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33STE VU-LEDENKONGRES: 

300.000 MAAL JA! 
Afgelopen weekeinde ging het jongste VU-ledenkongre^ 
door in het KongreddenpaLei) van Bruddel. We kunnen kort 
zijn: het wcu) een goed kongred met een heldere boodschap. 
De VU wd ook na de verkiezingen een vooraanstaande roL 
in Vlaanderen blijven spelen, mét een duidelijk mandaat 

de kiezer: '300.000 maal ja!' voor een ongebonden, van 
denwkratiöche en Vlaanue partij. 

H e t begon allemaal op zater
d a g v o o r m i d d a g w a a r de V U -
leden zich bogen over het t ema 
'Zelfbestuur ' . Tijdens het d r u k 
b i jgewoonde deba t w e r d e n de 
krijtlijnen voor het toekomst ig 
V laande ren u i tge tekend . Wie 
da t wens t e k reeg de mogelijk
heid om zijn persoonli jke bij
d rage in de diskussie te leveren. 
Velen m a a k t e n d a a r v a n ge
bru ik . 

Tijdens de namiddagz i t t ing -was 
da t niet ande r s . W a a r in de 
voo rmiddag J a n L o o n e s de de
ba t t en m goede banen h a d ge
leid, had voorz i t te r Pol Van den 
B e m p t nu H e r m a n Lauwers 
a a n zi;n zijde. 'Sociale recht
vaard ighe id en ongebonden 

heid ' is een t emab lok da t V U ' e r s 
n a u w aan het har t ligt, getuige 
d a a r v a n het v u u r w a a r m e e 
voor- en t egens tande r s van tal 
van a m e n d e m e n t e n h u n zaak 
verdedigden , tot in d e wande l 
gangen toe . 

H e t z a t e r d a g w e r k resu l teerde 
in een a lgemene teks t die zon
dag, na een toesp raak van Paiil 
van Grembergen in zijn geheel 
w e r d goedgekeurd . Iets daa r 
voor h a d Marie-Paule Quix , 
arrondissernenteel voorzi ts ter 
van Brussel -Hal le-Vi lvoorde , 
t i jdens een ko r t e r edevoer ing 
begeleid d o o r een v ideo-op
n a m e de verwezel i jkingen v a n 
de V U ten b e r d e gebrach t . H e t 
is d o o r 40 jaar VU-pol i t i ek da t 

V laande ren s taat w a a r het nu 
staat, da t België een federale 
s taat is. 

In de la tere namiddag k e u r d e 
het kongre s A ak tuahte i t s reso-
luties goed : over de s taatsvor
ming, de S Z , een p r o p e r e po
litiek en een niet-verzui lde be
langenbehar t ig ing , waarbi j de 
naleving van het A1A.P en een 
g rondige herz iening van het Fe-
nix-projekt w e r d e n geëist. 

N a een g e s m a a k t o p t r e d e n v a n 

'Brusse ie i r ' J o h a n V e r m i n n e n 
"voelde i ede reen zich o p n i e u w 

he lemaa l g o e d " en w e r d in 
s p a n n i n g u i t g e k e k e n n a a r de 
s lo t t oe sp raak van a lgemeen 
V U - v o o r z i t t e r Ber t Anc iaux . 
D i e va t t e •welis'waar aan me t 
een sprookje , m a a r wi lde de 
a a n w e z i g e n geen sprookjes 
wijs m a k e n . D e s lo t rede liet 
n ie ts a a n de v e r b e e l d i n g o v e r : 
V l a a n d e r e n z o n d e r de V U zal 
s lechts een doffe wee r sp i ege 
l ing zijn v a n da t V l a a n d e r e n 

w a a r v o o r d u i z e n d e n s inds ja
ren g e s t r e d e n h e b b e n . N o c h de 
Belgische CVP, noch d e kon -
se rva t ieve SP, n o g d e an t i -
V l a a m s e en a-sociale V L D die
n e n he t V l a a m s be lang . D e V U 
d o e t d a t we l en zal d a t ook 
blijven doen , s a m e n m e t min
s tens 300 .000 a n d e r e n . 

In de b innenpag ina ' s nog veel 
meer n i euws over het afgelopen 
kongre s (zie de bladzi jden 7 
t.e.m. I I ) . 

DE AGENDA 
IS BEPAALD 

H
et voorbije kongres van de 
Volksunie heeft alvast één 
zaak duidelijk gemaakt: de 
VU heeft haar levenskracht 

laten zien. En dat is voor een partij 
die de jongste maanden herhaal
delijk als dood werd omschreven 
een hele toer. Het 33ste kongres 
was een hartverwarmende bedoe
ning, er valt uit te leren dat de VU 
over een biezonder trouwe ach
terban beschikt die de intellek-
tuele kracht blijft opbrengen om 
op een fatsoenlijke manier van 
gedachten te wisselen en verre
gaande besluiten durft te nemen. 
Dit entoesiasme maakt ons echter 
niet blind voor de pijnpunten die 
in de diskussies aan bod kwamen. 
In het sociale luik van het VU-
programma zijn er vanzelfspre
kend andere klemtonen mogelijk. 
Zo zullen sommigen het b.v. moei
lijk (blijven) hebben met alles wat 
met • legalisatie van genotsmidde
len te maken heeft. Vaak omdat zij 
niet vertrouwd zijn met wat de 
samenleving op dit vlak vertoont, 
vaak ook omdat ingenomen stand
punten moeilijk verlaten worden. 
Het is geen verwijt. 
De belangrijkste opdracht die de 

partij de komende weken te wach
ten staat is de publieke opinie 
inlichten over de richting die de 
Volkunie inzake de verdere 
staats(her)vonning verkiest. 
Vooral een duidelijk woordge
bruik is daarbij van groot belang. 
Waar een begrip als „staatsher
vorming op federale basis" ge
meengoed was, wordt het van
daag ingewikkelder. Ingewijden 
maken daar geen problemen van, 
de zogenaamde ,,man in de straat" 
wel, hem bereiken én overtuigen 
wordt een noodzaak. 
Het kongres heeft gepleit voor 
„een onafhankelijk Vlaanderen in 
een federaal Europa", dat is ver
regaand en zal voorlopig wellicht 
een droom blijven. Voorlopig, 
zeggen wij, want het is moeilijk te 
voorspeUen welke dinamiek het 
Vlaamse parlement zal ontwik
kelen. Het zal van deze dinamiek 
afhangen hoe de Vlaamse deel
staat zich in de Europese Unie zal 
inschakelen. In de toekomst zal de 
Belgische omkadering niet langer 
volstaan. De vraag is groot hoe de 
Vlaamse vertegenwoordiging bij 
machte zal zijn het Belgisch 
staatsnarionalisme, dat nog in 
sommige Vlaamse partijen leeft, 
zal weten te overstijgen. 
Vlaanderen in Europa, natuur
lijk ! Maar hoe zal de Vlaamse 
deelstaat een plaats veroveren in 

de diplomatieke besluitvorming 
die voorlopig nog een federale 
bevoegdheid is ? 
Onlangs vertelde ons een gewe
zen diplomaat dat de toekomstige 
rol van het Vlaams parlement dan 
veel meer zal moeten zijn dan een 
van drukkingsgroep. Als de 
Vlaamse deelstaat in Europa een 
rol wil spelen, en de Volksunie wil 
dat, dan zullen er strukturen moe
ten uitgewerkt worden die dat 
mogelijk maken. Aanvaring met 
België wordt onvermijdelijk, want 
voor België telt zelfbehoud als 
eerste bekommernis. 
Tweede element in de konges-
besluiten is onze verhouding tot 
Brussel dat meer en meer een op 
zichzelf levend hoofdstedelijk ge
west is geworden. Zal Brussel 
zich bij Vlaamse onafhankelijk
heid nog verder van de deelstaten 
afwenden ? De vrees dat een on
afhankelijk Vlaanderen een 
Vlaanderen-zonder-Brussel 
wordt is niet denkbeeldig. Of het 
zou moeten zijn dat Brussel eieren 
voor z'n geld kiest en de draden 
niet doorknipt met de regio waar
binnen het vanoudsher ingebed 
ligt. 

De goedgekeurde kongresteksten 
laten interpretatie open en dat is 
op zichzelf niet slecht, ook de 
Vlaamse beweging is nog niet in 
het reine met de verdere staats

vorm. Het VU-kongres heeft een 
richting aangewezen die nog ver
der moet worden uitgediept en 
bijgeschaafd. 

Wij hebben de indruk dat de partij 
zondag de agenda heeft omschre
ven en het debat heeft open ver
klaard. Een diskussie waarbij zo
veel mogelijk mensen betrokken 
moeten worden en die bedacht
zaam moet worden gevoerd, liefst 
zonder slogans en vooringeno
menheid. 

Voor de onmiddellijke toekomst 
hebben de demokratische 
Vlaams-nationalisten het cijfer 
van 300.000 stemmen vooropge
zet. Een streefdoel dat moet kun
nen. En dat ook nodig is voor het 
fatsoenlijk politiek verkeer in 
Vlaanderen. Uit de aktualiteit ha
len wij enkele punten waarin de 
VU-aanwezigheid onontbeerlijk 
is: het debat over de Sociale Ze-" 
kerheid, de strijd tegen allerhande 
maffieuse praktijken, het niet-af-
latende zoeken naar een oplossing 
voor amnestie en verzoening. 

