunifonnaat van '^ m^, uit het brein en van de hand van de Kakéifide 
kampagneleider Yvu BouLlet, damen op de foto met Jan Loaned en hun twintig karren. 

VU-senator J a n Lxjones be
haalde met zijn Vlaamse lijst 
S.T.E.M. - d88 (Samenleving 
Toerisme En Milieu) in Kok-
sijde-Oostduinkerke vijf zetels, 
waarmee het VU-resultaat, ver
geleken bij 1988, gestabiliseerd 
blijft. 

De groep stoot ook door naar de 
bestuursmeerderheid, waarin 

vriend en studiemakker van 
Jan, notaris Mare Vanden Bus-
sche, lijsttrekker VLD, burge
meester wordt. 

J a n Loones zelf wordt eerste 
schepen, met de voor een kust-
gemeente belangrijkste be
voegdheden Openbare Werken, 
voorzitterschap W V terwijl 
ook Informatie, Ruimtelijke Or

dening en Kuituur in goede han
den blijven. De groep S.T.E.M.-
d88 heeft als tweede schepen 

Pat Stockelj/nck, en als 
OCMW-voorzitter Rita De-
clerck-Gantois. 

Koksijde staat klaar om ajaxi de 
Vlaamse kust een toonaange
vend Vlaams beleid te voeren. 

FRANK VANDENBROUCKE GEV/IPT 
IN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
De CVP met 12 zetels en de 
VLD met 2 zetels vormen in 
Scherpenheuvel-Zichem een 
nipte meerderheid vjin 14 op de 
17 te begeven zetels. Dit tegen 
de 13 zetels van SP-voorzitter 
Frank Vandenbroucke. Alle an
dere lijsten haalden geen enkele 
zetel binnen. Manu Claes wordt 
burgemeester (CVP). De teer
lingen zijn geworpen. 

Tegen de verwachtingen in — 
zeker deze van de CVP — , 
verliest de CVP één zetel in de 
nieu'we gemeenteraad. En komt 
nu op 12 zetels van de 27. 

De SP wint 3 zetels en komt nu 
op 13. Dit is echter één te kort 
voor de volstrekte meerderheid, 
waarnciar beide kopmannen 
Vandenbroucke (SP) en Manu 
Claes (CVP) dongen. 

De VLD viel terug op 2 zetels 
•wat maar de helft meer is van 
wat deze partij nog overhield na 
de vorige terugval op 4 zetels in 
'88. We herinneren ons nog dat 
de liberalen eerder altijd even 
sterk waren als de CVP. 

VERDEELDHEID 
De opkomst van meerdere hjs-
ten speelde in de kaart van de 
grootste twee. Daarbij komt dat 
deze andere lijsten zelfs niet 
eens voltallig w^aren. Er wordt 
betreurd dat het kartel Agalev + 
Volksunie niet is kunnen door-

gjian. Dan was er minstens nog 
een volwaardige Hjst geweest. 
De kandidaten van VU-strek-
king deden het goed op de Aga-
lev-lijst. Ze haalden veruit het 
hoogste stemmenaantal achter 
hun naam. 

De onafhankelijke kandidaten 
J o Vermeylen uit Testelt en 
Paul Vanvuchelen uit Scher-
penheuvel deden het goed. 
(Ex)SP-schepen Maurice Van-
hove scoorde nog goed. 

De OK-lijst haalde 4,5% of 709 
stemmen, Agalev 3,8% en 
Vlaams Blok 4,2%. José Lan-
gendries met TR (Tabula Rasa) 
haalde 99 stemmen. Niet slecht 
dus voor een éénmansliist én 
nieuw^komer. Geen enkele van 
de voornoemde lijsten haalde 
een zetel binnen. De verdeeld
heid was troef. Men vraagt zich 
zelfs af of dit geen opgezet spel 
was... 

OPROEP 
Van Volksuniezijde wordt nu 
opgeroepen tot samenwerking. 
Om de krachten te bundelen... 

Men verwacht zes moeilijke ja
ren in Scherpenheuvel-Zichem. 
Men vreest dat er w êl eens 14 
burgemeesters zouden kunnen 
opdoemen... De nipte meerder
heid kan met 1 stem omslaan in 
een minderheid. Wisselmeer
derheden liggen voor de hand. 

Zal er misschien Tabula Rasa 
(schoon schip maken) nodig 
zijn over 6 jaar? We w^ensen 
Manu Claes veel sterkte en ge
luk als burgemeester. En Frank 
Vandenbroucke als minister én 
vice-eerste minister... 

Robert Janssens 
013/78.19.21 

DEVU-
VERKOZENEN 
VAN ASSE 
De Volksunie haalde in Asse 3 
gekozenen, ze stonden op de 
lijst KARTEL (VLD, S P VU 
en onafh.) en ze deden het vrij 
behoorlijk. Van de 4 VU-kan-
didaten werden er 3 verkozen, 
de 4de kandidaat is de eerste 
opvolger van de kartellijst. Hier 
hun stemmenaantal: 

Etienne Ke3miolen, 743 stem
men, (392 in '88); 

Moniek De Vis, 519 stemmen 
(303 in '88) ; 

Dr Miei Saerens, 536 stemmen 
(286 in '88). 

De eerste opvolger, Jaak Huy-
veneers behaalde 358 stem-

J e kan veel redenen zoeken 
om er niet bij te hoeven zijn. 
Maar de afwezigen hebben... 
inderdaad. Het -wordt de 
hoogste tijd om er weer eens 
tegenaan te gaan. Na het 
baanbrekende VUJO-kon-
gres van het voorbije werk
jaar, waar V U J O nog maar 
eens heeft duidelijk gemaakt 
een alternatief te bieden voor 
de toekomst, willen we er te
rug in vliegen. Toch zijn we 
niet blind: de voorbije Eu
ropese en gemeenteraadsver
kiezingen kunnen we moeilijk 
een onverdeeld sukses noe
men. Hoe kunnen we het 
nieuwe politieke werkjaar 
dan beter starten dan met een 
hand in eigen boezem te ste
ken, de koppen eens bi; elkaar 
te steken, en te polsen naar 
"ons politiek engagement". 
Dit alles in een aangename 
sfeer, met een hapje, een 
drankje en een streepje mu
ziek... Daarom, zorg dat je 
d'er bij bent op VU JO ' s start
dag in het kultureel centrum 
van Koningslo te Vilvoorde ! 

PRAATKAFFEE 
Om 13.30 uur vergaderen de 
Nationale VU JO-raadstiden, 
maar vanaf 15 uur zijn cJle 
V U J O - en VU-leden, vrien
den en sympatisanten van 
harte welkom, want dan gaat 
een heus praatkaffee van 
start. Rond het tema "politiek 
engagement" wordt gekeu
veld, gediskussieerd en van 
gedachten ge-wisseld door 
Bert Anciaux en Herman 
Lauw^ers (VU), Anne Van 
Lancker (SP) en Mieke Vo
gels (AGALEV). Uiteraard 
mag ook jij je gedacht zeggen. 
Radiojoumalist Mark Mor
ren modereert het geheel in 
goede banen. Tussendoor 
swingende muzikcde allegaar
tjes. Omstreeks 18 uiu- wor
den de hongerigen gespijsd en 
de dorstigen gelsiafd en de dag 
wordt waardig besloten met 
een optreden van de popgroep 
Cocodde. 

WEGWIJZER 
J e kan Koningslo gemakke
lijk bereiken met het open
baar vervoer. J e neemt de 
trein naar Brussel-Noord. 
Vandaar heb je om 12.40 uur 
een trein naar Vilvoorde waar 
je om 12.48 aankomt. Om 
12.55 (of elk volgend uur) 
neem je een bus van De Lijn 

^^g 

richting Koningslo (afstappen 
aan het rondpunt "Het 
Voor"). De Streekbaan komt 
uit op het rondpunt, je volgt 
het pijltje "Kodak" en na een 
minuutje stappen ben je aan 
het Kultureel Centrum (zie 
ook plannetje). 

Wil je toch met de auto komen 
volg dan dit trajekt: komende 
van de grote ring rond Brussel 
neem je afrit Grimbergen, 
richting Strombeek/Ko-
ningslo (=Hellebeekstraat, St. 
Annalaan); vervolgens derde 
straat links (=Reigerlaan, 
Meeuwenlaan); op het rond
punt "Het Voor" tweede 
straat rechts (pijltje "Ko
dak"). Nu ben je in de Streek
baan, het kultureel centrum 
(nr. 185) bevindt zich aan je 
linkerkant naast de Stedelijke 
School. Er is parkeergelegen
heid voorzien op de speel
plaats van de school. 

Wie het dan nog niet vindt 
belt best naar het KC: 
02/267.58.96 

INSCHRIJVEN 

Wil je zo vriendelijk zijn on
derstaand strookje ingevuld 
terug te sturen, voor 26 ok
tober naar VUJO-Nationsial, 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Voor meer inlichtingen kan je 
steeds telefonisch terecht op 
het VUJO-sekretariaat: 
02/217.63.28 (vragen naar 
Arnold of Kate). 

OP DE VUJO-STARTDAG 
BEN IK OOK VAN DE PARTIJ! 
o ik kom naar Vilvoorde (Koningslo) op zaterdcig 

29 oktober 

O ik schrijf in voor het avondmaal (lasagne + glas wijn) met 

pers. en betaal ter plaatse x 150 fr. 
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ANZ-VOORZIHER HUGO PORTIER IS 

ALS DE DOOD VOOR EEN SCHEIDING 
IN DE VLAAMSE BEWEGING 

De mcMte Vlamingen kennen het Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ) vooral van het jaarlijkj Vlaanu-
Nationaal Zangfeest in het Antwerpse Sportpaleu. Dit 
Zangfee,)t gaat door voor één van de jaarlijks weerkerende 
Vlaanunationale hoogmiisen. Nochtans heeft het ANZ 
drie grote doebtellingen, die het evenwaardig beschouwt: de 
bevordering en beoefening van het goede Nederlandse lied; 
de uitbouw van een sterke koorfederatie; en het helpen 
verwezenlijken van de culturele ontplooiing van het 
Vlaamse volk en de autonomie van Vlaanderen. 

I
n ANZ-kringen hoort men 
regelmatig -wat ontevreden
heid over de wijze waarop het 
verbond in de media komt. 

Dat gebeurt jaarUjks met enkele 
lijntjes over het programma van 
het Zangfeest, en wat zinnetjes 
uit de redevoering die de al
gemeen voorzitter daar tradi
tioneel houdt. Voorzitter Hux/o 
Portier zingt er sedert 1993 mee 
in het separatistisch koor van de 
radikalen in de Vlaamse be
weging. 

Niet alleen de speech, ook het 
programma vormt vaak een 
dankbaar tema voor kontro-
verse. Verleden jaar vloeide er 
heel w ât inkt met Ramses 
Shaffy en Hans de Booy in de 
hoofdrol. De eerste verkoos zelf 
met m te gaan op de uitnodiging 
van het ANZ, nadat hij uit 
progressieve hoek op klaarblij
kelijk overtuigende wijze ge
wezen was op het bedenkelijk 
karakter van dat Vlaams-Na
tionaal Zangfeest. En Hans de 
Booy werd na een hetze in 't 
Paliieterke (waar anders?) door 
voorzitter Hugo Portier per
soonlijk diets gemaakt beter 
weg te blijven. Op de lakomeke 
melding na dat hij "zijn ver
antwoordelijkheid genomen 
had" wfeigerde Hugo Portier 
toen uitleg te geven bij zijn 
beslissing. 

PROGRAMMATIE 
De rel rond Shaffy en De Booy 
verleden jaar was geen alleen
staand geval. De voorbije jaren 
ontsierden incidenten met Clou-
seau, de Kreuners, Toots Thie-
lemans, Lxiuis Davids, WUl 
Ferdy, Cas Goossens en wel
licht vergeten ŵ e er nog, als 
mikpunten, provokateurs of 
slachtoffers van deze of gene 
zijde het imago van het mu
zikaal feest in het Sportpaleis. 
Deze programmatie-diskussies 
en de boodschap van de voor
zitter plaatsen de rest van de 
aktiviteiten van het ANZ in de 
schaduw. Wist U bvb. dat het 
ANZ als koorfederatie meer 
dan 670 aangesloten koren 
telt? 

Stel dat een vijftiental leden van 
elk van die koren zich jaarlijks 
naar het Sportpaleis begeeft 
voor het Zangfeest van hun 
federatie. Dan zouden er zich 
elk jaar minimum naar schatting 
10.000 trouwe zangers naar het 
Sportpaleis moeten begeven. 
Samen met de leden van het 
V N J , voor wie deelname aan 
het Zangfeest haast een onder
deel van de E^d van Trou\v aan 
Vlaanderen heet, enkele dui
zenden flaminganten aktief in 
andere Vlaamse strijdverenigin-
gen en talrijke overtuigde Vla

mingen van "onafhankehjken" 
huize zou het in theorie mogelijk 
moeten zijn om dat Sportpaleis 
jaarlijks tot de nok te vullen. 

Zou. Want in de praktijk is het 
al jaren geleden dat het Zang
feest nog eens een vol Sport
paleis lokte. In de meest suk-
sesvoUe jaren van het Zangfeest 
waren een 20.000 Vlamingen 
present. Verleden jaar woonden 
volgens ANZ-voorzitter Hugo 
Portier nog een tienduizend 
zangers het feest bij. Andere 
bronnen spreken zelfs over een 
schamele 7.000 toeschouwers. 
Vanwaar die terugval ? 

Hugo Portier: ,,Deze vraag 
wordt me dikwijls gesteld. Ik 
ant\TOord doorgaans dat er wel
iswaar een terugval merkbaar 
is, maar dat tienduizend mensen 
toch nog steeds een indrukw^ek-
kende massa vormen. Ik vind 
dat elk jaar een mirakel. Die 
mensen moéten niet komen. Ze 
moeten bovendien een ticket be
talen. 

Niettemin zijn er verschillende 
redenen voor de afname van de 
belangstelling. Zo stellen we 
vast dat het vooral de boven
verdieping van het Sportpaleis 
is die de jongste jaren onvolledig 
bezet blijft. De mensen vinden 
die betonnen banken niet kom-
fortabel genoeg meer. Ook de 
akoestiek is er wat minder." 

I Verleden jaar waren er 
nochtans ook grote lege plek
ken op de meer komfortabele 
zitplaatsen. 

Hugo Portier: ,,De andere 
plaatsen hangen ook samen met 
de konfiguratie die het Sport
paleis heeft doorgevoerd. J e 
mag niet vergeten dat het Sport
paleis zich tracht om te toveren 
van een wielertempel naar een 
koncertzaal. Deiar werden al 
heel wat inspanningen voor ge
leverd. Maar toch laat een en 
ander nog wat te wensen over. 
Daarom hebben wij zwaar ge
ïnvesteerd in het verbeteren van 
de klankinstallatie. 

Een ander element in de te
ruglopende belangstelling voor 
het Zangfeest is het overaanbod 
aan andere manifestaties de dag 
van vandaag." 

B Het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest is in zijn genre toch 
uniek? 

Hugo Portier: ,,Dat is zo, ja. 
Maar klaarblijkelijk zijn we 
toch een beetje het slachtoffer 
van een slingerbew^eging. De 
geschiedenis van het Zangfeest 
heeft die fluktuaties in de be
langstelling steeds gekend. Ik 
kom vaak mensen tegen die me 
zeggen dat ze een jaar over-

Hugo Portier, "De Vlaamse Beweging moet zich niet op alle terreinen 
van het maatschappelijk leven wagen." 

geslagen hebben, met het eks-
kuus van "er is toch volk ge
noeg". Ik probeer hen ervan te 
overtuigen zo niet te redeneren. 
Want als iedereen zo denkt, zit 
er geen kat meer in het Sport
paleis." 

REIANCE 
,,Gelukkig hebben we nu vast
gesteld dat er terug een relance 
is. Verleden jaar kregen w ê 
meer volk over de vloer dan het 
jaar voordien. Ik heb ook vast
gesteld dat de jeugd terug de 
weg vindt naar het Zangfeest. 
Sommigen beweren dat de 
jeugd geen interesse meer heeft 
voor de Vlaamse beweging. Dat 
vind ik niet. Ik vind het bo
vendien beledigend voor de 
jeugd. We moeten de jongeren 
niet met alle zonden van Israël 
beladen. Zij zijn immers niet 
geheel zelf verantwoordelijk 
voor hun gebrek aan Vlaamse 
feeling. Het verschijnsel dat de 
jeugd het Vlaamse verleden niet 
meer kent, is bievoorbeeld niet 
de schuld van de jeugd, maar 
van het gebrek aan geschie-
denisonderricht." 

B De programmatie van het 
Zangfeest vormt vaak het 
voorwerp van kritiek. 

Hugo Portier: ,,Aan de basis 
van onze programmatie ligt 
steeds de wil om, zonder aan de 
essentiële doelstellingen van het 
Zangfeest voorbij te gcian, ver-
nieuw^ing te brengen. Daarover 
bestaan verschillende menin
gen. Het publiek reageert er dan 
ook verschillend op. In de pro
grammatie zal men nooit ie
dereen helemaal kunnen bevre
digen. Het IS onze taak om een 
gulden middenweg te vinden." 

B Wordt er in bepaalde krin
gen in de w^eken die het Zang

feest voorafgaan niet aan een 
sfeerschepping gedaan met het 
doel incidenten uit te lokken of 
de progammatie alsnog te be-
invloeden? Hoe anders is het 
te verklaren dat iemand als 
Ramses Shaffy verleden jaar 
zelf afzegt, en U persoonlijk 
tussenbeide kwam om Hans de 
Booy van het podium te hou
den? 

Hugo Portier: ,,Als Shaffy zelf 
afhaakt, is dat uiteraard voor 
zijn rekening. Wat de tweede 
artiest betreft, dat is een interne 
aangelegenheid. En dat wens ik 
zo te houden." 

B Waarom? 

Hugo Portier: „Omdat ik vind 
dat een diskussie in een ver
eniging veel vruchtbaarder en 
zinvoller is dan wanneer ze naar 
buiten gebracht w^ordt. En het is 
niet zo dat als een bepaalde 
beslissing genomen wordt, dat 
ipso facto onder druk gebeurt 
van om het even wie. 

Bovendien stel ik vast dat we 
niemand afgeschrikt hebben 
door het wegblijven van de twee 
genoemde artiesten. Er was 
meer volk dan het jaar voordien 
en het Zangfeest kende een 
vlekkeloos verloop." 

B U hebt geen brieven ge
kregen van mensen die zich 
bekocht voelden omdat ze zich 
omwille van Shaffy en De 
Booy een kaartje aangeschaft 
hadden ? 

Hugo Portier: ,,Neen. Hoege
naamd niet." 

B Versterkte uw beslissing 
om De Booy niet te laten op
treden en uw weigering om 
daar naar buiten toe over te 
praten de voordien al be
staande indbruk niet dat het 

ANZ gegijzeld wordt door ex
treem-rechts ? 

Hugo Portier: ,,Helemaal niet. 
Het zou onverstandig zijn om 
een beslissing te nemen onder 
druk van om het even wde, ex
treem-links of extreem-rechts. 
Het was onze zorg om een gaaf 
Zangfeest te krijgen. En het is 
een gaaf Zangfeest geworden. 
Mag ik er op wijzen dat ook 
andere incidenten uit het ver
leden nooit belet hebben om op 
het einde van het Zangfeest een 
eensgezind "Gebed voor het Va
derland" ten uitvoer te bren
gen ? Dat wijst er toch op dat we 
ten langen leste toch allemaal 
aan hetzelfde zeel trekken ? " 

B In de praktijk stellen ŵ e 
toch vast dat negatieve sfeer
schepping vooraf en eventuele 
incidenten tijdens het Zang
feest steeds vanuit dezelfde ex
tremistische milieus komen ? 

Hugo Portier: „Soms provo
ceert een artiest ook zelf een 
beetje bewnst bepaalde mensen. 
Toots Thielemans bievoorbeeld 
had de zaterdagmorgen voor het 
Zangfeest op de radio verklaard 
dat hij geen hoge pet op heeft 
van de Vlaamse beweging. Na
tuurlijk krijg je dan problemen. 
En omdat nagenoeg de ganse 
ploeg ANZ-medewerkers 's za
terdags aan de slag is in het 
Sportpaleis, kun je zo 's zondags 
voor verrassingen komen te 
staan. Maar ik geloof niet dat de 
incidenten op het Zangfeest de 
essentie zijn van waar het ANZ 
in de Vlaamse beweging voor 
staat. Zulke incidenten zijn in
herent aan grote organisaties. 
Op voorwaarde dat men heel 
duidelijk stelt dat men voor nie
mand zwicht, zijn het details als 
men weet voor w^elke uitda
gingen wij staan in dit land." 

OW 
B Hoe evcdueert U de wer
king van het huidige O W ? 

Hugo Portier: „Ik denk dat 
OW-voorzi t ter J a n Jambon U 
daar best op kan antwoorden. 
Persoonlijk wil ik er het vol
gende over kwijt. Het idee van 
een O W is schitterend: een 
platform voor alle Vlaamse ver
enigingen. Wat men ook zegt 
van het I Jzerbedevaartkomitee, 
ik zou er alles voor doen om dat 
komitee, dat een ongelooflijk 
waardevolle opdracht heeft, te
rug naar het O W te laten ko
men als volwaardig lid." 

B Is het IJzerbedevaartkoml-
tee dan vandaag geen volwaar
dig lid meer, dat trouw de 
OW-vergaderingen bij
woont ? 

Hugo Portier: ,,Wat ik daar
mee bedoel is het volgende. In 
het O W zal niemand, ook ik 
met, het IJzerbedevaartkomi-
tee met de vinger wijzen. Wat 
het Willemsfonds en het Ver
meylenfonds betreft, ben ik ge
neigd te zeggen dat deze twee 
fondsen zuiver ideologische re
denen aangehaald hebben om te 
vertrekken. (VFen WF voerden 3e 
verrechtding van het OW aan, red.) 
Maar in het O W wordt over 
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ideologische kwesties nooit ge
sproken. Dciar wordt over za
ken gesproken die van kapitaal 
belang zijn voor ons volk. Bie-
voorbeeld onze vertegenwoor
diging in Europa. Dat heeft toch 
niets te maken met ideologie. Ik 
zou niettemin willen beklem
tonen dat de deur voor het Wil
lemsfonds en het Vermeylen
fonds niet dicht is." 

H U betreurt dat het Willems
fonds en het Vermeylenfonds 
vertrokken zijn? 

Hugo Portier: „Natuurlijk." 

I Omdat daardoor de slag
kracht van de Vlaamse bewe
ging en het O W verminderd 
is? 
Hugo Portier: ,,De slagkracht 
van de Vlaamse beweging zal 
uiteraard meer geaksentueerd 
zijn wanneer die twee fondsen 
erbij zijn." 

B Moet de Vlaamse bew^eging 
zich enkel bezighouden met de 
staatkundige toekomst van 
Vlaanderen en andere kom-
mimautaire kwesties? 

Hugo Portier: „De Vlaamse 
beweging ontwikkelt ideeën, 
projekten die aangereikt wor
den aan de politieke partijen. 
Die ideeën veranderen met de 
tijden. Momenteel is bvb. het 
verankeringsdebat van groot 
belang. De Vlaamse beweging 
moet zich opstellen met het re-
kentoestel in de hand. We moe
ten beginnen rekenen waar en 
hoe we onze bedrijven kunnen 
verankeren, en -waar we recht
streekse werkgelegenheid in 
Vlaanderen kunnen kreëren. 
Natuurlijk moeten we ook oog 
hebben voor onze kulturele 
identiteit, voor de overleving 
van het Nederlands." 

I Moet de Vlaamse beweging 
zich bezighouden met het leef
milieu in Vlaanderen? 

Hugo Portier: „De Vlaamse 
beweging moet zich niet op alle 
terreinen van het maatschap
pelijk leven wagen. Dan gaat de 
Vlaamse beweging zo versnip
perd worden dat men op een 
bepaald ogenblik door de bo
men het bos niet meer ziet. Ik 
denk dat de roof van Vlaamse 
bedrijven uit Frankrijk zo evi
dent is dat men daar in de 
Vlaamse beweging niet mag aan 
voorbijgaan." 

• Vindt U dat de Vlaamse 
beweging zich moet bekom
meren om de politieke haal
baarheid van haar projekten? 

Hugo Portier; ,,De Vlaamse 
beweging moet projekten voor
stellen die haalbaar zijn. We 
moeten heel pragmatisch te 
werk gaan. Maar dat wil niet 
zeggen dat de Vlaamse bewe
ging de appreciatie van politieke 
haalbaarheid van bepaalde pro
jekten als kriterium moet ge
bruiken om ze al dan niet voor te 
stellen. Dat zou fundamenteel 
verkeerd zijn. We moeten de lat 
heel hoog leggen. Maar we moe
ten een dialoog met de politiek 
tot stand brengen. Een beetje 
zoals dat nu gebeurt tussen het 
O W en Van den Brande, heel 
open van gedachten wisselen." 

SINT-MICHIEL 
I In de periode van de staat-
hervorming van '88 ^verd er 
ook druk overlegd tussen O W 
en de Vlaamse partijen. Het 
Sint-Michielsakkoord van 
1993 zorgde voor een aard
beving in de Vlaamse bew^e-

ging, ook in het ANZ. Het 
OVV, met o.m. het ANZ, wees 
dit akkoord "in globo" af. In 
die periode vonden nogal wat 
verschuivingen plaats in het 
ANZ. Richard Cells werd als 
voorzitter opgevolgd door U, 
Bob Wezembeeck en Paul De 
Belder hielden het voor be
keken. René De Fej^er, die 
namens het ANZ het O W 
voorzat, gaf daar zijn ontslag 
als voorzitter. Was het Sint-
Michielsakkoord in het ANZ 
een splijtzwam? 