In de beroerde rijden die wij van
daag beleven is het goed dat er een 
partij als de Volksunie bestaat, een 
partij die onze jonge deelstaat die 
er een beetje bleekjes uitziet de 
nodige vitaminen aanbiedt. 

Maurits Van Liedekerke 
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• De goklust vierde hoogtij 
het voorbije weekend. In de 
Lotto-pot zat immers ruim 
235 mUjoen frank. Er wer
den vier müjoen Lotto-for-
muheren binnengebracht. 
Negen vkonnaars kruisten de 
juiste cijfers aan. Zij gaan 
elk aan de haal m.et 26 mil
joen frank. 

•I De slotverklaring van de 
Sociale Top van Kopenha-

f en telt 80 bladzijden waarin 
eschreven staat hoe de ar

moede de wereld uit moet. 
Ze werd zo vaag gehouden 
dat zowel de Cubaanse dik-
tator Fidel Castro als de 
Amerikaanse vice-president 
Al Gore ze konden onder
schrijven. 

• "De opdracht om Valen
ciennes om te kopen w^erd 
gegeven door Tapie". Deze 
verklaring van medebe-
schuldigde Bemès schokte 
Frankrijk op de eerste dag 
van het proces over het voet
balschandaal rond O.M. 

• Minister Sauweiu zet de 
procedure tot de bescher
ming van het gebied Frid-
heim als landschap in Op-
grimbie verder. Hij vindt 
dat dit behoort tot zijn maat-
schappehjke opdracht, m.n. 
het behoeden van de 
schaarse vrije ruimten en 
waardevolle landschappen 
in Vlaanderen. 

•I Er komen vliegende kon-
troles in slachthuizen, boer
derijen en in de handel in 
farmaceutische produkten 
om het gebruik van verbo
den produkten in de vee
houderij en de vleeshandel 
te bestrijden. 

• EU-hdstaat Oostenrijk, 
dat aan de buitengrens ligt 
van de Unie, probeerde 
eventjes het Schengen-ak-
koord in de praktijk toe te 
passen. De files die dit eks-
periment opleverde aan de 
Hongaars-Oostrenrijkse 

f renspost van Nickelsdorf, 
ostten de grootste pech

vogels negen uur aanschui
ven. 

• De kommissie op de over-
konsumptie van gezond
heidszorgen heeft het voor
bije anderhalf jaar 28 in
breuken vastgesteld, w^aar-
bij 7,6 miljoen frank terug
gevorderd werd. 

• Het eksperiment met de 
Proton-betaalkaarten ver
loopt niet geheel naar wens. 
Een aantal dagbladhande
laars in Leuven willen geen 
verrichtingen met de elek
tronische portemonnee meer 
uitvoeren. Hun winstmarge 
zou teveel aangetast worden 
omdat ze teveel moeten af
staan aan exploitant Bank-
sys. 

• Met de eerste zwaluwen 
is traditioneel ook de lente in 
het Vlaamse land. Maar vol
gens de natuurvereniging De 
Wklewaal neemt het aantal 
zwaluwen in ons land de 
voorbije decennia steeds 
verder af. Met een kam-
pagne wü de vereniging de 
bevolking bevioist maken en 
het tij keren in het voordeel 
van de boerenzwaluw, de 
huiszwaluw en de oeverzwa
luw, de soorten die in Vlaan
deren rondfladderen. 

EURANTEX 
Het tapijtenbedrijf Eurantex, 
een dochter van Beaulieu, •werd 
door de rechtbank veroordeeld 
wegens onwettige bouwwerken 
in een agrarisch -waardevol ge-
Ijied. Het Brusselse Hof van 
Beroep vindt dat een fabrieks
gebouw in Oudenaarde moet 
afgebroken worden, en het ter
rein in zijn oorspronkehjke staat 
hersteld moet worden. 

Minister van Ruimtelijke Or
dening Theo Kekhtermaiw (CVP) 
komt met dit vonnis alweer in 
opspraak. Hij leverde de on
wettige bouwvergunning af. Hij 
liet zelfs speciaal het ge%vestplan 
wijzigen om één bedrijf, Eu
rantex, zijn zin te kunnen ge-

Kelchtermans reageerde "ge
schokt" op de uitspraak van de 
rechtbank. De minister zegt dat 
hij zich had laten adviseren door 
zijn administratie en door een 
kommissie van wijzen. Zij von
den de uitbreiding van de Eu-
rantex-vestiging in de land-
bouwzone geoorloofd, en raad
den de minister een herziening 
van het gew^estplan aan. 

Kelchtermans neemt een loopje 
met de w^aarheid. Aan De Stan
daard verklaarden juristen dat 
de minister verscheidene keren 
in de fout ging. Hij volgde zijn 
gemachtigde óunbtenaar niet, 
toen deze in beroep ging tegen 
de bouwvergunning voor Eu
rantex. Hij volgde het advies 
van de kommissie van wijzen 
niet, en ging voor Eurantex toch 
via het "mini-dekreet" tewerk. 
Hij leverde in beroep een bouvs^-
vergunning af zonder mUieu-
vergunning, wat nochtans w^et-
telijk verphcht is. Hij paste de 
afstandsregels van het mini-de
kreet toe op basis van de be
staande onwettelijke toestand. 
Eigenlijk had dit mini-dekreet 
dus niet toegepast mogen wor
den. 

Huirw schrijft deze v̂ êek dat 
Kelchtermans altijd geweten 
heeft dat niet voldaan was aan 
de afstandsregels die de toe
passing van het "mini-dekreet" 
mogelijk maken. Uitgerekend om
dat de 30-meter-regel in de wind werd 
gedlagen, aldus het weekblad, 
heeft Kelchtermans jarenlang, tot 
juni 1993, geweigerd de bouwver
gunning toe te kennen. Hij ld pad 
overstag gegaan onder de druk die 
minutter-predident Luc Van den 
Brande en andere eminente leden van 
de CVP in naam van De CUrck op 
hem uitoefenden. 

Professor Allaert, een deskun
dige voor ruimtelijke ordening 
die hd is van de Streekkom-
missie die over de gewestplan
wijziging moest adviseren, w^as 
vernietigend voor de minister en 
de pohtici die op een lager ni
veau (een schepen en drie ge
deputeerden) de gew^estplan-
wijziging mee hebben helpen 
doordrukken. Ik ben ervan over
tuigd dat er manden zijn in de 
politiek die het werkelijk anders 
willen, zei Allaert Jian Het Volk. 
Het is nu aan hen om zich te laten 
horen. Er moet voor eens en voor 
altijd afgestapt worden van inter
pretatie en manipulatie van wet
teksten. 

ben. De betichting van passieve 
korruptie zou volgens Vanden-
heede al verjaard zijn. 

De Nederlandse firma Euro
metaal zei benaderd geweest te 
zijn om smeergeld te betalen. In 
ruU voor een "kommissieloon" 
van 6% van de waarde van het 
kontrakt zouden de Nederlan
ders de obussen en ontstekers 
mogen leveren. Eurometaal 
weigerde dit kommissieloon te 
betalen. 

De belangrijkste beschuldigde 
in de obussen-affaire, de West-
vlaamse garagist Lampaert is 
echter nog steeds voortvluchtig. 
Lampaert, die zich de officiële 
vertegenwoordiger van G D C 
noemde, is de man achter de 
spookfirma Imacu die op Jersey 
gevestigd is. Het FBI ontdekte 
dat het kommissieloon aan 
Imacu overgemaakt zou worden 
indien G D C de bestelling zou 
binnenrijven. 

VANDENHEEDE 
Spanje heeft eindehjk leger-
kommandant Vandenheede uitge
leverd. Hij wordt verdacht van 
passieve korruptie en schrift
vervalsing in de obussen-affaire 
van 1985. In dat jaar kocht het 
leger voor 6,8 miljard frank 
obussen en ontstekers bij GDC, 
ofschoon de Nederlandse kon-
kurrent Eurometaal goedkoper 
was. Vandenheede adviseerde 
over die aankoop toenmalig De
fensieminister Freddy Vreven 
(VLD). Er is sprake van bijna 
400 miljoen frank smeergeld, 
waa.rvan Vandenheede zo'n 50 
miljoen opgestreken zou heb-

MISDADIG 
NATIONALISME 
Onder het motto Nationalisme is 
geen misdaad organiseerde het 
Nationalistisch Studentenverbond 
(NSV), een studentenvereni
ging die nauw aanleunt bij het 
Vlaams Blok, verleden week in 
Gent een betoging, uitgerekend 
in een buurt ^vaar veel migran
ten wonen. Wanneer het NSV 
betoogt, kan je er prat op gaan 
dat er een tegenbetoging volgt. 
Ditmaal zelfs twee. Onder de 
slagzin Gent fascisme vrij poog
den zogenaamde anti-fascisten 
met de NSV-ers op de vuist te 
gaan. 

E^n derde manifestatie wilde 
evenzeer tegen het NSV pro
testeren, maar op minder ge
welddadige wijze. Aan deze ma
nifestatie van Hand in hand ver
leenden de VU-jongeren van de 
Rijksuniversiteit Gent hun me
dewerking. V U J O - R U G 

deelde tevens een pamflet uit. 
Daarin wijst de jongerenafde
ling er op dat nationalisme in
derdaad geen misdaad is, maar 
racisme en fascisme wel. Een 
dag voor de betoging hadden 
VUJÖ-militanten affiches op
gehangen vi^aarin ze stellen dat 
de Vlaamse beweging geen uit
staans heeft met de rellen en 
provokaties waarop het NSV 
een patent lijkt te hebben. 