Hugo Portier: „Wanneer een 
vereniging op een demokrati-
sche manier ergens een stand
punt over inneemt, zoals dat met 
het Sint-Alichielsakkoord ge
beurde, en sommigen zijn daar 
niet mee akkoord, dan zijn er 
twee mogelijkheden: ofwel legt 
men zich neer bij de meerder
heid, ofwel stapt men op. Ik zou 
dat geen splijtzwam noemen. 
Iedereen is vrij om zelf te be
slissen. En wat mijn opvolging 
van Richard Celis betreft, er 
bestaat geen enkel, maar dan 
ook geen enkel oorzakelijk ver
band tussen zijn ontslag en het 
Sint-Michielsakkoord." 

B Was het standpunt van Ce-
lis over het Sint-Michielsak
koord altijd even duidelijk? 
Sommigen hadden immers het 
gevoel dat Celis "kazak ge
keerd heeft". 

Hugo Portier: ,,Dat is zeker het 
geval niet geweest. De volledige 
Raad van Deelgenoten, het 
hoogste orgaan van het ANZ 
heeft unaniem Richard Celis tot 
ere-voorzitter van het ANZ be
noemd." 

B Korte tijd na de afwijzing 
van het Sint-Michielsakkoord 
heeft het ANZ zich voorstan
der verklaard van een onaf
hankelijk Vlaanderen. 
Waarom -was er plots een on
afhankelijk Vlaanderen no
dig? 

Hugo Portier:,,Omdat^ve aan
voelen dat er in België geen 
kommunautaire pacifiikatie mo
gelijk is. De handtekening die 
Wallonië plaatst onder gelijk 
welk akkoord, is maar geldig 
voor zover Wallonië er zijn 
voordelen uit haalt. Zo lang de 
Walen voordelen putten uit Bel
gië, zeg maar uit Vlaanderen, 
zullen ze het Belgisch verband 
verdedigen. De Walen kijken 

enkel naar zichzelf. Wanneer 
iets niet in hun kraam past, 
nemen ze de macht zelf in han
den. Kijk maar naar de insti
tutionele atoombom van Mou-
reaux. De meerwaarde van Bel
gië is niet meer bestaande. Kijk 
naar de Franstalige lijsten in 
Vlaams-Brabant, de Van Hool-
affaire, het derde gewest Brus
sel, enz. We voelen aan dat 
België alleen nog in stand ge
houden wordt om Wallonië van 
de Belgische struktuur te laten 
profiteren. Meer is dat niet. De 
Vlamingen zullen in de Bel
gische staat nooit hun recht
matig eisenpakket volledig kun
nen realiseren." 

B Brussel maakt volgens het 
ANZ vanzelfsprekend deel uit 
van het onafhankelijke Vlaan
deren. Het probleem is een 
beetje dat er in Brussel vrij 
veel Franstaligen wonen. Hoe 
denkt u hen te kunnen over
tuigen? 

Hugo Portier: ,,De Vlaamse 
beweging moet zich pragma
tisch opstellen. We moeten 
daarom begrijpen dat het voor 
de Franstalige Brusselaars niet 
evident is om de idee tot een 
onafhankelijk Vlaanderen te be
horen te aanvaarden. Wanneer 
we hen echter keiharde garan
ties bieden, kan het volgens mij 
wel lukken." 

B Aan welke garanties had U 
zoal gedacht? 

Hugo Portier: ,,We moeten hen 
waarborgen dat Brussel een 
tweetalig gebied zal blijven. Ze 
moeten toegestaan worden hun 
taal en kuituur te behouden. 
Met subsidies en Franstalig on
derwijs. 

Er moeten met de Franstalige 
Brusselciars gesprekken ge
voerd worden. Zij weten ook 
wel dat Wallonië niet geïnte
resseerd is om Brussel erbij te 
nemen. Zij beseffen ook dat 
Vlaanderen z'n eigen fiskale en 
financiële middelen opeist. En 
zij realiseren zich dat zij met 
hun eigen financiële middelen 
nooit zullen kunnen overleven. 

Ik vind dat heel deze diskussie 
over de Vlaamse staat en het 
statuut van Brussel zou moeten 
gevoerd worden in een orga
nisatie zoals het O W . Daar 
zouden de krijtlijnen getrokken 
moeten •worden, door alle 

Vlaamse strijdverenigingen sa
men, in konsensus. J e kan niet 
met drie, vier verschillende 
Vlaamse projekten voor Érussel 
als onderdeel van de Vljiamse 
staat naar de Franstalige Brus
selaars toestappen. Ik zeg niet 
dat de ideeën van andere ver
enigingen zoals het Davids-
fonds of de W B niet waardevol 
zijn, maar ik vind dat de 
Vlaamse beweging in konsensus 
en met een gezamenlijke stra
tegie naar de Franstalige Brus
selaars moet toe stappen." 

B Volgens Lieven Van Gerven 
zal de Vlaamse zelfstandigheid 
er niet komen op legale ^vijze, 
maar moet ze er komen op 
demokratische wijze. Wat 
vindt U daarvan? 

Hugo Portier: ,,Ik \vil mij met 
m zijn plaats stellen. Alle ideeën 
over deze materie kunnen het 
best in het O W besproken 
worden." 

B En heeft U er een persoon
lijke mening over ? 

Hugo Portier: ,,Mijn mening is 
dat Vlaanderen Brussel nooit 
mag loslaten. Ik denk wel dat er 
bij de Franstalige Brusselaars 
een rijpingsproces nodig zal zijn 
om hen te oveituigen van onze 
bedoelingen." 

B Wat vindt U van de idee om 
de Vlaamse onafhankelijkheid 
door de Vlaamse Raad uit te 
roepen ? 

Hugo Portier: „Wanneer wij 
volgend jaar over een eigen 
Vlaams parlement zullen be
schikken, dan moet dat onder
werp daar aan de orde gebracht 
worden. En we mogen ver
wachten dat de Vlaamse Raad 
op dat ogenblik zijn verant
woordelijkheid neemt en ons 
ideeëngoed zal vertalen in de 
verwezenlijking ervan." 

PARTIJPOLITIEK 
B Paul De Belder, Herman 
d'Espallier en Rob Eykens, die 
allen ooit zeer aktief waren in 
het ANZ, pleitten op 11 juli jl. 
voor een scheiding tussen de 
demokratische Vlaamse bewe
ging en een beweging rond het 
Vlaams Blok. Bent U het met 
hen eens? 

Hugo Portier: ,,Ik ben als de 
dood voor een splitsing van de 
Vlaamse beweging. Het is altijd 
zo gew^eest, en het is nu nog zo. 

Het Zangfeest blijft ondanks aiU kntiek een uniek dpektaket in zijn genre. 

dat de Vlaamse beweging boven 
alle partijpolitiek moet staan. 
De Vlaamse beweging mag niet 
aansturen op een splitsing in de 
Vlaamse beweging." 

B Hebt U het gevoel dat po
litieke partijen invloed uitoe
fenen op de Vlaamse bewe
ging? 

Hugo Portier: ,,Neen. Het is de 
essentie van de Vlaamse be
weging om haar ideeëngoed aan 
te reiken aan de politieke par
tijen, die het moeten realise
ren." 

B Hoe ziet U de toekomst van 
de Vlaamse beweging? 

Hugo Portier: „Ik ben het niet 
eens met wie zegt dat de 
Vlaamse beweging dood is. De 
Vlaamse be'wegmg is juist bezig 
met zeer moderne aksenten te 
leggen. Denk maar aan het ver
ankeringsdebat. En kijk naar 
wat er gebeurd is met het Mer
kenbureau. De taak van de 
Vlaamse beweging is niet af
gelopen." 

B Op het voorbije Zangfeest 
pleitte U krachtig voor am
nestie. 

Hugo Portier: „Sommmigen 
zeggen dat vooraleer er am
nestie verleend kan worden, de 
koUaborateurs eerst een schuld
bekentenis moeten afleggen. 
Dat ze op hun knieën op het 
dorpsplein vergiffenis moeten 
vragen. Hoe is het in godsnaam 
mogelijk dat men nog zulke ei
sen durft stellen vijftig jaar na 
de feiten? Men kan diskussi-
eren over de inhoud van woor
den, over definities, maar voor 
ons is de kwestie afgesloten. De 
Vlamingen moeten zelf maat
regelen nemen om alle gevolgen 
van welke aard ook voor men
sen die om politieke redenen 
veroordeeld •werden, ook voor 
de jongens die vol ideahsme 
naar het Oostfront gestuurd 
•werden, •weg te •werken en al
gemene amnestie te verlenen. 
Want persoonhjk geloof ik niet 
dat België dit zal doen, zelfs niet 
na schuldbekentenissen. We 
hebben zelfs vernomen dat •we 
over die zaak moeten z^wijgen. 
Want er over spreken zou een 
oplossing bemoeilijken. Dat zei 
men vroeger over federalisme 
ook. Het heeft nu lang genoeg 
geduurd, er moet een streep 
onder getrokken •worden. En 
dat is veel belangrijker dan •wat 
diskussies over programmaties 
van het Zangfeest." 

B Denkt U dat zoiets in de 
Vlaamse Raad haalbaar is ? 

Hugo Portier: ,,De Vlaamse 
herweging moet er alles aan doen 
opdat dit in de Vlaamse Raad 
een haalbare kaart zou •worden. 
Het IS een opdracht die we 
meegeven aan de Vlaamse 
Raad." 

Peter Dejaegher 

GESPREKKEN MET 
VLAAMSE BEWEGERS 

Dit is het vijfde interview in 
onze reeks gesprekken met 
Vlaamse bewegers. Eerder 
kwamen Hugo Van Hemel-
ryck (VOS), Jan Jambon 
( O W en W B ) , Lieven 
Van Gerven (Davidsfonds), 
en Roland Laridon (Ver
meylenfonds) aan het 
•woord. Volgende week: 
prof. Eric Suy (VTB-
VAB). 
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ü i ï DE REGIO 
HERDENKINGSKOMITEE 
,,LIMBURGS OFFER 
VOOR VLAANDEREN" 

LIMBURG WIJ GEDENKEN 
PIETVANBORREN 

De Belgische staat viert de 50e 
verjaardaig van de bevrijdinig. 
Vlaanderen viert niet. Vlaan
deren herdenkt: de 242 Bel
gische repressiemoorden, de 
tientallen Belgische verkrach
tingen, de duizenden jaren Bel
gische gevangenis. 

Vlaanderen herdenkt, stil en in
getogen, al die slachtoffers van 
de Belgische repressie. Vlaan
deren herdenkt dokter August 
Borms, Leo Vindevogel, Theo 
Brouns, Irma Laplasse en alle 
Vlamingen die wegens hun 
Vlaams-zijn werden vermoord, 
verkracht, gevangen gezet en 
gebroodroofd. 

Limburg doet dit met een her
denking ,, Limburgs offer voor 

Vlaanderen", op zondag 17 no
vember 1994 in Kiewit-Has
selt. 

Programma: 

— 14u.: herdenkingsmis door 
pater Meerts en koncelebran
ten, in de St.-Lambertuskerk, 
Kempischesteenweg, Kiewit-
Hjisselt. 

— 15u.: getuigenissen door re-
pressieslachtoffers tijdens een 
koffiemaaltijd in het ontmoe
tingscentrum ,,De Binder", in 
de Vijverstraat achter de kerk. 

Voor de koffiemaaltijd dient 
vóór 18 november 350 fr./per-
soon betciald op rekening nr. 
456-9578921-04 van herden-
kingskomitee, Lisbloemstraat 
31, 3500 Hasselt. 

WEST-VLAANDEREN 

O K T O B E R 

Wo. 19 I Z E G E M : Tweede ses
sie ,,Geschiedenis van België". 
Org.: VSVK-Izegem. 

Do . 20 I Z E G E M : Bar audi
torium Akademie, Kruisstraat, 
om 2Ou.: Frank Van den Bos
sche (RUG) over het Hindoe
isme. Toegang 50 fr., abo's gra
tis. Org.: VSVK-Izegem. 

Zo. 23 Z W E V E G E M : Leden-
feest, met Beenhesp en groen-
tenkrans. Ook koude schotel te 
verkrijgen. 400 fr.p.p., -lOj. gra
tis. In zaal Boldershof. Inschrij
ven bij bestuursleden. Org.: 
VU-Zwevegem. 