Een vijftal VUJO-ers raakte 
ondanks alle voorzorgen toch 
slcicigs met rechts-ekstremisten. 
Iets na middernacht trokken de 
VU JO-ers naar een feestje in de 
Stalhof. Een van hen had nog 
affiches van de Hand in hand-
betoging bij zich. Toen het acht-
a tiental skinheads dit ontdekte, 
ontstond een vechtpartij. Een 
van de VUJO-leden raakte 
hierbij gewond. Hij werd tien 
dagen werk- en studieonbe-
kvk'aam verklaard. De student 
liep een hersenschudding op, 
een kapot geslagen onder- en 
bovenlip, en een gekneusde bo-
venkciak. 

TRANSFERS 
De Sociaal-Ekonomische Raad 
Vlaanderen (Serv) heeft een ad
vies uitgebracht over het 
tweede, henverkte eindverslag 
van de Vlaamse Onderzoeksgroep 
Sociale Zekerheid 2000. Deze ad
viesraad van werkgevers en 
w^erknemers heeft al ^vee^ wei
nig lovende w^oorden voor dit 
eindverslag. Het eerste eind-
verslcig, w^aarover de Serv in 
september vorig jaar een advies 
verstrekte, kon evenmin op veel 
krediet rekenen van de Serv. 

De Serv kloeg verleden vŝ eek 
aan dat de onderzoeksgroep er 
niet in geslaagd is het nodige 
inzicht te verschaffen in de on
derliggende mekanismen van de 
transfers in de sociale zeker
heid. Dat was nochtans de op
dracht van de onderzoeksgroep. 

Op het kongres "Vitaminen voor Vlaanderen" bouwde de VU verder aan de weg van Leuven €n Wachtebeke. Op de foto herkent u het panel 
van de zaterdagzitting: v.Ln.r. Koen T'Sijen, Jan Loones, Pol Vanden Bempt en Els Van Weert. 
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De Serv vraagt bijkomend on
derzoek dat precies uitvist wie 
waar en wanneer beslist tot een 
uitgave in de Sociale Zekerheid. 
De Serv dringt verder aan op 
meer duidelijkheid over de re
gionale cijfers over de trans
fers. 

Maar de Vlaamse sociale part
ners waren vooral ontevreden 
omdat ze zelf onvoldoende be
trokken waren bij de studie. Ze 
werden pas in de eindfaze ge
raadpleegd, toen het onderzoek 
niet meer grondig bijgestuurd 
kon w^orden. 

ARGO 
Bij de Argo moet men het reeds 
gewoon zijn: als er verkiezingen 
naderen, spuit de CVP kritiek 
op de Autonome Raad voor het 
Gemeenóchaptionèerwijd, het vroe
gere rijksonderwijs in Vlaan
deren. Volgens CVP-voorzitter 
Van Hecke is er in de Argo nog 
steeds geen sprake van demo-
kratisering. 

Van Hecke beschuldigt de Argo 
er ook van de rechten van fi
losofische minderheden niet te 
waarborgen. Hij vindt dat in het 
gemeenschapsonderwijs alles 
veel te centralistisch en buro-
kratisch georganiseerd is, en de 
politisering er hallucinante vor
men aanneemt. 

Argo-voorzitter Steenhaut vond 
het niet mooi van de CVP. Hij 
^veerlegde de kritiek. Via de 
lokale schoolraden is er decen
tralisatie in het schoolbestuur, 
en er is geen sprake van dat 
filosofische minderheden in het 
gemeenschapsonderwijs in een 
hoekje ^vorden geduwd. 

VU-voorzitter Anciaucc bestem
pelde de uitlatingen van Van 
Hecke als "een jaarlijks weer
kerend verschijnsel van school
strijdkoorts, die wordt versterkt 
omdat er verkiezingen op komst 
zijn" (zie ook Het partijbeiituur 
deelt mee). 

ILLEGALEN 
De socialistische partij was 
vroeger een partij die het opnam 
voor de kleine man, de arbei
ders, de zw^akste schakels in de 
samenleving. Dat is al een tijdje 
veranderd. SP-minister Vande-
lanotte heeft nu zelfs een ak-
tieprogramma ontworpen dat 
gericht is tégen een groep men
sen zonder rechten, zonder een 
menswaardig inkomen, zonder 
uitzicht op een lotsverbetering. 

Vandelanotte wil vanaf volgend 
jaar 15.000 illegale vluchtelin
gen per jaar het land uitzetten. 
De vrijwillige en gedwongen 
repatriëring zullen gestadig 
worden opgevoerd. Er wordt 
een nieuw 'detentiecentrum" 
gebouwd bij Luik. 

De gangbare mening over il
legale vluchtelingen is dat zij het 
land uitgezet moeten worden. 
Slechts ^vie het statuut van po
litiek vluchteling weet te ver-
^verven, mag blijven. De andere 
worden beschouwd als "eko-
nomische vluchtelingen", men
sen die het omwille van de ar
moede en werkloosheid in hun 
land niet meer zien zitten, en de 
wijk trachten te nemen naar de 
rijke landen, bvb. België in de 
rijke Europese Unie. 

Men moet zich eens de vraag 
durven stellen of de ekonomi-
sche vluchtelingen uiteindelijk 
ook geen politieke vluchtelin
gen zijn. Zij het dan dat ze op de 
vlucht gingen voor de onrecht-
Vciardige geo-politieke markt
verhoudingen in de wereld. 

Er zijn grenzen aan de opslor-
pingskapaciteit van vluchtelin
gen in een klein land als België. 
Dat beseft iedereen. Daarom is 
een immigratiestop en uitwij
zing van illegalen gerechtvaar
digd. Alaar alleen wanneer de 
overheid tegelijk laat merken 
dat ze meer dan lippendienst wil 
bewijzen, zoals op de Sociale 
Top van Kopenhagen, aan het 

armoedeprobleem in de rest van 
de wereld. Als de regering daad
werkelijk 0,7% van het BNP 
aan ontwikkelingssamenwer
king spendeert, mag ze van ons 
part ook een krachtdadig uit-
wijzingsbeleid voeren. 

SIMULATIES 
Het Crup heeft een simulatie 
gemaakt over de toekomstige 
samenstelling van de parlemen
taire vergaderingen na de ver
kiezingen van 21 mei. Op basis 
van o.m. de voorbije Europese 
verkiezingen geeft het Centrum 
een beeld van de sterkte van de 
politieke partijen in deze par
lementen, en de verdeling van 
de zetels per kiesomschrijving. 

Het spreekt voor zich dat zoiets 
interessant is voor de politieke 
partijen, die momenteel volop 
hun kieslijsten aan het samen
stellen zijn. We geven de be
langrijkste cijfers voor de Volks
unie. 

In de Kamer van Volksverte-
gen%voordigers zullen op basis 
van de Euro-verkiezingen nog 5 
VU-ers zetelen, in de Senaat 2, 
en in de Vlaamse Raad 9. In de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
zou de VU op basis van de 
Europese verkiezingsuitslagen 
haar enige vertegenwoordiger 
verliezen. 

Wie vreest dat de VU er maar 
bekaaid afkomt, kunnen we 
troosten met de gedachte dat de 
vorige verkiezingen voldoende 
aangetoond hebben dat de ver
kiezingsuitslag steeds grondig 
verschilt van allerhande pro
gnoses en opiniepeilingen die 
aan de vooravond van de stem-
busdag verricht w^orden. 

Alle politieke waarnemers zijn 
het er over eens dat het op 21 
mei niet anders zal zijn. Ho
pelijk wordt het anders én be
ter! 

ADRENALINE VOOR 
DE VOLKSUNIE 

Het 33ste ledenkongres zal 
voor altijd geboekt staan als 
een laaiend entoesiaste bij
eenkomst. Meer dan duizend 
leden zorgden voor de nodige 
zuurstof en adrenaline voor 
de volgende 10 weken. De 
sfeer was opperbest. De dis-
kussies openhartig en ge
meend. De grootste uitdciging 
werd door niemand ge
schuwd. 

Inhoudelijk heeft de partij 
verder de puntjes op de i 
gezet. We willen optiméial het 
algemeen VlaamiS belang ver
dedigen. Vrij en ongebonden 
willen we van de Vlaamse 
bevolking een volk maken. 
Met een grote samenhorig
heid en een rechtvaardige ver-
antwoordehj kheid. 

VU-ers schuwen moeilijke 
onderwerpen niet. Dogma's 
en taboes staan niet in ons 
woordenboek. Er werd open 
gepraat over onafhankehjk-
heid én federale samenwer
kingsverbanden. Vlaanderen 
moet haar plaats krijgen in 
Europa, net zoals Denen, 
Luxemburgers en Ieren hier 
volwaardig aanwezig zijn. 
Met groepsegoïsme heeft dit 
niets te maken. Met gebrek 
aan solidariteit evenmin. Van
uit een zelfbewuste eigenheid 
moeten we vrije banden sme
den met alle gemeensehappen 
rondom ons. De Vlaming kan 
er alleen beter van worden. 

Die autonomie en solidariteit, 
dat eerlijk en proper opkomen 
voor het algemeen Vlciams be
lang, dat is ons handelsmerk. 
Samen zullen we hiermee 

300.000 Vlamingen overtui
gen zich achter ons projekt te 
plaatsen. 300.000 Vlamingen 
moeten nu hun verantwoor
delijkheid nemen en ja zeggen 
tegen de ongebonden, 
Vlaamse en sociale partij. De 
uitdaging is groot, maar sa
men slagen we hierin. Dat is 
duidelijk! 

^ ^ ^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter 

DE GENERAAL PLEEGDE ZELFMOORD 

Wie zich zoals wij vŝ el eens in 
politieke kringen ophoudt, is 
veel ge-woon. Gekibbel tussen 
politieke tegenstrevers dat in 
gescheld uitmondt. Gelobby, 
gekonkelfoes, getouwtrek en 
gekuip om persoonlijke voor
deeltjes of een gunstige plaats 
op de lijst. Berichten over 
smeergeld, korruptie en om
koping. Maar toen we verleden 
woensdag via de radio ver
namen dat generaal Lefebvre 
zelfinoord had gepleegd, gleed 
er een koude rilling over onze 
rug. 

De gewezen luchtmachtchef 
stierf aan een overdosis ge
neesmiddelen, doorgegoten 
met enkele zakflesjes whisky. 
Hij had speciaal met het doel 
zelfmoord te plegen, een ho
telkamer gehuurd in een hotel 
in de buurt van zijn woonst. 
Daar trof het hotelpersoneel 
het lijk van de 64-jarige top
officier woensdagochtend aan, 
omgeven door verpakkingen 
van de kalmeermiddelen en de 
lege w^hiskyllesjes, we weten 
niet van welk merk. Het bed 
was onbeslapen. 

Generaal Lefebvre's naam ^vas 
daags voordien al gevallen, in 
enkele televisie-interviews. Als 
stafchef van de luchtmacht was 
hij twintig jaar lang betrokken 
bij de aankopen van het Bel
gisch leger. Na de beëindiging 
van zijn militaire loopbaan -was 
hij nog vijf jaar lang aktief als 
lobby-man voor Frans leger-
materieel. Hij ging door voor 
een van de kroongetuigen m de 
Agusta-affaire. 

Lefebvre liet enkele brieven na. 
De inhoud van die brieven be
vatte geen gegevens die deze 
affaire in een nieuwe stroom
versnelling zal brengen. De ge
neraal beschreef zijn ervarin
gen bij het afhandelen van en
kele geruchtmakende ^vapen-
kontrakten. Hij zou daarbij 
verwezen hebben naar de po
litieke druk die met zulke kon-
trakten gepaard gaat. Maar hij 
houdt zijn eigen onschuld 
staande. In gerechtelijke krin
gen vertelde men dat de ge
neraal waarschijnlijk bezweek 
aan zijn beroepseer. Lefebvre 
zou een zeer gewetensvol man 
geweest zijn. Zijn weduwe legt 

de schuld voor de dood van 
haar man in de schoenen van de 
media. 

De dood van Lefebvre ver
hoogde de druk op Navo-se-
kretaris-generaal Claej om de 
handdoek in de rmg te gooien. 
Hoewel Lefebvre de gewezen 
minister van Ekonomie niet 
persoonlijk in opspraak bracht, 
ondergraaft de dood van deze 
generaal verder de positie van 
Claes. De Agusta- en Dassault-
affaires vormen immers de on
middellijke aanleiding voor de 
zelfmoord van de ge^vezen staf
chef. Affaires waarin ook ge
wezen medewerkers van Claes 
bij de hoofdrolspelers horen. 

Claes mag dan misschien, zoals 
hij op zijn erewoord als so
cialist beweert, inderdaad in de 
triestige Agusta-affaire nooit, 
rechtötreek,! noch onrechtdtreekj, 
betrokken geweedt zijn bij enige 
oneerlijke manipulatie van ivelk-
danige joort Jan ook. Maar als 
minister en vice-premier droeg 
hij in ieder geval, en samen met 
de toenmalige SP-top, de po
litieke verantwoordelijkheid 
voor hetgeen partijfunktiona-

rissen, ambtenaren of kabinets
mede-werkers uitgevreten heb
ben. Zolang er geen antwoord 
komt op de kernvraag in de 
Agusta-affaire, zal rond de 
toenmalige top van de SP een 
k-walijke geur blijven hangen. 
En die kernvraag, nl. -waarom 
Agusta zoveel smeergeld aan 
de SP kwijt wilde als het Ita
liaans helikopterbedrijf niet de 
garantie had dat dit smeergeld 
een verschil zou maken, -werd 
nog steeds niet beantwoord. 

Omwille van die kwalijke geur 
wordt Claes wel degehjk ge
hinderd in zijn \verk als Navo-
sekretaris-generaal. De voor
bije dagen deed in ieder geval 
het gerucht de ronde dat Claes 
deze week zal aftreden. Dit zou 
echter pas gebeuren w^anneer 
de Navo-lidstaten het eens ge
worden zijn over een vervan
ger voor Claes. De verdrags
organisatie zou de nieuwe wis
sel aan haar top zo rimpelloos 
als mogelijk -willen laten ver
lopen. 

De politieke wereld vreest in
tussen in toenemende mate de 
elektorale gevolgen van de 

Agusta-affaire. De eerste opi
niepeilingen verschenen al, 
•wehswaar begeleid door een 
karrevracht waarschuwingen 
ze niet ernstig te nemen. Niet
temin stond het er, zwart op 
wit: Blük wordt groter dan de SP. 
Ervaren joernalisten geven in 
alle ernst toe dat ze vrezen dat 
het Vlaams Blok op 21 mei wel 
eens de kaap van 20% zou 
kunnen overschrijden. De 
schrik bij de andere partijen zit 
er diep in. 

De tot voor kort in navelsta
rende partijcenakels en cyni
sche joernalistenkringen nog 
algemeen verspreide overtui
ging dat de miserie waarin één 
partij, ot liever politieke fa
milie, tot over de oren ver
zonken zit, automatisch de an
dere partijen ten goede zal ko
men, hoort men nergens meer 
verdedigen. Bij deze schokgolf 
zal slechts de anti-politiek en 
het Vlaams Blok -winnen, luidt 
het overal. "Als zon schokgolf 
nu nog zuiverend -werkt, komt 
zi) de politiek misschien nog 
ten goede', merkte iemand op. 

(Pdj) 
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VRAGEN BIJ TOETREDING TOT EU 

DE MENSENRECHTEN IN TURKIJE 
Het is een publiek geheim dat de 
charmante Turkse premier 
Tansu Chiller een regering leidt 
die het niet zo nauw neemt met 
de eerbiediging van de men
senrechten. Deze Westers 
ogende dame deinst er niet voor 
terug om hard op te treden 
tegen de in haar land wonende 
minderheden. Daarom interpel-
leerde Jan Caudron hierover 
de minister van Buitenlandse 
Zaken. 

„Bij Amnedty International regent 
het opnieuw kLichten over dchen-
dingen van meruenrechten in Tur
kije. 

PLATGEBRAND 
Uitgerekend de dag nadat de mi-
niiterj van Buitenlands Zaken van 
de Europede Unie principieel hebben 
bedli^ft om Turkije in 1996 tot de 
Europese Douane-unie toe te laten, 
komt er een nieuw verdlag van Am
nesty International, gevolgd door een 
VS-rapport, over nieuwe schendin

gen van mensenrechten in Turkije. 
De oude geschiedenis gaat gewoon 
verder. 

Meer dan duizend dorpen werden in 
Koerdidtan platgebrand. Al wie niet 
akkoord gaat met de diktatuur wordt 
vervolgd, in de gevangenui gegooid, 
vermaard, verkracht, gefolterd of ver

dwijnt. Men gaat zelfs zover om 
parlementsleden in de gevangenis te 
steken. Verleden jaar ui dit nog 
gebeurd. Een van de slachtoffers was 
mevrouw Zana, de echtgenote van de 
ex-burgemeester van Diyarbakir. De 
heer Zana werd op zijn beurt ver
oordeeld tot vier jaar. Dit omdat hij 
had getuigd voor een sub-kommissie 
voor de mensenrechten van het Eu
ropees Parlement. Voordien had hij 
reeds tien jaar in de gevangenis 
doorgebracht op verdenking van se
paratistische propaganda." 

SCHURKEN 
Uit het rapport bhjkt dat de 
soldaten en de politiemensen die 
zich aan deze gruweldaden ver
grijpen eigenlijk zelf ongrijp
baar zijn. 

„Ze worden bijna niet vervolgd. Als 
ze wel worden vervolgd, is het een 
belachelijke straf. Het sis teem werkt 
dus nut deze schurken mee." 

Daarom vroeg J a n Caudron 
minister Vandenbroucke op 
welke manier hij deze wantoe

standen zal aanklagen ? Het kan 
toch niet dat dit land kandidaat 
is om toe te treden tot de Eu
ropese Unie. „Kan de principiële 
beslissing om Turkije vanaf 1996 tot 
de Europese Douane-unie toe te laten 
niet herzien worden, tot op een ogen
blik dat het zich tot een verdraag
zame demokratische rechtstaat be
keert ? 