Wo. 26 I Z E G E M : Krans in 
stof. V-club voor volwassenen 
in de Ommegangstraat 5. Aan
vang: 19u.30. Deelname 450 fr. 
Inschrijven op voorhand: 

REDMOND 

20.83.45 of 31.30.81. Org.: Vla-
najo vzw. 
Wo. 26 I Z E G E M : Derde sessie 
,,Geschiedenis van België". 
Org.: VSVK-Izegem. 
Wo. 26 l E P E R : Bezoek aan 
ambachtelijke kunstglasblazerij 
European Glass. Verzamelen 
om I3u.30 aan hotel Ariane, 
vandaar tegen I4u. naar de Ro-
zendaalstraat 21. Bezoek is gra
tis, mogelijkheid tot aankoop 
van unieke stukken. Org. en 
info: W I , 057/20.24.68. 

O K T O B E R 

Zo. 30 B R U G G E : Sint-Pie
tersabdij van Steenbrugge: 
Jaarlijkse herdenking van Abt 
Modest Van Assche. Om lOu. 
Homilie door dom Aubert-TUlo 
Van Biervliet. Daarna gebed bij 
het graf. 

O K T O B E R 

Wo. 19 T E S S E N D E R L O : Be
zoek te Retie aan De Bospad
destoel. Bezoek aan museum, 
kwekerij en winkel. Vertrek op 
de Vismarkt om I7u.I5. Deel
name: 30 fr. (gids). Inschrijven 
bij FW-Tessenderlo. 

Za. 29 D I E P E N B E E K : Cam
pus LUC, gebouw D, om 9u.: 
Colloquium ,,Limburg in de 2de 
WO". Een aantal nieuwe on
derzoeksresultaten worden hier 
voorgesteld. Deelnameprijs met 
middagmaal: 700 fr. Verdere 
info: 011/26.87.32. 

N O V E M B E R 

Zo. 27 HASSELT-KIEWIT: 
Herdenking ,,Limburgs offer 
voor Vlaanderen". Om 14u.: 
herdenkingsmis in de St.Lam-
bertuskerk, Kempischestwg, 
Kie\vit. Om I5u.: Getuigenis
sen door repressieslachtoffers, 
tijdens koffiemaaltijd in Ont
moetingscentrum De Binder, 
Vijverstraat, achter de kerk. (in
schrijven aan 350 fr.p.p. op rek. 
456-9578921-04 van Herden-
kingskomitee, Lisbloemstr. 31, 
3500Hasselt, vóór 18/11). 

KRISVERSYCK 
OVERLEDEN 
Wij vernamen het overlijden 
van Kris Versyck, geboren te 
Brugge op 8 november 1935 en 
op 16 oktober te Gent gestor
ven. Kris was jarenlang een 
trouw^ en eerhjk VU-kaderhd en 
militant. Hij zetelde ooit in de 
provincieraad van Oost-Vlaan
deren en in de gemeenteraad 
van de stad Gent. Hij behoorde 
jarenlang tot de absolute top 
van de WIJ-'wervers. 

Hij w^as ook steeds in touw bij 
de uitbouw van Flandria, het 
Vlaams Ziekenfonds en toen hij 
er dan een belangrijke bestuurs-
funktie kreeg toegewezen nam 
hij eerlijkheidshalve ontslag uit 
al zijn politieke funkties. Kns 
was ook vereffenaar van de vzw 
Elckerlyck. 

Wij zullen de overledene steeds 
blijven gedenken als een man 
met grote inzet, onbesproken 
trouw en een rotsvast geloof in 
de kracht van het Vlaams-nat-
ionalisme. 

De redaktie van W I J , waarvoor 
hij zoveel heeft betekend, biedt 
zijn echtgenote en familie blij
ken van medeleven bij dit on
herstelbaar verlies. 

De rouwdienst heeft plaats nu 
zaterdag om lOu.30 in de pa
rochiekerk Sint Bavo te Hout-
have. Geen bloemen, geen vlag
gen. 

ZOEKERTJE 
- G E Z O C H T - 25-jarige Ucen-
tiaat Pol. en Soc. w^etenschappen 
zoekt werk. Houder van het ge
tuigschrift bijzondere Ucentie 
Menselijke ekologie en momen
teel werkzaam met kansarme jon
geren. Interessevelden: ekologie 
en miheu, Noord-Zuid, integra-
tieproblematiek. Vierde wereld. 
Meer informatie via Koen 
T'Sijen, tel. 03/455.69.43. (privé) 
of 02/219.49.30. (werk). 

Piet was een man van het eerste 
uur. Bij de stichting van de 
Volksunie in 1954 was hij er bij. 
Het was dus heel normaal dat 
Piet, o.a. met de betreurde Jef 
De Meyer, mee de afdeling He-
verlee uit de grond stampte. In 
de beginjaren zestig vroeg Piet 
mij mee naar een vergadering. 
We waren juist met genoeg 
mensen om een bestuur te vor
men. Het was de tijd van de 
kolportages. Met W I J den boer 
op. En Piet was steeds onze 
chauffeur. Steeds en altijd w âs 
Piet paraat om te helpen. Week-
of zondag, dag of nacht. Immer 
kon je op Piet rekenen. In de 
jaren zeventig, toen we voor de 
Volksunie in de gemeenteraad 
van Heverlee zetelden, hadden 

WS 

we een kleine groep „wijzen". 
Dit groepje hielp bij het „ge-
meenteraadsgebeuren". En Piet 
was natuurlijk weer van de par
tij. Weer met raad en daad. 

Piet was een eerlijk man, een 
korrekt mens. Professioneel, — 
hij was verzekenngsinspekteur 
— w âs hij een perfektionist. Zij'n 
soms extreme houding kon niet 
verdoezelen dat Piet zacht van 
karakter was. Een zachte pit in 
een harde bolster. Zo zullen we 
Piet blijven gedenken. Als eer
lijk en respektvol nationalist. 

Een troost voor zijn echtgenote 
Danielle, zijn kinderen, schoon-
kinderen en kleinkinderen. 

F. Aerts 

O K T O B E R 

Vr. 21 D I L B E E K : Gespreks-
avond over ,,Ierland en zijn 
sprookjes" door Juul Wy-
dooghe.. Om 20u. in KC West
rand. Org.: Werkgemeenschap 
G. Vd. Bossche, Dilbeek. 

Vr. 28 D I L B E E K : Een andere 
kijk op Noord-Ierland door He
ather Lyons (Noordierse). Om 
20u. in KC Westrand. Org.: 
Werkgemeenschap G v.d. Bos
sche i.s.m. Vorming & Gem
eenschap. 

N O V E M B E R 

Vr. 11 DIEST: 11 november-
herdenking door VOS i.s.m. het 
Plaatselijk IJzerbedevaartko-
mitee. Om l l u . mis in de pa
rochiekerk Sint-Martha. Na de 
mis is er een feestmaal m Resto-
Diest, Halensebaan 143. Sta
tutaire vergadering om 15u. 
Deelname: 500 fr.p.p. Inschrij
ven vóór 6/11 bij P. Maes 
(013/31.24.93), A. Peeters 
(013/31.14.86) of M. Sels 
(013/31.23.66). 

RODENBACHFONDS 
BRENGT REPRESSIE-POEZIE 

GEDICHT IN ONRECHT, 
GESPROKEN IN HOOP" 
II 

FVK Rodenbachfonds achtte 
het nodig aan de repressie aan
dacht te besteden, vanuit de 
Vlaams-nationale en kulturele 
opdracht die de vereniging 
heeft. Zij doet dit door een 
poëzie-programma aan te bie
den waarin de repressieperiode 
centraal staat. Werk van voor
aanstaande Vlaamse dichters en 
van het anonieme Vlaamse re-
pressieslachtoffer komen in het 
programma aan bod. Hugo Van 
der Cruyssen, voorzitter van 
FVK Rodenbachfonds en voor-

G E M E E N T E 
O V E R U S E 

Het G E M E E N T E B E 
S T U U R van O V E R U S E 
werft aan in vast verband: 

— 2 brandweermannen 

— 1 gegradueerd verpleger 
brandvi'eer 

Nadere inlichtingen kun
nen bekomen worden op de 
rekendienst-personeels-
dienst van het gemeente
bestuur van Overijse, tel. 
02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen ge
stuurd nciar het Kollege van 
Burgemeester en Schepe
nen van en te 3090 OVER
I JSE . De kandidatenlijst 
wordt afgesloten op 3 no
vember 1994. 

drachtkunstenaar verzorgt de 
voordracht. Frans-Jos Ver
doodt, afgevaardigd beheerder 
van het Archief en Dokumen-
tatiecentrum Voor het Vlaams-
nationahsme, brengt enkele in
leidende beschouwingen. 

Het programma, dat de titel 
Gedicht in onrecht, gesproken in 
hoop kreeg, wordt een eerste 
maal aangeboden op zaterdag 
29 oktober om 15u. in het mu
seum Dhondt-Dhaenens, Mu
seumlaan 14, Deurle (Sint-
Martens-Latem). E^n tweede 
maal op zaterdag 12 november 
om 15u. in het Kasteel Stey-
telinck, Sint-Bavostraat 20, 
Wilrijk (Antwerpen). De inkom 
is gratis. Een bundel met de 
gedichten is te koop voor 100 fr., 
ter plaatse of op het nationaal 
sekretariciat van FVK Roden
bachfonds, Bennesteeg 4, 9000 
Gent, tel. 09/223.77.42. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219,49.30 
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ANTWERPEN 
AMNESTIE-MANIFESTATIES 
TE TURNHOUT 

OKTOBER 

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

Za. 22 HEIST O/D BERG: 
Wie helpt de verkiezingsbor
den ophalen? Verzameling om 
9u. bij Roger Van Dijck, Neer
weg 21. Graag vooraf seintje, 
015/24.80.86. 

Ma. 24 BERCHEM: Bezoek 
aan het Provinciehuis, (dus niet 
op dinsdag !) Inschrijven nood
zakelijk voor 10/10 bij P. Cau-
wenbergh (239.66.21). Aantal 
bezoekers dient vooraf ver
meld. Bijeenkomst Provincie
huis om 13u.50, aanvang rond
gang H u . Org. : FVV-Ber-
chem. 

Di. 25 KALMTHOUT: Om 
20u. in Teesalon De Raaf, Wit-
hoeflei 2: Van idee tot boek, 
door Sine Van Mol. Leden 100 
fr., niet-leden 200 fr. (koffie/tee 
inbegrepen). Org. : FW-ICalm-
thout. 

Di. 25 D E U R N E : Senioren-
dag in Hof ter Loo, Noorders
ingel 30. Org. en info 
bijVWG-voorzit ter J a n 
Heyndrickx, 321.75.95. 

Wo. 26 E D E G E M : Dia-avond 
in Drie Eiken, om 2Ou. Mijn 
belevenissen in India door El
len Adriaensens. Org. : Kultu-
rele Kring. 

Vr. 28 BERCHEM: Bezoen 
aan Memling-tentoonstelling te 
Brugge. Vertrek Berchem-sta-
tion om 8u.25. Rondleiding om 
l l u . Onkosten: trein + inkom + 
gids: 600 fr. te storten op rek. 
van Paula Cauwenbergh (412-
9096811-05), dus niét op F W -
rek. De eerste 20 betalers kun
nen mee. Org. : F W - B e r -
chem. 

NOVEMBER 

Do. 10 D E U R N E : V W G be
zoekt Scheepvaartmuseum. 
Bijeenkomst aan het Steen, om 
14u. Info bij voorzitter He3m-
drickx (321.75.95). 

Zo. 20 TURNHOUT: Om 
20u. in De Warande: De hon
den in het zegekoor (over Irma 
Laplasse). Kaarten aan 200 fr. 
opte l . 014/41.45.79. 

Do. 2A D E U R N E : V W G 
sluit het wandeljaar af met eten
tje. Belangstellende senioren 
zijn welkom. Info bij HejTi-
drickx, 03/321.75.95. 

DECEMBER 

Ma. 5 D E U R N E : De V W G -
afdeling geeft Miei het woord 
om de reizen van 1995 voor te 
stellen. Om 14u.30 in zaal Rix. 
Info: voorzitter Hejoidrickx 
(321.75.95). 

O P E N B A A R 
C E N T R U M 

V O O R 
M A A T S C H A P P E L I J K 

W E L Z I J N 
V A N W O M M E L G E M 

lïen betrekking van vol
tijds SECRETARIS is te 
begeven. Functie- en pro
fielomschrijving plus be
noemingsvoorwaarden 
kunnen telefonisch wor
den opgevraagd op het 
nummer 03/353.04.58. 

De kandidaturen dienen 
per aangetekend schrijven 
toe te komen op uiterlijk 
31 oktober 1994 bij de 
heer Voorzitter van het 
O.C.M.W, Kerkplaats 28 
te 2160 Wommelgem. 