Dit zou een gepaste sanktie zijn. De 
Turkse ambassadeur moet weten dat 
wij, kamerleden, geschokt zijn over 
de manier waarop Turkse parle

mentsleden met terreur worden be
handeld." Tot zover J a n Cau
dron. 

Minister Vandenbroucke ging 
volledig akkoord met de kritiek 
en beloofde krachtig te pro
testeren tegen de schendingen 
in Turkije. Toch meende hij dat 
het land niet te zeer mag ge
ïsoleerd worden om het op deze 
manier niet in het kamp te du
wen van het moslimfundamen
talisme. 

(ge) 

REPRESSIE IN VLAAMSE RAAD 

VLAANDEREN VERZOEND? 
Op de dorpel van het eerste 
Vlaamse Parlement lijkt de 
Vlaamse Raad, mede onder im
puls van Vic Anciaux, eerst
daags een belangrijke stap te 
zullen zetten naar de repres-
sieslachtoffers toe. Verzoening 
in de Vlaamse Raad... het kan 
een belangrijk psychologisch 
moment zijn, op weg naar een 
Vlaanderen, verzoend met zijn 
verleden. 

Sedert enige tijd lijkt er vooral 
aan Vlaamse zijde een grotere 
bereidheid en sereniteit te ko
men in het debat omtrent re
pressie en epuratie. Dit in schril 
kontrast met het federale vlak, 
waar alles nog steeds muurvast 
zit. Ondanks de passus m.b.t. de 
verzoening tussen de burgers in 
federale regeerakkoorden (met 
VU-deelname) en de meer re
cente oproepen, in 1990 en 

1994, van de vorsten Boudewijn 
en Albert, ^vas en is er op het 
federale vlak geen tastbaar re
sultaat. 
Geleidelijk kwam er echter een 
dubbele accentverschuiving. 
Enerzijds werd de eis tot am
nestie zondermeer genuan
ceerd, anderzijds begreep 
Vlaanderen dat het zelf zijn ver
antwoordelijkheid kan en moet 
opnemen in dit dossier. 

MAETHERLINCK 
Un certain Frederic Etherlinck zal de 
RTBf op het komende Euro-songfestival 
vertegewoordigen, met het liedje La voix 
est lihre. Deze 27-jarige Brusselaar is de 
kleinzoon van Maurice Maeterlinck. Het 
is voor R.Asmus een gelegenheid om iets 
meer te vertellen over de man die in 1911 
de Nobelprijs voor letterkunde ontving, 
Maeterlinck is daarmee de enige ,,Belg" 
die het in de letteren zo ver heeft geschopt. 
ELen hele eer, ware het niet dat Maeterlinck 
een ,,geval" was. 

Maeterlinck werd in 1862 aan de Gentse 
Peperstraat in een bourgeois-familie ge
boren. Thuis werd Frans gesproken, 
Gents dialekt was de taal om met knechten 
en meiden te kouten of met de boeren van 
Oostakker waar de familie een optrekje 
bezat. In dezelfde Peperstraat woonde ook 
de teaterfamilie van Michiel en Rudie van 
Vlaenderen en wat verderop staat op een 
gevel dat Hippoliet Van Peene er De 
Vlaamse Leeuw pende. Onverdachte buurt 
dus. 

Maeterlinck studeerde aan het college 
Sainte-Barbe, Vlamingen als Verhaeren en 
Georges Rodenbach die later ook in het 
Frans schreven, liepen er school. Maar 
ook ene Leo Elaut, in zijn memoires 
verwijst de latere VU-senator naar die 
schooltijd. Maeterlinck werd advokaat 
aan de Gentse balie méiar zijn aandacht 
ging vooral naar de schone Franse let
teren. In 1889 verscheen zijn eerste ge
dichtenbundel en een jaar later werd hij 
wereldberoemd omdat Octave A'ürbeau 
zijn toneelstuk La Princesse Maleine ex-
trèmement had geloofd. Mede daardoor 
en door het bekende werk Pelléas et Mi-
lisande ontving Maeterlinck in 1911 de 
Nobelprijs voor letterkunde. 

Het is de verdienste van Maeterlinck dat 
hij Ruusbroec in het Frans vertaalde, hij 
kon dat dankzij het Vlaamse dialekt dat hij 
wonderwel onder knie had. De Nobel-
prijswinnciar loofde herhaaldelijk Guido 
Gezelle en C3anel Buysse, maar deze lief
desverklaringen konden niet doen ver
geten dat hij ooit in Le Figaro lelijke dingen 

over de Vlamingen en Vlaanderen had 
geschreven. Het Vlaams zou een „jargon 
informe et vaseux" zijn, een „wanstaltig en 
onverstaanbaar brabbeltaaltje"; de Vla
mingen „een soort, slechter dan de in
woners van Papoea" en de Vlaamse pas
toors „duivelbezweerders die twee miljoen 
boeren doen omvallen van schrik". 

Zo'n uitspraken bleven zwaar op de fla-
mingantische maag liggen, vele jaren 
lang. 

Ook Karel Van de Woestijne, een vriend 
nochtans, had weinig goede woorden 
voor 

Maeterlinck. Toen Van de Woestijne voor 
de Hollandse N R C (nu zou men zeggen) 
columnschrijver was, vertelde hij ooit 
schertsend dat „moest Maeterhnck dur
ven hij elke dag in restaurant Nantes, liefst 
in cianwezigheid van enkele naaistertjes, 
konijn op z'n Vlaams zou verorberen". 

In 1911, het jaar dat hij de Nobelprijs 
ontving, vond Maeterlinck het nodig ferm 
uit te halen njiar de Vlaamse eis om de 
Gentse universiteit te vernederlandsen. 
Meneer liet vanuit zijn gigantische villa in 
Orlamonde bij Nice weten zoiets „mis
dadig en absurd" te vinden en gaf de 
Walen de raad een einde te stellen aan de 
barbaarse strijd van de flaminganten. Als 
tegenzet stelde hij voor te eisen dat elke 
Vlaamse ambtenaar voortaan een gron
dige kennis van ...het Waals dialekt zou 
bezitten. Aldus stelde hij het Nederlands 
op gelijke voet met het Waals. Het Frans, 
de taal van de elite, moest de enige officiële 
taal van België worden. Beschaafd Ne
derlands werd door Maeterlinck als een 
kunstmatige taal beschouwd, opgedron
gen door de Vlaamse beweging. Hij was 
maar best dat hij ver weg in Nice 
w^oonde ! 

Franstalig Brussel bracht de Nobel-ge
lauwerde in het voorjaar van 1912 hulde. 
Met lange tanden welis'waar. En weer 
kroop Van de Woestijne in de pen. Van het 
stuk dat op 12 mei in de N R C verscheen 
droop het sarkasme af. Van de Woestijne 
begon met zijn ongenoegen uit te drukken 
omdat Stijn Streuvels niet in aanmerking 
was gekomen voor de prijs maar wel twee 
„Belgen" van Vlaamse afkomst, Maeter
linck en Verhaeren. Schreef Van de Woes
tijne :„In zijn vaderland was het, of er niets 
\vas gebeurd wa^. Het het de Belgen 
geheel overschUIig. Erger: toen de Gentse 
cidvokaten aan hun confrère - want Mae
terlinck staat nog steeds ingeschreven aan 
de balie te Gent, - een adres van ge
lukwensen wilden toesturen, ging er in de 
schoot van dit korps protest op: Mae
terhnck was niet minder dan een land
verrader, die met de meeste verachting 
geschreven had over Vlamingen, en België 
nog alleen zijner schimpscheuten waardig 
achtte. En Vlaanderen, dat nochtans 
gaarne zijn uitnemende letterkundigen 
huldigt, nam tegenover Alaeterlinck een 
koele en weigerige houding aan. ' 

De auteur overleed in 1949 te Nice. Zijn 
biblioteek en bureau staan nu te kijk in 
museum Vander Haeghen aan de Gentse 
Veldstraat nr. 82. 

En dan komt daar plots een Brusselse 
Maeterlinck en oordeelde het nuttig zijn 
familienaam te wijzigen „omdat deze in 
het artistieke wereldje te hoge verwach
tingen zou oproepen". Ik denk dat het 
eerder een beetje uit schaamte is omdat 
Maeterlinck zo Vlaams khnkt. Of de 
keuze van Ether gelukkig is weet ik niet zo 
onmiddellijk, in de scheikunde betekent 
ether ook een gemakkelijk ontvlambare 
vloeistof die wel een snedige vlam ver
oorzaakt maar dan weer snel uitdooft. 

Hopelijk voor Frédèreic loopt het zo geen 
vaart. La voix is inderdaad libre, ook voor 
de kleinzoon van een renegaat. 

R.Asinus 

RAPPORT BOURGEOIS 

Binnen de Vlaamse Raad werd 
een werkgroep opgericht om het 
zgn. Rapport-Bourgeois-Tem-
merman uit 1984 te aktuali-
seren. In haar Septemberver
klaring stelde de Vlaamse re
gering de voorstellen van de 
werkgroep te zullen uitvoeren. 
Inmiddels voorzag de Vlaamse 
Raad een budget van 10 miljoen 
voor „allerhande uitgaven in ver
band met de wegwerking van de 
sociale en menselijke gevolgen voor 
de slachtoffers van de oorlog, met 
name ook de Spaanse burgeroorlog 
en voor de getroffenen van de re
pressie". In mensentaal: voor de 
repressieslachtoffers. 

Afgelopen week besprak de 
werkgroep twee voorstellen van 
dekreet m.b.t. de slachtoffers 
van de repressie en de epuratie: 
respektievelijk van kamerlid Vic 
Anciaux en senator Herman 
Suykerbuyk (CVP). 

Tijdens deze bespreking was er 
een konstruktieve vertegen
woordiging van alle frakties in 
de Vlaamse Raad. Al snel bleek 
dat het gebruiken van de voor
ziene 10.000.000 fr. als een 
„Vlaamse" tegemoetkoming om 
tot vandaag toe voortdurende 
sociale gevolgen te regelen, een 
gemeenschappelijke zorg is van 
zowel Vic Anciaux als Herman 
Suykerbuyk. 

Omdat de 10 miljoen fr. reeds 
voorzien zijn in de begroting, 
herwerken Anciaux en Suyker
buyk momenteel hun voorstel 
tot een resolutie, om zo de 
Vlaamse regering op te roepen 
om snel werk te maken van het 
verdelen van de voorziene 10 
miljoen onder de getroffenen 
van de repressie en de epu
ratie. 

KOFFIEDIK 
Of dit initiatief Vlaanderen met 
zijn verleden zal verzoenen is 
vandaag nog koffiedik-kijken. 
Naast de gemeenschappelijke 
bekommernis moeten immers 
een aantal duidelijke verschil
punten worden weggewerkt. 
De nakende verkiezingen kun
nen bovendien de konkrete uit
voering door de Vlaamse re
gering dwarsbomen. Tenslotte, 
een echte oplossing in Vlaan
deren zal er pas zijn wanneer er 
ook op het federale niveau iets 
beweegt. 

Bart Weekers 
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HOE RAPPER, HOE LIEVER... 

GROTE KANNONNEN VOOR SPLITSING B-H-V 
Gedteund door inteLlektuelen en vooraanstaanden uit de 
ruime Vlaanue beweging startte het Halte Vilvoorde 
Komitee een kampagne die tot een snelle splitsing van het 
kiesarronditsement BrusseL-Halle- Vilvoorde moet leiden. 

D
e Vlaamse beweg ing k o m t 
al langer d a n 20 jaar op 
voor de splitsing v a n de 
provincie B r a b a n t en van 

het tweetal ige k iesar rondisse
men t Brussel -Hal le-VUvoorde. 
Zij ve rk reeg daa rvoo r al ge
ru ime tijd ook de s teun van 
politici en poli t ieke part i jen. 
Aan de memorabe le be toging 
van 1974 in Hal le n a m e n meer 
dan 70 Vlaamse par lements le 
den deel, o n d e r wie de voltallige 
VU-frakt ies . 

SINT-MICHIEL 
D e splitsing van de provincie 
w e r d - eindelijk ! - doo rgevoe rd 
n a het recente Sint-Alichiels-
a k k o o r d . M a a r het pacifikatie-
a k k o o r d da t er kw^am dankzi j de 
k r i s t endemokra ten , socialisten, 
g roenen en de V U , zorgde enkel 
m a a r voor de verkiez ing van de 
gewes t r aden voor een splitsing 
van he t tweetal ige k iesar ron
dissement . Voor de senaatsver
kiezingen, de E u r o p e s e verk ie
zingen en de kamerverk iez in
gen w e r d B - H - V n o g steeds niet 
gesplitst . 

H i e r d o o r s t rek t he t F r a n s e kies-
kollege voor de Senaa t en voor 
het E u r o p e s e Pa r l emen t zich uit 
tot tegen M e c h e l e n en Aalst. 
Wcialse part i jen en k a n d i d a t e n 
v o o r E u r o p a en voor de Senaa t 
zijn au tomat i sch k a n d i d a a t in 
alle gemeen ten van he t Vlaamse 
Hal le-Vilvoorde, van Liede
k e r k e tot Londerzee l en Kam
penhou t . Hetzelfde geldt voor 
Frans ta l ige k a n d i d a t e n en par 
tijen uit Brussel en Halle-Vil
voo rde voor de kamerve rk ie 
zingen. 

Tegen deze regel ing legden 41 
v o o r a a n s t a a n d e Vlamingen 
k lach t nee r bij het Arbitragehof. 
Z e v o n d e n haa r in dtrij? met het 
terntorlaUteitdheguuel da t aan de 
g ronds lag ligt van de federale 
o p b o u w van he t land, dukri-
mlnerend t egenover V laande ren 
(omda t he t Waalse g rond- en 
taa lgebied wé l •worden geëer
biedigd) en verderfelijk o m d a t zij 
een aanmoed ig ing v o r m t voor 
de Frans ta l ige en anders ta l ige 
inwijkel ingen om zich niet aan 
te passen aan de taal van de 
s t reek w a a r ze k o m e n ^vonen. 

M a a r het Arb i t ragehof wees de 
eis betreffende de spli tsing van 
de k ieskr ing B - H - V van de 41 
eind 1994 van de hand . Eén van 
de 4 1 , oud -S t andaa rd -hoo fd re -
d a k t e u r Manu Ruyd n o e m d e he t 
a r res t een typióch Bel^uch kom-
promid-arre^t. In het a r res t s taat 
b v b . geschreven da t het b e h o u d 
van de k ieskr ing B - H - V een 
keuze is die werd ingegeven door de 
zorg voor een algeheel kompromid in 
het raam waarvan werd beoogd het 
onontbeerlijke evenwicht te verwe
zenlijken tuóiien de belangen van de 
veróchdlende gemeenschappen en ge-
wedten binnen de Belgidche dtaat. 

TAALGRENS IS 
STAATSGRENS 
D e 41 legden zich bij dit a r res t 
ge lukkig niet neer. Een tiental 
o n d e r hen lanceerde in de ru ime 
Vlaamse beweg ing een o p r o e p 
om mee een brief aan de 

Vlaamse par lements leden te on
de r t ekenen . In deze brief v ra
gen o.m. Aloïit Gerb, Manu Ruyd, 
Robert Senelle, Eric Suy, Max Wil
diere en Anton van Wilderode de 
Vlaamse par lements leden om 
NU eendrachtig een wetsvoorstel in 
te dienen en goed te keuren tot 
splitsing van B-H-V. D e brief 
w e r d in tussen door een ind ruk
w e k k e n d e lijst van meer d a n 
200 v o o r a a n s t a a n d e n in Vlaan
de ren ge tekend . Zij d r ingen er 
bij de Vlaamse par lements leden 
op aan de situatie nog te regelen 
voor de verkiez ingen. 

Vermits de ve rv roeg ing van de 
ve rk iez ingsda tum d o o r p remie r 
D e h a e n e dit zo goed als on
mogelijk maakt , d r ingen de 
gro te k a n n o n n e n uit de Vlaamse 
beweg ing bij de Vlaamse pohtici 
aan om de Frans ta l igen dui
delijk te m a k e n da t er met hen 
geen n ieuw r egee rakkoord kan 
afgesloten w^orden zonde r de 
algehele en onvoorwaarde l i jke 
spli tsing v a n B-H-V, volgens de 
gewest- , provincie- en taal
g rens . 

H ie rvoor mogen geen ter r i to
riale of a n d e r e toegevingen ge
d a a n w o r d e n . De taalgrenj is een 
staatsgrens en daaraan wordt niet 
meer getornd, zei de in tussen al 
80-jarige Ger lo ferm op een 
perskonferen t ie . De tijd van de 
territoriale toegevingen is voorbij. 
Dit is niet eens een nationalistisch 
standpunt maar wel de wil van alle 
Vlamingen met een gezond nati-
onaliteitsgevoel en dat is vandaag de 
grote meerderheid. 

H e t a r g u m e n t da t aan Vlaams-
Brusselse k a n t we l eens boven
gehaa ld \vordt om de splitsing 
van B - H - V niet d o o r te voeren , 
nl. de v rees da t de Brusselse 
Vlamingen a a n h u n lot over
gela ten zouden w o r d e n , 
n o e m d e de g roep ach te rhaa ld 
en misplaats t . H e t p rob leem van 
de Vlaamse ve r t egenwoord i 
ging in Brussel is een p rob leem 

VL ^-depute Herman Van Autgaerden: "De benoeming van D&solre 
kadert ook in de ruimere kontekót van het behoud van het Vlaams 
karakter van de provincie VLumid-Brabant." 

da t zeker ook een oplossing 
moet kri jgen. M a a r het m a g een 
s topzet t ing van de ve rde re ver-
fransing van V l a a m s - B r a b a n t 
niet l anger in de w e g s taan. 

HET BRUSSELS 
ARGUMENT 
Bovendien wijzen be reken ingen 
van he t Hal le-VHvoorde-Komi-
tee op basis van de E u r o p e s e 
verk iez ingen van vor ig j aa r ui t 
da t een splitsing van B - H - V niet 
noodzakel i jk tot een dal ing van 
he t aanta l Vlaamse Brusse laars 
in de federale Kcimer hoeft te 
leiden. W a n n e e r he t stelsel van 
a p p a r e n t e r i n g zou b e h o u d e n 
blijven (w^aarbij de N e d e r l a n d s 
talige Brusselse lijsten zouden 
k u n n e n a p p a r e n t e r e n met 

Abls Gerlo: "De tijd van de territoriale toegevingen is voorbij. 