De Vlciamse Kring Turnhout •wil 
door middel van enkele ma
nifestaties een steentje bijdra
gen om de eis voor amnestie en 
verzoening kracht bij te zetten. 
Van 4 tot 20 november loopt in 
de inkomhal van De Warande 
de tentoonstelling „Vlaanderen, 
Vrouwen, Vrede" (samenge
steld door VOS en F W ) . Die 
tentoonstelling geeft een beeld 
van de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging en de rep
ressie. 

Op donderdag 3 november om 
20 u. opent in de konferentie-
zaal van De Warande Huguette 
De Bleecker de tentoonstelling. 
Hierna volgt de opvoering van 
,,De dood met de kogel" door de 
Boomse voordrachtkunstenaar 
J a n Verschaeren naar het boek 
van de onlangs overleden Va
lere Depauw. Het verhaalt het 
proces van de oorlogsburge
meester van Ronse, Leo Vln-
devogel, die het slachtoffer 
werd van een meedogenloze po
litieke afrekening en de dood 
met de kogel krijgt. Kaarten aan 
150 fr. zijn verkrijgbaar bij de 
bestuursleden of rechtstreeks in 
De Warande. 

Op zondag 20 november wordt 
om 20 u. 15 in de Warande-
schouwburg, samen met talrijke 

andere Vlaamse verenigingen 
,,De Honden in het zegekoor" 
opgevoerd. Hierin wordt het 
proces van Irma Laplasse ver
haald. Kaarten aan 250 en 
200 fr., eveneens in De Wa
rande en bij de bestuursleden. 

c» Inof: Dirk Merten^, 
014/41.50.38; Herman Scbaer-
laeketu), 014/42.25.55 en Klara 
Hertogj, 014/41.45.79. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 
AnU/FffTFNTlF 

G r o t e K B - N a t u u r s p a a r a c t i e 

Wie nu met sparen hoge toppen scheert, 
wint straks een reis door de States. 

Yosemite Park. Death Valley. De Grand Canyon. De Grote KB-

Natuurspaaractie geeft u de kans dat allemaal te ontdekken. Hoe 

meer u vóór eind januari spaart, hoe meer kans dat u in de prijzen 

valt. De eerste 3 winnaars toeren met hun reispartner 16 dagen 

door 't westen van de States. De volgende 16 gelukkigen 

trekken per jeep of te' paard door een ongerept stukje 

Europa. Alle reizen worden georganiseerd door de m f ^ 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J DE B A N K VAN H I E R . 

VTB-VAB. En er zijn nog meer dan 1400 andere prijzen: Sony 

Handycams, Zeiss-verrekijkers, Raleigh-fietsen, dagtrips met de 

NMBS naar Planckendael (met gratis treinreis), en nog veel meer. 

Bovendien heeft de KB ook aan de Vlaamse natuur gedacht. 

Via deze actie steunen wij het dierenpark Planckendael om 

onze otters, ooievaars en vleermuizen te redden. Nóg 

een reden om uw beste pootje voor te zetten! 

IN SAMENWERKING MET 
KMDA-Planckendael Tombola voor het behoud van fauna en f lora K B 22/4/94 Voortr 9/5/94 Het reglement is verkri igbaar in elk KB-kantoor 
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HOE DE REPRESSIE ONTSPOORDE 

HET PROCES VINDEVOGEL WOORD VOOR WOORD 
Op 25 september 1945 werd te 
Gent Leo Vindevogel gefusil
leerd. Hij was een bekende fi
guur. Voor de oorlog wjis hij 
volksvertegenwoordiger, geko
zen op de lijst van de katolieke 
partij als vertegenwoordiger 
van de vlaamsgezinden en de 
kristen-demokraten. Te Ronse 
w âs de katolieke partij verdeeld 
in twee kampen: de konser-
vatieven en franskiljons van de 
Patria (hun lokaal) en de kris
ten-demokraten, wciaronder 
veel vlaamsgezinden. 

Tijdens de oorlog werd Leo Vin
devogel burgemeester van 
Ronse, wat hem de haat op de 
hals haalde van zijn politieke 
tegenstanders en hem noodlot
tig werd na de oorlog. Na een 
rumoerig en omstreden proces, 
dat allesbehalve objektief en se
reen was, werd Vindevogel door 
de krijgsraad veroordeeld tot 
levenslange dw^angarbeid. In 
beroep echter werd hij door het 
krijgshof ter dood veroordeeld. 
E^n genadeverzoek werd door 
de regent verworpen. 

STENOGRAFISCH 
VERSLAG 

Er verscheen destijds een boek 
VindevogeL Terechtstelling en pro-
ced, door Bemhard van Goor 
(een schuilnaam), uitgegeven 
door NV Uitgaven Luctor, Ant-
•werpen. Er verscheen ook een 
boek van de hand van Valere 
Depauw, De dood met de kogel, 
over het proces en de terecht-
steUing van Leo Vindevogel 
(Boekengilde Brederode, St.-
Job-in-'t Goor). 

Het TAK nam het initiatief om het verélag van hetproced Vindevogel 
opnieuw uit te geven. Op de foto: een TAK-amnAdtie-aktie voor de 
kazerne waar Leo Vindevogel werd terechtgedteld. 

Thans verscheen Het proces 
Vindevogel uitgegeven door het 
Davidsfonds. Het is een her
uitgave van het stenografisch 
verslag van het proces voor de 
krijgsraad. 

Jan Verroken heeft destijds dit 
„verslag" uitgegeven als bro
chure. Het was een sekretaresse 
van een van de advokaten van 
Vindevogel die het opnam. 
Doch van het proces in beroep, 
voor het krijgshof, dat de dood
straf uitsprak, bestaat blijkbaar 
geen stenografisch verslag. Het 
wordt kort samengevat. Ook 
ontbreken de tekst van het von
nis en van het arrest. Eveneens 
de tekst van het genadeverzoek. 
Dit boek is dus onvolledig. Er 
wordt ook nergens verwezen 
naar de twee publikaties die ik 
vermeld heb. 

Niettemin is deze publikatie van 
aard om duidelijk te maken hoe 
en in welke sfeer na de oorlog 
recht gsproken werd. Het levert 
ons, on\veerlegbaar, een belang
rijk aspekt van de repressie dat 
niet uit statistieken kan afge
lezen worden. 

Ook over de voorziening in kas-
satie, die er wel zal geweest zijn, 
vernemen we niets konkreets. 
Op welke datum heeft het Hof 

o van Kassatie uitspraak gedaan ? 
s Op welke datum werd het ge-
~ nadeverzoek ingediend ? Het is 

allemaal niet zonder belang 
want tot 2 augustus 1945 is du 
Bus de Wamaffe minister van 
Justitie geweest. Hij behoorde 
tot de CVP (PSC). Hij werd 
dein opgevolgd door Marcel 

ROUWPRENTJES UIT BEWOGEN JAREN 

HET VERDRIET VAN VLAANDEREN 

In Greep naar èe Macht (zie de 
bespreking door Frans Van der 
Eist in W I J van 28 sept.j.l.) 
beëindigt de schrijver, Bruno 
De Wever, op blz. 627 zijn 
encyclopedisch werk over het 
VNV als volgt: ,,Nieuw on
derzoek moet m.i. op zoek gaan 
naar de individuele politieke 
militant en hem plaatsen in zijn 
politieke, culturele, sociale en 
economische context. O p die 
manier kan gepoogd worden 
het succes or de zwakte van 
politieke denkbeelden te verk
laren." 

DADENDRANG 
Dit kijkboek - een tweede deel 
- kan daartoe een bijdrage le
veren. Wat heeft deze vrijwil-
iigers bew^ogen om zich (mi
litair) ten dienste te stellen tij
dens de oorlog? 

Luk Ervinck (35 jaar) ver
zamelt al jaren gedenkprentjes 
van gesneuvelden uit Vlaamse 
vrijwiliigerseenheden (Oost-
fronters) en Duitse militaire 
formaties (NSKK, OT, enz.). 
Daarvan bracht hij er 170 in 
beeld met daarnaast 137 rouw
prentjes van vooraanstaanden 
uit de Vlaams-nationale ge

schiedenis. Men schat dat tij
dens de 2de W O ongeveer 
10.000 Vlamingen geworven 
werden voor het Vlaams Le
gioen en de Waffen SS. Daar
van sneuvelde zowat l/5de. 
Naast dit gegeven moet een 
hoger aantal vrijwilligers ge
steld woorden, dat — dikwijls om 
den brode — dienst nam in 
paramilitaire Duitse organisa
ties. 

Na een halve eeuw, met „ogen 
van nu", valt dergelijke vrij-
wilUgersbeweging moeilijk te 
begrijpen. Doorheen de soms 
te patriottisch en te stereotiepe 
bidteksten moet men de voor
oorlogs gegroeide motivering 
zien. Het ,,onbaatzuchtig of
feren voor hogere doeleinden", 
de ,,weerbaarheid" en de 
„kampbereidheid" waren per
manente elementen in de 
jeugdbeweging en m het 
Vlaams-Nationalisme. Deze 
dadendrang kenmerkte reeds 
volop de ,,grote stoorder", Al-
brecht Rodenbach en de 
Blauwvoeterie. Deze uitersten 
van trouw, fierheid, onverzet
telijkheid, van het mannen-
schap werden van dan af be
speeld in de strijd tegen de 

franstalige, Belgische schijnge-
meenschap. Het eervol op zoek 
gaan naar een nationale iden
titeit was het doe!. 

Gevoed door elementen van 
een gelijklopend dogmatisch 
katolicisme; door de propa
gandistisch goed uitgetekende 
Nieuwe Orde; door de vrees 
voor de opgang van het bol
sjewisme en de volkerenmoor
den... werd de heroïsche 
Vlaams-Europese opdracht 
van deze militaire inzet ver
klaarbaar. En zo ziet men; hoe 
pacifistische VOS'sen, naast 
Belgische oud-gedienden van 
de 18-daagse veldtocht; hoe 
groot-Germanen naast heelne-
derianders dezelfde uniformen 
aantrekken én misbruikt wer
den door het statelijk oorlogs-
spel van een grootmacht die 
Duitsland toen was. 

'S MENSEN SPEL 

Het moet de lezer-van-nu dus 
niet verwonderen om op som
mige doodsprentjes naaast 
evangelische woorden van Lu
cas, uitspraken van Hitler te 
lezen. Of de ,,trouw aan de 
eeuwige Goddelijke wetten" 
vermeld onder „het geloof in 

de Nationaal-Socialistische 
zending en roeping" ! Zo lopen 
retoriek en nieuwe dogmatiek 
bestendig dooreen. „Hij stierf 
in blijde offergave"... „Heerlijk 
is het zo te sterven"... Wie kon 
aan dit woordengebruik ont
snappen in die enge oorlogs
periode, eens „geëngageerd"? 
Wederzijdse terreurdaden op 
het „thuisfront" sloten boven
dien iedere ruimte voor „an
ders denken" (en ernaar han
delen) voor de betrokkenen 
uit. Vlaanderen bezit in Diks-
muide, als nergens ter wereld, 
een officieel erkend vredesme-
moriaal - géén oorlogsmonu
ment ! Daar groeit stilaan in 
museum- en leervorm een sa
menvatting hoe vrede, vrijheid 
en verdraagzaamheid steeds de 
voorrang moeten krijgen in 's 
mensen spel... 

Willy Kuijpers 

<=» Rouwprent/ed van Vlaamse 
Oodtfronterd en andere 
Vlaanwe formatie, Samendtel-
Ur Luk Ervinck, SchoorUngd-
traat4, 8600 Eden (Dikdnudde 
-051130.15.41). 950fr. (100fr. 
verzendingdkodten) op rek. 
085-1925750-49. 

Gregoire van de Union Dé-
mocratique (UDB). 

De uitvoering van de doodstraf 
hing in laatste instantie af van 
het gevolg dat de regent (die 
toen de koning verving) gaf aan 
het genadeverzoek. Hij volgde 
hierbij bijna altijd het advies van 
de minister van Justitie, dat dus 
doorslaggevend was voor leven 
of dood. Vermoedelijk is het 
Marcel Gregoire die het ne
gatief advies uitgebracht heeft 
en die dus verantwoordelijk is 
voor de terechtstelling van Vin
devogel. Opmerkelijk is dat op 
dezelfde dag te Brussel Karel 
De Feyter terechtgesteld werd. 
Het is ge-wis geen toevallige 
samenloop, maar een bewuste 
anti-Vlaamse politiek geweest 
in hoofde van Gregoire en zijn 
omgeving. 

Had du Bus de Warnaffe de tijd 
gehad om de doodstraf om te 
zetten ? 

Aangezien in eerste aanleg geen 
doodstraf uitgesproken was, 
had men mogen verwachten dat 
de doodstraf niet uitgevoerd 
werd. 

Wij hadden toch graag in dit 
boek, als het toch heruitgegeven 
werd, wat meer en preciese ge
gevens gevonden om een juiste 
kijk te hebben op de verant
woordelijkheden. 