Halle-Vilvoorde en Leuven ) , en 
reken ing h o u d e n d met he t ver
minde rd aanta l vo lksver tegen
woord ige r s (150 i.p.v. 212) zou
den er nog altijd mins tens twee 
en waarschijnl i jk dr ie Vlaamse 
Brusse laars ve rkozen zijn. E n 
zelfs w a n n e e r de a p p a r e n t e r i n g 
afgeschaft zou w o r d e n , en ver
vangen d o o r de poo lvorming in 
Brussel 19, zoals die bes taa t 
voor de verkiez ing v a n de Brus 
selse gewes t raad , blijven er 
s teeds twee en misschien drie 
Vlaamse Brusse laars ve rkozen . 
M o m e n t e e l zetelen er ook drie 
Vlaamse Brusse laars in de Ka
mer ( H u g o W e c k x , J a n D e -
corte en Vic Anc iaux ) . 

D e v r a a g of de Frans ta l igen 
zomaa r de spli tsing van B - H - V 
zullen toestcian, moe t volgens de 
Vlaamse be'wegers eigenlijk niet 
gesteld \vorden. N a m e n s het 
Hal le-Vi lvoorde-Komitee ver
duideli jkte Luc Deconinck da t de 
Vlaamse beweging de Vlaamse 
par lements leden niet enkel op
roep t om een pa r l emen ta i r ini
tiatief te nemen, maar ook om hun 
meerderheid te gebruiken. Het is de 
enige mogelijkheid om de splitsing 
door te voeren, zonder voorafgaand 
akkoord met de Waalse en Frans-
Brusselse verkozenen. Ook al zou dit 
leiden tot een krisis van het Belgische 
staatbestel: het moet de Walen en 
Franstalige Brusselaars duidelijk 
gemaakt worden dat. Indien zij Bel
gië wensen te behouden, zij de 
Vlaamse grenzen in alles zullen 
moeten eerbiedigen. 

D e o n d e r t e k e n a a r s van de op
roep aan de politici voelen zich 
f e s t e u n d door de Vlaamse pu-

lieke opinie. Ger lo en D e c o 
n inck ve rwezen naar de recente 
Voerkrisis , waa ru i t volgens hen 
bleek da t V laande ren het niet 
m e e r neemt da t er me t zijn 
g r enzen gesold w o r d t . D e c o 
ninck ve rk l aa rde da t er al kon
t ak ten -waren me t vooraan

s taande pa r lements leden die be
reid zijn aan de o p r o e p een 
gevolg te geven en die Ln het 
pa r l emen t een meerpar t i jenini -
tiatief zouden nemen . Hij w o u 
geen n a m e n n o e m e n "om het 
initiatief niet bij voo rbaa t te 
ke lderen" . 

DESOLRE 
O p de perskonferen t ie w e r d 
tenslot te fors u i tgehaald naa r de 
benoeming van Guy Desolre tot 
ad junkt van de g o e v e r n e u r van 
Vlaams-Braban t . Deconinck: Nog 
geen twee maand na de formele 
belofte van de premier aan de 
Vlaamse minister-president dat in 
Vlaanderen geen Franstalige amb
tenaren zouden benoemd worden, 
werd de eerste Franstalige amh-
teruiar in Vlaams-Brabant be
noemd. D e z e gewezen voorz i t te r 
van de PS-afdel ing in Linke
beek, die bij de recen te ge
meenteverk iez ingen de lijst van 
t aa lwe tover t r ede r en bu rge 
mees te r Van E y k e n s teunde , is 
d a n nog belast met het toezicht 
op de eerbiediging van de taal
we tgev ing in de faciliteitenge
meen ten . 

Wij n e m e n aan da t de goe
v e r n e u r van V l a a m s - B r a b a n t 
deze benoeming zal aanvech ten 
voor de R a a d v a n Sta te , a ldus 
Decon inck . Ab hij het niet doet, 
zullen wij het in elk geval doen. D e 
k a n s da t de gewezen kab ine t s 
chef van Tobback die m o m e n 
teel goeve rneu r is van Vlaams-
B r a b a n t k lach t neer legt is p r a k 
tisch nihU. In de p rov inc ie raad 
w e r d een motie o m het onts lag 
te eisen van Deso l r e d o o r een 
meerde rhe id van SP, C V P en de 
Frans ta l igen van U n i o n w e g 
ges temd. D e V U , die met Her
man Van Autgaerden deel uit
m a a k t v a n de bes tendige de
puta t ie , s t eunde de motie, sa
m e n me t de Vlaamse opposi t ie . 
Nie t t emin manifes teerde de 
W P van e x - V U - e r Piet Ronsijn 
ver leden z o n d a g in Bierbeek, 
w a a r Van A u t g a e r d e n ^voont. 

N a a r aanle iding van deze ma
nifestatie l ichtte Van Autgaer 
den in een medede l ing zijn 
s t a n d p u n t toe . D i t s t a n d p u n t 

. k o m t niet geheel overeen met 
het s t a n d p u n t da t zijn fraktie 
ve rded igde . Frakt ie le ider Ri
chard Peeters n o e m d e de benoe 
ming van Deso l re een kaaks lag 
voor V l a a m s - B r a b a n t (WIJ, 8 
maart). Van Au tgae rden v ind t 
da t men over de benoeming van 
Desolre van men'uig kan verschillen 
en ze kan betreuren. Maar deze 
berwemlng kadert ook ui de ruinure 
kontekst van het behoud van het 
Vlaams karakter van de provuicie 
Vlaams-Brabant, meen t Van Aut
gae rden . 

D e bes tend ig afgevaardigde 
v e r w a c h t van Deso l re dat hij zijn 
opdracht korrekt, onpartijdig en ge
heel ui overeenstemming met de geest 
van de taalwetgeving vervult. Hij 
verdient aL federaal ambtenaar dit 
vertrouwen. De Vlaamse bevolking 
in de faciliteitengemeenten moet bij 
hem terecht kunnen om haar rechten 
volwaardig te vrijwaren aL deze 
dreigen te worden geschonden. Moch
ten deze verwachtingen niet worden 
bewaarheid, dan beschikt Vlaams-
Brabant over voldoende 
(rechts) middelen (Vaste Kommusie 
voor Taaltoezicht, andere rechtskol-
leges,...) en zelfvertrouwen om orde 
op zaken te stellen, beslui t d e V U -
depu te . (pd j ) 
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LANDUIT 
FRYSK NASJONALEN BLIJVEN GELIJK 

LIBERALE DOORBRAAK IN NEDERLAND 
Waar Guy Verhofdtadt al jaren van droomt L> zijn 
Nederlands evenknie FriU BoLke^tein vorige week gelukt. 
Een overwinning bij de verkiezingen voor provinciale ötaten 
maakte van de liberalen de grootöte partij van het land en 
van haar politiek leider een serieuze kandidaat-premier. 
Een blauwe vloedgolf overspoelde de twaalf Nederlandse 
provinciën en richtte een ware slachting aan bij Pvda, CDA 
en vooral bij het linksliberale D66. 

V
erkiezingen voor Provinci
ale Staten zijn in Neder
land niet erg populair. De 
provincie geniet een be

perkte macht en een zeer matige 
bekendheid. Fryslan en Lim
burg vormen een relatieve uit
zondering : de bevolking is daar 
geneigd om de provincie te be
schouwen als een regionale re
gering en beide regio's kennen 
een niet onbelangrijke regionale 
partij. Maar door de beperkte 
belangstelling zijn de verkie-
zingskampagnes meestal mat en 
als die kampagne op gang komt 
\vordt die doorgaans gedomi
neerd door Haagse politici. 

BOLKESTEIN 
De liberale leider Boikestein 
slaagde er bij de verkiezingen in 
om met zijn spraakmakend op
treden zelf een verkiezingstema 

te worden. De Amsterdamse 
koopman-parlementariër ver
raste vriend en vijand met don-
derspeeches over uiteenlopende 
zaken als het migrantenvraag
stuk, orgaandonatie en Haags 
centralisme. De liberale leider 
heeft een relatief grote vrijheid 
van spreken omdat hij — in te
genstelling tot de heren Kok 
(PvdA) en Van Mierlo (D66) -
bij de jongste kabinetsformatie 
het kamerlidschap verkoos bo
ven een veeleisend minister
schap. 

Vanuit de Tweede Kamer pro
fileert Boikestein de W D op 
een zeer indringende — maar . 
volgens de CDA onaanvaard
bare — wijze het liberale stand- ' 
punt, ongeacht of dat nu wel of 
niet overeenkomt met dat van 
het paarse kabinet. Frits Boi
kestein voert met andere woor-

De WD van FrUd Bolke<itein were bij de verkiezing voor Provinciale 
Staten de grootste partij van Nederland. 

MET ZICHT OP KAAP DE GOEDE HOOP 

„SELEKTIEVE" AMNESTIE 
VOOR ANC-LEDEN STUIT OP VERZET 
STELLENBOSCH - Het 
A N C weegt met twee maten en 
twee gewichten bij het schen
ken van politieke amnestie. 
Dat heeft Danie Schutte, par
lementslid voor de Nationale 
Partij (NP), vorige week dins
dag gezegd tijdens een debat 
aan de Universiteit van Stel-
lenbosch. Hij beschuldigt het 
A N C ervan te willen voor
komen dat haar leden moeten 
getuigen voor de Waarheids
kommissie. 