ONTSPOORD 

Er is sprake van een poging om 
de herziening te bekomen van 
het proces. Men dient zich geen 
illusies te maken. Dit is een 
moeihjke procedure: het Hof 
van Kassatie moet vaststellen 
dat er nieuwe gegevens aan het 
licht gekomen zijn, die ten tijde 
van het proces onbekend -waren, 
en daarenboven moeten deze 
gegevens van aard zijn dat zij de 
rechters hadden kunnen beïn
vloeden in hun oordeel. 

Uit het boek blijkt niet dat der
gelijke nieu-we feiten naar voren 
gebracht worden. lien herzie
ning van het proces is dus on
waarschijnlijk, hoezeer men ook 
de uitspraak van destijds en 
vooral de uitvoering van het 
arrest kan betreuren. In alle 
geval zal deze publikatie er toe 
bijdragen om in herinnering te 
brengen hoe men destijds te 
werk gegaan is, hoe de repressie 
ontspoord is en in -welke at
mosfeer de krijgsraden en de 
krijgshoven gezeteld hebben en 
,,recht gesproken". Welk recht 
kan men zich afvragen. Was het 
wel recht of -was het ge-woon 
wraak, -wraak \vaarvan vooral 
katolieke Vlamingen onder de 
linkse regering en onder mi
nister Gregoire het slachtoffer 
werden. 

Leo Vindevogel was onderwij
zer, oorlogsvrijwilliger 1914-
1918, vader van een talrijk huis
gezin. 

E Van der Eist 

o» Het proced VindevogeL Uitg. 
Daviddfondd, Leuven. GeïUu-
dtreerd. 1994, 196 blx., 695 fr. 
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

SLOTAKKOORD TUSSEN FRANSE 
CHARME EN POOLSE BEKLEMMING 

De geschiedenis van de Ne
derlanden werd reeds vele 
malen geschreven. Er bestaan 
lange planken boeken over dit 
onderwerp, van eenvoudige 
pocketjes tot vele delen om
vattende overzichtswerken. 
Uitgeverij Agon zag echter 
nog een leemte: een aktueel, 
handzaam en inzichtelijk 
boek waarin de geschiedenis 
van de Nederlanden, Neder
land en België samen, in één 
band, volgens de laatste his
torische inzichten en op basis 
van de jongste kennis wordt 
gepresenteerd. 

De rijk en nuttig geïllu
streerde GMchiedenu van de Ne
derlanden geeft in ruim vijf
honderd bladzijden een vol
ledig overzicht van het ver
leden van de Lage Landen, 
van prehistorie tot de jaren 
negentig. Onder redaktie van 
de hoogleraren J .C.H. Blom 
(Universiteit van Amster
dam) en E. Lamberts (KU 
Leuven) nemen zes gerepu
teerde historici elk een tijdvak 
voor hun rekening. Binnen 
het raam-werk van de staat
kundige geschiedenis schet
sen zij op duidelijke wijze de 
hoofdlijnen van de sociale, 
ekonomische, godsdienstige 
en kulturele ontw^Uckelingen. 

L. J .R. Milis (KU Leuven) en 
W.P. Blockmans (RU Leiden) 
schetsen de periode tot het 
eind van de zestiende eeuw. 

A.Th. van Deursen (VU Am
sterdam) portretteert de Re
publiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. C. Bruneel 
(UC Louvain-la-Neuve) geeft 
een beeld van de Spaanse en 
Oostenrijkse Nederlanden. In 
een gezamenlijk hoofdstuk 
bespreken N.C.F, van Sas (U 
Amsterdam) en J . Roegiers 
(KU Leuven) de revolutio
naire periode tussen 1780 en 
1830. En de laatste ander
halve eeuw van België en Ne
derland komt voor rekening 
van Blom en Lamberts. 

Het boek is gebaseerd op een 
gelijknamige "studentenedi-
tie ' van Nijgh & Van Ditmar 
Universitair/Uitgeverij Info-
boek, maar wijkt daar toch 
van af door een verschillend 
formaat, papier en lay-out. De 
Agon-versie telt bovendien 
dubbel zoveel illustraties (een 
honderdtal), de bibliografie 
werd vervangen door een lijst 
met aanbevolen literatuur, elk 
hoofdstuk wordt voorafge
gaan door een korte samen
vatting, en de tekst werd in 
samenspraak met de auteurs 
ciangepast voor een ruim pu
bliek. 

(Pdj) 

c» Gc^chUdenü) van de Neder
landen. J.C.H. Blom en E. 
Lamberhi (red.), Uitg. Agon, 
1994, 608 blz, 1.790 f r. 

Voor het orgelpunt van het fes
tival heb ik bewust gekozen 
voor kontrast. La Petite Bande 
maakte er in de opera van Gent 
onder leiding van Sigis-wald 
Kuijken een feest voor het oog 
en het oor van. Penderecki 
zorgde met eigen werk voor de 
schok van bevreemding en emo
tie. 

KU I JKEN GEPRIJSD 
Tot op het einde van de ne
gentiende eeuw moest kunst 
streling en harmonie zijn. Beet
hoven had de Weners al ge
ërgerd met het wat ruw ge
borsteld slot van zijn zevende 
simfonie en Debussy had met 
zijn sensueel palet protest en 
gemor uitgelokt. En dat was 
niets vergeleken bi_) de oer-
schreeuw in Stravinsky's Sucre 
du prLntempt) en de toevalsge-
luiden in John Cage. Dezelfde 
weerstand bij de kijker toen 
Picasso in zijn Guernica een cha
otische w^ereld opriep, en de 
fauvisten het aandurfden rood 
tegen een rode achtergrond te 
schilderen. Kunst moest immers 
niet meer in de eerste plciats 
mooi of aangenaam zijn, maar 
uitdrukking van wat in de ^ve-
reld leefde, verwarring dus. 

In de opera van Gent bracht La 
Petite Bande een progrjimma 
Franse barokmuziek met dans 
en tenorstem als leidraad. Ele
gante en verfijnde dansen, vol 
afwisseling, virtuositeit en kleur 
(ook voor het oog) van de heren 

CORO DOLOMITI IN VLAANDEREN 
Regelmatig treden Vlaamse ko
ren in het buitenland op, w^an-
neer er buitenlandse koren in 
Vlaanderen komen willen wij 
deze ook wel eens beluisteren. 
Zo raden wij de lezers het uit
zonderlijk mannenkoor CoroDo-
lomdi uit Zuid-Tirol aan. Dit 
mannenkoor zingt reeds 45 jaar 
traditionele liederen uit de Do
lomieten, zonder begeleiding of 
versterking, louter vokaal dus. 
In dit genre staat het koor be
kend als een van de besten uit 
het Duitstalig deel van Italië. 

Coro Dolomiti werd in 1949 
opgericht, telt 39 zangers en 
heeft als bedoeling de volkse 
tradities hoog te houden bij de 
volksgenoten maiar ook deze in 
het buitenland te laten smaken. 
De leden komen uit alle lagen 
van de bevolking: studenten, 
mekaniekers, bedienden, aka-
demici, ambachtslui, hande
laars, enz... Het koor hield reeds 
500 koncerten in gans Europa, 
het wa^ reeds in Vlaanderen in 
1985. 

Deze maand treedt het op vol
gende plaatsen op: zondag 23 
oktober in de basiliek van Halle, 
mjiandag 24 in de OLV-kerk 
van Strijland (Gooik), dinsdag 
25 in St.-Hubertus-kantiek te 
Berchem (Antw.), w^oensdag 26 
in het Kultuurcentrum De 
Meent te Alsemberg (Halle). 
Telkens om 2Ou. 

Inkom: 300fr., voorverkoop en 
groepen 250fr. 

Coro Dolomiti dtaat in 
folklorüttidche koren. 

ItaUnanée top zgn. 

c» Info: Jan NikLuui-Stuhting, Lohiedteenweg 35, 1653 Dworp 
(02/581.08.99) of bij organisator Piet Denwl, Kasteel Gravenhof, 
1655Dworp (021580.44.99). 

SigiswaD Kuyken 
Duitiie Haendelprijö 

Lully, Rameau, Charpentier, 
Rebel en de Lalande volgden 
mekaar op in een stijl die het 
orkest eigen is en die Sigiswald 
Kuijken de Duitse Haendelprijs 
uitgereikt, een onderscheiding 
toegekend door de Duitse Ba-
rokakademie. Niet niets dus. En 
voor het eerst een \^aming als 
laureaat. Kuijken dankte op de 
hem eigen spirituele wijze door 
te zeggen dat hij bijna ging 
geloven dat het inderdaad goed 
klonk. 

Een week later was in het kader 
van de manifestatie „Jubilate 
Polonia" de beroemde Poolse 
komponist PCrzysztof Pende
recki in Brussel te gast. Wie het 
kultureel gebeuren volgt weet 
dat in Centraal-Europa — ik 
denk vooral aan Tsjechië en 
Polen — onderhuids altijd leven 
bruiste. Filmregisseur Kies-
loswski en de komponisten Lu-
toslawski, Gorecki en Pende
recki zijn er sprekende getuigen 
van. De filharmonie, het koor, 
het kinderkoor van Krakau en 
vijf solisten bezetten het vol
ledige podium. Pendrecki zelf 
beheerst het gebeuren en ver
smelt als het ware met de taal 
van zijn Utrenja (de metten) met 
als onderdelen de graflegging en 
de verrijzenis. Zijn klankbeeld 
is dat van onze tijd, gericht op 
expressie, met vaak onge^vone 
middelen. Bij de graflegging, 
een sombere meditatie van veer
tig minuten, weerklinkt gezoem, 
gesis, en gefluister. Stemmen uit 
Auschwitz of het getto van War
schau ? Dreiging van oorlog en 
dood? ISen koorlied uit Sop
hocles Vl«̂ î <?/?<r ? Of de stem van 
de hoop, terug te vinden in de 
door Penderecki zo gekoesterde 
Byzantijns-ortodokse muziek? 

SLOTAKKOORD 
Bij de verrijzenis hoort men na 
de angst en de verwarring van 
de vrouwen bij het graf een 
klimaks die uitgroeit tot een 
feestende menigte die proces-

siegewijs opstapt onder de tri-
omfkreet „Kristus is verrezen", 
herkenbaar in zijn ortodoks 
tema en bijgekleurd door klok
ken, carillons, ratels en trom
petten. Folklore en traditie ge
kneed in een moderne taal. Ver
wondering wordt be^wondering, 
bew^ondering stilte. Het festival 
1994 eindigt voor mij op een 
uniek beeld: een bescheiden 
Penderecki tussen overgave, 
bloemen, stem, instrument en 
bezinning. 

(wdb) 

Deze week in 

EEN MAN MET MACHT 

ö«^^J^^^"^2acW. rechtvoer de 

Het geweld van geld 
De internationale kapitaalstroom flitst 

elektronisch om de wereld, op zoek naar de 
hoogste opbrengst Hij zwelt tot een tornado, 
tast de macht van regenngen aan, vernietigt 

ekonomieen of laat ze groeien De 
angstaanjagende dynamiek van het geld, 

deze week m Knack 

Madonna exclusief 
Met één Belg wou Madonna praten Zo zat 

Jacky Huys bij de "queen of pop" op de 
sofa. Een gesprek over haar meuwe cd 

Bedtime Stones en de wereld die met klaar 
IS voor de seksuele fantazie van vrouwen 

Deze week m Weekend Knack 

En verder.. 

4 ^ 

• De raeuwe buitenlandminister. Frank 
Vandenbroucke • Gesprek met VLD-

voorzitter Guy Verhofstadt over zijn derde 
burgermamfest • Vinger op de pols in 

Antwerpen en in de Brusselse rand • Wat 
met Zaïre'' 

Knack 
+ \ \ K I ; K I : M ) KNACK 

+ TK1.I: KNACK+ T M . K M 

ELKE WOENSDXG TE KOOP 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 22 OKTOBER 

HIGH FREQUENCY 
Peter zit gedurende de wintermaanden vast in een ob-
servatiepost in de Alpen en hij onderhoudt kontakten met 
zendamateurs over de hele wereld. Op een dag wordt zijn tv-
beeld verstoord en ziet hij een vrou-w in doodsangst. Ital.-
Amerik. triller van Faliero Rosati (1987) met Vincent Spano en 
Oliver Benny. (TV 1, om 20u.30) 

MY CHAUFFEUR 
Casey Meadows, een jonge vrijgevochten vrouw, wordt in 
dienst genomen als chauffeur bij de prestigieuze Brentwood 
Limousine Company. Zij krijgt de saaiste en rotste opdrachten, 
maar laat de moed niet gauw zakken. Amerik. doUe komedie 
van David Beaird (1986) met Deborah Foreman en Howard 
Hesseman. (VTM, om 23u.25) 

Z O N D A G 23 OKTOBER 

AN INNOCENT MAN 
Een eenvoudige vhegtuigmonteur belandt door toedoen van 
een stel korrupte smerissen in de gevangenis en wordt wegens 
drugshandel veroordeeld tot zes jaar. Voor Tom Selleck, 
bekend uit de detektiveserie Magnum, wordt het leven achter 
de trahes een echte nachtmerrie. Amerik. film van Peter Yates 
uit 1989. (VTM, om 20u.30) 

LICHTPUNT 
Yves Desmet, de nieuwe hoofdredakteur van De Morgen, praat 
met de Antwerpse ombudsman Tuur Van Wallendael over'de 
afstéind tussen burger en bestuur. Gezien de recente ver
kiezingsuitslagen, zou dit wel eens een boeiend gesprek 
kunnen worden. (TV 2, om 21u.) 

MAANDAG 24 OKTOBER 

THE HOUSE OF ELIOTT 
Na het overlijden van hun vader stellen zijn twee dochters vjist 
dat hij eigenlijk een dubbelleven leidde en al zijn geld verkwiste 
aan vrouwen. Zo begint deze Britse dramaserie van de makers 
van Updtaird, Downétaird, gesitueerd in de jaren '20. (TV 2, om 
20u.05) 

W O E N S D A G 26 OKTOBER 

PATTI ROCKS 
Twee macho's zijn op ^veg naar Patti Rocks om haar ervan te 
overtuigen abortus te laten plegen. In het eerste deel van de 
film zitten zij in de auto onverbloemd over seks te kletsen; 
wanneer zij bij Patti aankomen zingen zij wel een toontje lager. 
Amerik. film van David Buron Morris (1988) met Chris 
Mulkey, John Jenkins en Karen Landryt. (TV 2, om 
20u.30) 

Kathleen Turner en Michael DougLu beleven gekke avonturen in 
The Jewel of the Nile. Vrijdag 28 oktober op TV 1, om. 
22u.05 

VRIJDAG 28 OKTOBER 

THE JEWEL OF THE NILE 
Na hun avonturen in Romancing the Stone, gaan Kathleen 
Turner en Michael Douglas zich gauw^ vervelen. Het schrijven 
van de biografie van een Arabische vorst lijkt hen dan ook een 
welgekome afwisseling. Amerik. avonturenfilm uit 1985. (TV 
1, om 22u.05) 

MINDER DOOD DAN DE ANDEREN 
Tijdens een karnavalsbal geraakt een jongeman zwaar ver
brand en sterft: enkele dagen later. Zijn ouders zijn troosteloos, 
de vader wordt er ziek van en wordt door kanker opgevreten. 
Na zijn dood wordt de moeder opgenomen in een be
jaardentehuis en vraagt slechts één ding: waardig te kunnen 
sterven. Aangrijpende Vlaamse film van Frans Buyens (1992). 
Met Dora Van der Groen, Senne Rouffaer en Koen De Bouw. 
(TV 2, om 22u.45) 

HERSENBREKER 
OPGAVE 27 

ZIZIZI 

HORIZONTAAL 

I. Snelle w^aterverbinding (5) 

4. Hield zich niet overeind (-4) 

6. In juni de brede grens tussen 
dag en nacht (10) 

7. Nóg gewichtiger gemjiakt 
(9) 

8. Hoofdversierselen (8) 

10. Deze aandoening brengt 
mee dat je voortdurend wilt 
rondtrekken (9) 

I I . Hier is iets aan voorafge
gaan (2) 

12. J a zeker, 't gaat hier om een 
bron (3) 

13. Een knecht op bezoek (4) 

15. Materiaal waar een nette 
huisvrouw niet op gesteld is 
(4) 

17. Onveranderlijk van prijs 
(10) 

18. Ter plekke (2) 

19. Tekening die een grijnslach 
opw^ekt (9) 

20. Dit is de weg voor wie niet 
binnendoor kan (8) 

21. Wat bij elkaar hoort (3) 

VERTIKAAL 

1. Deze schilder werkt op dub
bele afstand (6) 

2. Reeds (2) 

3. BestuurskoUege dat tevens 
advizeert 4) 

4. Geiat het hier om een be
schermheilige in verband met 
zwangere vrouwen? (19) 

5. Enorme hoeveelheid (4, 4) 

6. In dit stuk wemelt het van de 
noten (14) 

9. Een leeuw van een boom 
(3) 

10. Die vent zeurt (7) 

14. Fietsende pater (8) 

15. Uitzonderlijke toer (5) 

16. Militaire versterking met de 
klank van een auto (4) 

20. Voorraadw^agen (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 26 
Horizontaal: 1. plaats; 5. gom; 
8. gedoe; 9. edoch; I I . tele
foondraad; 13. magie; 14. roe
mer; 15. zonden; 16. streep; 17. 
attest; 18. vors; 19. nissen; 20. 
deinen. 
Vertikaal; 1. ploeg; 2. achter
stevoren; 3. taalbeheersing; 4. 
lego; 5. gekruid eten; 6. ma
gazijn; 7. berm; 10. afgespan-
nen; 12. nakomers. 

Ludgard Hemschoote uit de 
Abdijbekestraat 7 bus 27 te 
8200 Brugge wint een prijsje. 
Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 26 
werd uit de korrekte inzen
dingen geloot. 

Wij verwachten uŵ  gele brief
kaart met de oplossing van op
gave 27 ten laatste op maandag 
31 oktober op de redaktie: Bar-
likadenplein 12, 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Kohl baalt het nipt", 
las Ahasverus 

Hij hoorde het in Keulen Bei
eren. 

© 

ZeÖuivel: 

Michael Showmacher 

© 

Antwerpen '94: 
na het schipperswelzijn 
het burgerwelzijn ? 

© 

Finnen komen bij EU: 
Dat zijn lappen! 

© 

Europese Unie 
wordt weldra Lappendeken 

© 

Kenzaburo vsdnt Nobelprijs 
Oë zegt u ? 

© 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yeteug 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 mm van de kust stett U een zee voor van kalmte, 
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek. 

Wi] bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle 
denkbare komfort 

- Fijne Franse keuken è la carte en 
8menusvan715frtot1600fr 

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

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

• Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

• Gastronomische vïeekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

""SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferenüezaal met alle nodige multiliinctonele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/28a007 fax 058/289.381 
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WEDERWOORD 
VERKIEZINGS-
S H O W 
Tijdens dit politiek spektakel op 
BRTN moest ik, tot m'n er
gernis, vier engelstalige en een 
Franstalig lied aanhoren, daar 
Wciar geen nederlandstaJig lied 
bij te pas kwam. 

Een kaakslag voor onze 
Vlaamse taalminnaars; maar dat 
baart geen zorgen voor som
mige Vlaamse ( ?) politiekers en 
perslui. Die verloochenen liever 
hun Vlaamse aard en politieke 
overtuiging om ergens een vet-
betcialde post te bemachtigen. 

Daarom zeg ik tot de BRTN: 
. „Stop dat overbodig vreemd

talig geschreeuw!". 

J a n De Dier sr., 
Erembodegem 

AMNESTIE 
Het weze mij toegestaan een 
paar bedenkingen te formuleren 
over het hete amnestiehangijzer. 
Aüsschien ter ondersteuning 
van het edele denkwerk van 
onze eerste minister die maar 
niet weet hoe zich te draaien en 
te keren om enerzijds zijn 
Vlaamse (?) gezicht te redden 
en om anderzijds de Waalse 
patriotten niet voor de borst te 
stoten. 

We zijn, zegge en schrijve, nu 50 
jaar na het einde van de gruwel 
van de tweede wereldoorlog. 
Dat er aan alle zijden fouten 
gebeurd zijn, daar is ieder wel
denkend mens het roerend over 
eens. En nog kan een land dat de 
mond vol heeft over de on
rechtvaardigheden in andere 
landen geen gebaar van ver
zoening stellen. 

Laat ons daarvan akte nemen en 
als bewTast Vlaming ophouden 
met amnestie te vragen. Dit land 
is het niet waard dat er nog 
verdere akties ondernomen 
w^orden om deze vorm van ver
zoening af te dwingen of te 
vragen! 

Het enige wat dit land nog 
waard is ware een jaarlijkse 
herdenking (misschien rond 
Kerstmis of op de IJzerbede
vaart) w^aarbij men duidelijk 
een naamlijst geeft van al de 
verantwoordelijke ministers die 
onverzoenlijk blijven. Dit zou 
een moreel eerherstel zijn voor 
allen die ten onrechte vervolgd, 
gevangen gezet of vermoord 
•werden. 

Di rk Debaere, 
Ingelmunster 

BIJNA 4 0 JAAR 
Het zal binnenkort bijna 40 jaar 
geleden zijn dat Frans Van der 
Eist en zijn lotgenoten hun 

,,vrije tijd" begonnen te beste
den aan de VU. 

Bij de uitpluizing van de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen 
zeggen onkundigen misschien 
„verkwisten", maar... zij dolen. 

In 1954 was Oostende goed op 
weg om tweetalig te worden en 
over heel Vlaanderen, vooral in 
Brussel leek wel een orkaan te 
hebben gewaaid. Er was geen 
spoor van enige kans om ons 
van het unitarisme van 1830 te 
bevrijden. 

En toch deden de Vlamingen 
het met als motor de Volksunie 
en met uiteindelijk zelfs de me-
dew^erking van Agalev. 

Slechts één partij (deze van de 
driekleurige baksteen van 1968, 
de P W ) heeft op die 40 jaar de 
Vlaamse stille revolutie afge
remd. Ze heeft geen enkele po
sitieve bijdrage geleverd om te 
komen tot het zelfbestuur, dat in 
1993 grondwettelijk erkend 
werd. 

Sedert dat jaar liggen voor 
Vlaanderen alle mogelijkheden 
open om op demokratische 
wijze onze droom tot -werke
lijkheid te maken. 

Er is wel de „nachtmerrie" van 
Antwerpen, waar „bengels" de 
Vlaamsgezindheid van de door
snee-Antwerpenaar verwron
gen hebben tot wraakroepende 
schande. 

Maar, ook hier zal het gezond 
verstand er toe komen om kaf 
van koren te scheiden. Wij zijn 
er gerust in: bijna 40 jaar ge
leden zijn Frans Van der Eist en 
de zijnen goed begonnen; hun 
inzet en die van het demokra
tische Vlaanderen in al zijn 
schakeringen (helaas zonder de 
blauwe) was nuttig. 

J . Torfs, 
Oostende 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 

de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

D e redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en 
persklaar te maken. 

Brieven voorden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

ZOEKERTJES 
- G E Z O C H T - 25-jarige licen
tiaat Pol. en Soc. w^etenschappen 
zoekt werk. Houder van het ge
tuigschrift bijzondere licentie 
Menselijke ekologie en momen
teel ^verkzaam met kansarme jon
geren. Interessevelden: ekologie 
en milieu, Noord-Zuid, integra-
tieproblematiek. Vierde wereld. 
Meer informatie via Koen 
T'Sijen, tel. 03/455.69.43. (privé) 
of 02/219.49.30. (werk). 

- G E Z O C H T - VrouweUjke 
Salesmanager (°1956), 18 jaar 
ervaring, N.F.D.E. Tekstverwer
ker PC - PR, zoekt werk in de 
streek Aalst-Gent-Brussel. Meer 
informatie kan bekomen worden 
via volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron (053/808.40.64). 

GEZOCHT - 21-jarige vrou
welijke kantoorbediende met ge
tuigschrift bedrijfsbeheer en twee 
jaar ervaring zoekt dringend pas
sende job. Bij voorkeur omgeving 
Gent. Aanbiedingen aan Oswald 
Van Ooteghem. Tel. 
09/230.72.87. 

- T E H U U R - Wandelen en/of 
fietsen in dennebossen en heide — 
Averbode-Kempen — gezellig 
landhuisje: living, O.H. en 
Kl.TV ingerichte keuken, badk., 
2 slaapk., 6 pers., garage. Op 
20.000m^. rustig gelegen aan de 
rand van natuurreservaat. Te 
huur voor 1 w^eek, mid-week of 
weekeinde, of langere periode. 
Voorkeur Vlaanu-Natiünaluten. 
Tel. 013/77.25.46. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonveriichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp^ 
K 050 35 74 04 /• 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 loor ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/4115/3 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

SooJ^r4r 3798v^v^^''^ 

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 paridng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altannira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

HÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPIEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

«ï 'X- iV i^ 'CV -<•* 

Kostuums naar 
maat 

^ - \ HERENKLEDING 

f ifermees 
, / Steenhouwersvest. 52 

- ^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

•̂ ^ / mljroetraat 128 
\ / I B 9200 Bohoonaarde 

^ dendermonde 
068/48 33 04 - 42 39 16 

dmkkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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INGEKOMEN 2 O OKI. 199^ 

I] 
GERAFFINEERD, REALISTISCH, RELIGIEUS 

HANS MEMLING IN DE VERF GEZET 
500 jour geleden wudelde een rijke Brugée burger het 
tijdelijke voor het eeuwige: de jchiQer Hané Memling. 
Inderdaad het eeuwige, want na een half millenium zet 
Brugge de meester nog een^ met gepafte luister "in de verf". 
Maar De 19de eeuwde term "Vlaanue Primitieven " die ook 
op Memling van toepaö^ing Li, verraadt dat men in de loop 
der eeuwen toch niet altijd zo'n hoge hoed op had van de 
<)chHder^ die in de l^e en begin 16de eeuw in de Zuidelijke 
Nederlanden werkten. 

H
ans Memling (ook ^vel J a n 
Memlinc genoemd) werd 
vermoedelijk omstreeks 
H 3 3 in Seligenstadt am 

Alain in Duitsland geboren, en 
stierf op 11 augustus 1494 in 
Brugge. Men \veet nog niet met 
zekerheid welke Memlings ar
tistieke achtergronden zijn, 
maar aangenomen wordt dat hij, 
na een tijd in Keulen te hebben 
gewerkt, in Brussel in de leer 
ging bij de uit Doornik afkom
stige Rogier van der Weyden 
(1399 of 1400-1464). Na de 
dood van Van der Weyden ves
tigde Memling zich in Brugge 
waar hij dertig jaar lang de 
schuderkunst zou beheersen. In 
1467 werd hij er hd van het 
LucasgUde en in 1473-74 van de 
broederschap Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Sneeuw. Tegen het 
einde van zijn leven behoorde 
hij tot de meest vermogende 
poorters van de stad en had hij 
verscheidene leerlingen en ge
zellen in dienst. 

Hans Memling was getrouw^d 
met Anna de Valkenaere, ze 

stierf in 1487. Memling het na 
zijn dood drie minderjarige kin
deren na. Hü werd begraven op 
het kerkhof van de Sint-GU-
liskerk in Brugge. Van de on
geveer 100 schilderijen die aan 
Hans Memling worden toege
schreven zijn er slechts twee 
voorzien van zijn naam. 

IDEALE WERELD 
Alhoewel Memlings manier van 
schilderen in oorsprong hele
maal niet Brugs was, werd de 
vroegere leerling van Van der 
Weyden een waar sjonbool van 
z'n prachthevende stad. Zijn 
werken moeten door hun on
bevangenheid, raffinement en 
uiterlijke devotie, dus niet zo
zeer door hun geestelijke diep
gang of ekspressieve kapacitei-
ten, een onmiddellijke toegan-
kehjkheid voor het Brugs kunst
minnend publiek hebben ver
oorzaakt. In tegenstelling tot 
meer zin voor dramatiek bij 
Rogier van der Weyden en 
Hugo van der Goes en zeker tot 
het (iets latere) "ekspressio-
nisme" van de Duitser Mattias 

"Sybilla Sambetha 

Grünewald en de hallucinante 
en fantastische taferelen van J e 
roen Bosch, schildert Hans 
Memling beminnelijke ma
donna's en tengere heiligenfi
guren, waarin de 14de eeuvi^se 
hefhjkheid blijft doorwerken, 
ondanks de grotere zin voor 
w^erkelijkheidsweergave. 

Het werk van Hans Memling 
vi^ordt bepaald door de gedachte 
van een onveranderlijke ideale 
wereld. Memling -was met zijn 

JONKER VON M O M L I N G E N 
SCHREED OP EEN WIT PAARD 

Van jeugdschrijver Johan Bal
legeer verscheen vorig jaar een 
mooi boek over het leven van 
Hans Memling. "Jeugdschrij
ver" bedoelen we helemaal niet 
pejoratief, want Op een wUpaard 
is weliswaar bestemd voor een 
jong lezerspubliek vanaf 12 
jaar, maar ook voor volwas
senen is het een zeer lezens
waardig boek dat beklijft. Wie 
ooit een boek van Johan Bal
legeer las kent zijn meesle
pende verteltrant en heldere, 
vlotte stijl en het meesterlijk 
mengen van historische feiten 
met pittige anekdotes. Gezien 
de summiere gegevens die over 
Memlings leven gekend zijn, 
en dan vooral over z'n jeugd, 
zal Ballegeer zich hier en daar 
wel eens door veronderstellin
gen hebben laten leiden. De 
schrijver houdt echter de his
torische kontekst nauw in de 
gaten, m.a.w. wat Ballegeer 
schrijft "zou w êl eens gekund 
hebben". 

Het verhaal begint in 1440. 
Nadat Hans Memling, toen 
nog Jonker Hans von Möm-
lingen, de abdijpoorten van 
Amorbach, waar hij als novice 
leerde tekenen en schilderen, 
voorgoed achter zich dicht
sloeg, trekt hij de wijde wereld 
in. Op eigen benen wil hij 
staan, nooit meer /iemands 
knechtje, nimmer iemands 
slaaf zijn. Kost wat kost zal hij 

een échte schilder worden. 
Waar naartoe? Misschien wel 
naar Brugge, die rijke stad in 
het verre Vlaanderen ? 

Op zijn tocht door Europa 
zwerft hij eerst door Duitsland. 
Hij gaat in de leer bij drukker 
Johann Gutenberg in Mainz, 
daarna in Keulen bij Stephan 
Lochner. Hij gaat op reis naar 
Italië, om te schilderen én te 
kijken, o.a. naar het werk van 
Fra Angelico. In Firenze ont
moet hij Rogier van der Wey
den die hem overhaalt mee 
naar de Nederlanden te reizen. 
Maar eerst gaat de tocht over 
zee naar Portugal. Daar komen 
ze terecht in het gevolg van 
Isabella van Portugal, moeder 
van de graaf van Charolais, de 
latere Karel de Stoute, hertog 
van Bourgondië. In Portugal 
beleeft Hans Memling een 
amoureuze affaire, die echter 
een onvoorziene wending 
neemt. Meisjes en vrouwen 
speelden trouwens een belang
rijke rol in het leven van Mem
ling, althans volgens Ballegeer. 
Meisjes en vrouwen zijn de 
subtiele rode draad in Op een wit 
paard, daarom ook draagt elk 
hoofdstuk in het boek een 
vrouwennaam. Van der Wey
den en Memling knijpen er van 
tussen, naar Brussel. Het boek 
dat aanvankelijk begint als de 
beschrijving van een avontuur-
hjk leven wordt van dat mo

ment af een kroniek van het 
Bourgondisch Rijk. In Brussel 
ontmoet Memling Karel de 
Stoute, ^vaarbij hij kort daarna 
in dienst zou treden. Na de 
dood van FUips de Goede 
wordt Karel hertog. Hans is 
niet alleen hofschilder, maar 
ook vertrouwensman van de 
hertog. Het is ook in die hof
kring dat Memling z'n toe
komstige vrouw^, Anna de 
Valckenaere leert kennen.... 

In de vaart van het verhaal, 
soms bijna terloops, leert Bal
legeer ons Memlings oeuvre 
kennen. Het piepkleine mys
terieuze witte paardje dat op 
meerdere werken van de mees
ter staat, is geen fantasietje van 
de schrijver, je kan je ervan 
gaan vergewissen in het Groe-
ningemuseum. Volgens Johan 
Ballegeer is dat het paard van 
de schilder "himself... 

Een uiterst geschikt boek om 
de belangstelling voor het werk 
van Memling bij jongeren op te 
wekken of aan te wakkeren, 
een unieke inwijding in de 15de 
eeu'wse schilderkunst van de 
Bourgondische Nederlanden. 

(ts) 

r^Op een witpaa.rd. Johan Bal
legeer. Uitg. Aitiora-Averbode, 
1993,173 bl:t^, 365fr. 

indringende voorstellingen de 
wegbreider voor het klassieke 
ideaal van het laatste decennium 
van de 15de eeuw. Met Mem-
hng bereikte de paneelschilder
kunst in Brugge tijdens de 
Bourgondische tijd één van haar 
laatste hoogtepunten. De ge
raffineerde realistische olieverf
techniek en het sterk huma
niserende religieuze gevoel, die 
de roem uitmaakten van de 
Vlaamse paneelschilderkunst 
sinds J a n van Eyck, zijn ken
merken die bij Memling tot in 
de hoogste graad van volmaakt
heid aangetroffen worden. 

DE TENTOONSTELLING 
De tentoonstelling is opge
bouwd rond een aantal tema's, 
je krijgt dus geen kronologisch 
overzicht van Memlings leven 
en w^erk. Toch hebben de or
ganisatoren naar volledigheid 
gestreefd, en getracht alle fa
cetten van de kunstenaar en z'n 
tijd te belichten. Aan de hand 
van archiefstukken w^ordt het 
leven van de schUder zo goed 
mogelijk gerekonstrueerd. Ook 
zijn jeugdjaren en opleiding ko
men uitvoerig aan bod. Mem
ling was een kind van zijn tijd, 
aan de hand van sier- en ge
bruiksvoorwerpen uit de 15de 
eeuw \vordt de laat-middel-
eeuwse levenswijze en -stijl ge
rekonstrueerd. Door naast het 
werk van Memling schilderijen 
van tijdgenoten en opvolgers te 
exposeren krijgt men zicht op 
de belangrijke vooraanstaande 
rol die de meester als "Vlaamse 
Primitief' heeft gespeeld. Veel 
aandacht wordt tevens besteed 
aan de sociale betekenis en 
funktie van Memlings werken, 
nauw verbonden met opdracht
gevers en de bestemming. Boei
ende onderdelen van de ten
toonstelling zijn de sterk di-
daktische afdeling over de tech
niek, door middel van o.m. rönt
genfoto's en montages van in-
frarood-reflektogrammen een 
spektakulair beeld van de werk
wijze van de schilder wordt op
gehangen, en de afdeling waar 
aan de hand van dokumenten, 
geschriften, foto's en schilde
rijen duidelijk -wordt dat Mem
lings faam na z'n dood niet altijd 
even groot is geweest als nu het 

geval is. Pas op het einde van de 
l8de, begin 19de eeuw kwam 
een ciarzelende Memling-"revi
val" op gang. 

Het belangrijkste onderdeel van 
de tentoonstelling is uiteraard 
het oeuvre van Hans Memling. 
De vier voor de kerk van het 
Sint-Janshospitaal geschil
derde werken, het Johanne<)re-
taheL, de Floreirutnptiek, de Reuió-
triftkk, en het UréuLuchrijn wor
den samen met andere in 
Brugge bewaarde werken ge
toond, o.a. de Sybilla Sambetha, 
de Madonna en Maarten Van Nieu-
wenhove, de twee buitenluiken 
met de Annunicatie en de mo
numentale Moreeltriptizk. Uiter
aard zijn ook tal van schilderijen 
tentoongesteld die anders jam
mer genoeg enkel in buiten
landse musea en koUekties te 
zien zijn. (ts) 

^»De tentoonstelling Haju Mem
ling loopt nog tot 15 navember in 
bet Groeningemuseiun in 
Brugge. Iedere dag toegankelijk 
van lO tot 18 uur (en van 18 tot 
21 uur volgens een bezoekers-
rooster, voor meer inlichten en 
reservatied bel hiervoor 
050134.79.59). Toegangdprijs 
300 fr. voor individuele bezoe
ker,*, vermindering voor groepen, 
dcbolen en gezinnen. 

INDIVIDUELE 
GROEPEN 
In het foldertje dat naar aan
leiding van de Memlingten-
toonstelling wordt verspreid 
staat dat de ekspositie 's 
maandags tussen 18 en 21 
Uur enkel toegankelijk is 
voor individuele bezoekers. 
Laat u hierdoor niet vangen ! 
Wij togen met vier "indi-
viduelen" op een maandag
avond naar het Groeninge-
museum, met het prettige 
vooruitzicht rustig te kunnen 
genieten van Memling, zon
der ons door horden naar 
Fanta en kauwgum ruikende 
schoolkinderen te hoeven 
wurmen om een glimp van de 
meestal kleine panelen op te 
vangen. Bijzonder groot was 
dan ook onze ergernis toen 
we moesten ondervinden dat 
van het stille genieten niets in 
huis kwam. De tentoonstel
lingszalen werden over
spoeld door kwetterende en 
kwakende benden, aange
voerd door ijverige gidsen 
die hun wijsheden debiteer
den, meestal frontaal voor de 
schilderijen geposteerd. Het 
was soms meer dan een uur 
•wachten voor we sommige 
werken eventjes konden be
kijken, en dan nog werden 
we haast onmiddellijk onder 
de voet gelopen door een 
buslading kunstminnaars 
Enkelen van hen presteerden 
het op de koop toe om onj met 
het koosnaampje "egoïsten" 
te bedenken. 

Wat hiervoor ook de ver
klaring moge zijn, het is een 
jammerlijke smet op de ove
rigens smetteloze organisatie 
van deze prachtige tentoon-
steUing. 
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