NETELIGE ZAAK 
„Het ANC handelt niet in 
overeenstemming met de geest 
van de Grondwet", zo oordeelt 
Schutte over een amnestie-
maatregel voor honderd ANC-
leden die dateert van novem
ber '94. De maatregel is ge-
bazeerd op de bestaande vrij
waringswetten. De regerings
partijen hadden echter afge
sproken dat die oude bepa
lingen niet meer van toepassing 
zijn. Bovendien schrijft de tij
delijke grondwet de uitwer
king voor van een nieuwe am
nestieprocedure. Het is de taak 
van de Waarheidskommissie 
om zich te ontfermen over deze 
netelige zaak. De Waarheids
kommissie wordt opgericht in 
de loop van dit parlementaire 
jaar om politieke misdrijven 
die werden gepleegd tijdens 
het Apartheidsreglme te on
derzoeken. Ze zal zowel po-
lltie-akties als anti-Apart-
heidsaktiviteiten onder de loep 
nemen. 

ABjunkt-preöident De Klerk étemde ermee in om alle amnedtie-
verzoeken door te verwijzen naar een onafhankelijke kommuidie. 

Volgens NP-parlementslid Da
nie Schutte ondergraaft het 
ANC de bestaansreden van de 
Waarheidskommissie door se-
lektief amnestie te verlenen aan 
haar leden. „Het is duidelijk 
dat het ANC problemen uit de 
weg wU ruimen vooraleer de 
Waarheidskommissie in wer
king treedt, zodat die enkel kan 
worden gebruikt tegen oppo

santen", aldus nog Schutte. Dit 
zou erop wijzen dat het ANC 
een politieke heksenjacht ^vil 
ontketenen. Op de lijst van 
politieke aktivisten die in no
vember amnestie hebben ge
kregen, staat Hein Grosskopf. 
Hij is mede-verantwoordelijk 
voor een bomaanslag in J o 
hannesburg waarbij 29 gew^on-
den vielen. 

HALS OVER KOP 

Dullah Omar, de Zuidafri-
kaanse minister van Justitie, 
omschrijft de hysterie van 
NP'er Schutte als onbegrijpe
lijk. De regering heeft alle am
nestie-verzoeken doorverwe
zen naar een onafhankehjk ko-
mitee onder leiding van Brian 
Currin. Ook adjunkt-president 
De Klerk heeft hiermee in
gestemd. De amnestie-maatre
gel is vervolgens uitge'werkt op 
grond van de aanbevelingen 
van het Currin-komitee. Een 
NP-woordvoerder heeft ge
zegd dat deze aanbevelingen 
nooit zijn besproken op een 
kabinetsraad. 

De „onthullingen" van Schutte 
moeten gezien worden als een 
vervolg op de aanvaring tussen 
ANC en NP, begin vorige 
maand, over de amnestiever-
zoeken van 3.500 Zuidafri-
kaanse politiemensen. Die 
hadden vlak voor de verkie
zingen van april '94 aan de NP-
regering gevraagd om vrijge
steld te \vorden van mogelijke 
vervolgingen. 

Het A N C heeft de Nationale 
Partij er toen van beschuldigd 
de dossiers hals over kop te 
willen afhandelen voor het 
aantreden van een nieuwe re
gering. Naderhand is besloten 
deze politiemensen geen am
nestie te schenken omwille van 
rechtstechnische obstakels. 

Filip Vandenbroeke 

den oppositie voor of tegen het 
eigen kabinet. De man maakt 
daarbij dankbaar gebruik van 
het vaak zw^akke optreden van 
het CDA. 
Boikestein is ook de eerst leider 
van een grote Nederlandse par
tij die zich veelvuldig kritisch 
uitlaat over het vreemdelingen
beleid. Dit tema w^ordt in cafe's 
veel besproken, maar is in de 
meeste politieke partijen niet 
echt populair. Met oproepen om 
illegale kinderen van school te 
verwijderen en asielzoekers het 
recht op familiehereniging te 
ontzeggen heeft Boikestein de 
toon gevonden die grote groe
pen kiezers aanspreekt en een 
ware leegloop tot gevolg heeft 
bij extreem-rechts, dat aUeen al 
in de grote steden meer dan 
100.000 kiezers verloor. CDA-
diva Hanja May-Weggen 
meende Bolkenstein enkele da
gen voor de verkiezingen te 
moeten vergehjken met Filip De 
Winter. De heibel over die uit
lating legde de W D geen wind
eieren en berokkende het CDA 
elektorale schade. 

Boikestein overschaduwde de 
statenverkiezingen, wat per de
finitie ongunstig is voor een 
regionaal opererende partij als 
de Fiysk Nasjonale Partij 
(FNP). Toch kende de verkie
zingsstrijd in Fryslan ook een 
geheel eigen tematiek, dankzij 
het provinciale voorstel om twee 
Friese plattelandsgemeenten bij 
hoofdstad Ljouwert te voegen. 

OMROP FRYSLAN 
Het verzet tegen deze fusie 
werd aangevoerd door de 
nieuwe politieke formatie Fe
deratie Gemeentebelangen 
Fryslan, dat zich daarme ont
popte tot een niet ongevaarhjke 
konkurrent van de FNP. Ge
meentebelangen haalde in 
Friesland uiteindelijk één zetel 
van de 55, de F N P bleef steken 
op 3 zetels maar is nu dankzij de 
vrije val van D66 (ook 3 zetels) 
de vierde poHtieke formatie van 
Fryslan na — in die volgorde — 
CDA (19), PvdA (14) en W D 
(10). De W D blijft daarmee in 
Friesland belangrijk kleiner dan 
in de Randstad. 

Er zijn in Friesland nog meer 
interessante vraagstukken zoals 
de diskussie over verdere in
dustrialisatie middels een om
streden mega-industrieterrein 
bij Heerenveen, het streven 
naar vertienvoudiging van de 
vi^ind-energieproduktie en de fi
nanciering van de Fryske te
levisie. Dit jonge televisiestation 
— dat 's zondags om 13u. te 
bekijken is op Nederland 3 -
verzorgt in Friesland iedere 
werkdag een uur Friestalige te
levisie. Het projekt geniet de 
warme steun van alle in Fries
land vertegenwoordigde poli
tieke partijen, verkiezingswin-
na^r VVD uitgezonderd. Deze 
partij vindt bUjkens haar ver
kiezingsprogramma dat de 
Friese 'TV Icommercieel uitge
baat zou moeten w^orden, een 
streven dat zich moeilijk laat 
verzoenen met het w^erken in 
een kleine taal in een relatief 
dunbevolkt land (ruim 600.000 
inwoners). Maar dat taal- en 
kultuurbeleid niet aan de neo
liberale W D overgelaten kan 
worden was al langer bekend. 

Onno P. Falkena 
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DE WAARHEID OVER POLITIEK, VLAANDEREN EN DE VOLKSUNIE 

3 • • .000 MAAL JA! 

Duizenden VU-leden en dympatüanten zouden geen ge
noegen genomen hebben met alleen de moraal uit de 'Leeuw 
van het Vlakke Land', er moedt duidelijke taal gesproken 
worden. VU-voorzitter Bert Aneiaux wad zich daar 
tijdend zijn dbttoedpraak van het jongste ledenkongres 
terdege van bewudt: „Ik wil Ugeen sprookje vertellen. Ik 
wil jullie de waarheid vertellen. De waarheid over politiek, 
de waarheid over Vlaanderen, de waarheid over de Volks

unie. 

T
ien weken scheiden ons nog 
van belangrijke verkiezin
gen: dan zal de VU het 
vertrouwen van de Vlaamse 

bevolking vragen. „Een vertrou
wen dat open en eerlijk zal bedluden 
over de toekonut van de Volksunie. 
Een vertrouwen dat nietgebadeerd ió 
op leugend en halve waarheden. 

Een vertrofiwen dat niet vrijblijvend 
L), maar waar we echte besluiten aan 
willen verbinden. (...) Het zal de 
bedludende uitépraak zijn over de 
werking van onze partij, over de 
ideeën van onze partij, over de ge
drevenheid van onze menden, onze 
militanten, onze mandatari^den." 

VERKIEZINGEN 
Tien weken scheiden ons nog 
van de verkiezingen. Tien we
ken waarin de drie traditionele 
partijen elkaar schijnbaar w^eer 
voor de voeten gaan lopen met 
vervelende zaakjes, wat daarna 
gebeurt is gekend: „de gedachten 
van SP, CVP en VLD gaan toch 
alleen maar naar het uitoefenen van 
de macht om de macht. Ideeën, laat 
dtaan echt vernieuwende ideeën, moet 
men van deze partijen niet meer 
verwachten." 

De CVP zal zich na de ver
kiezingen opnieuw laten kennen 
als eeuwige beleidspartij, in het 

midden van het bed, bang om 
eruit te vallen. Het Vlaams be
lang, laat staan de invuUing van 
het nieuwe Vlaanderen, is aan 
haar niet besteed. „De CVP van 
Dehaene id een Belgidche CVP. Zan
der ruime grondwetti herziening, zon
der zorg voor een eigen Vlaamd 
gezondheiddbeleid, zonder eigen 
Vlaanue kinderbijdlag, zonder een 
kordaat Vlaanu beleid naar Bruddel 
toe (...) De CVP van Dehaene, Van 
Hecke en Van den Brande id de CVP 
met Voerkompromidden, (...) met 
230.000 Vlaanue werkelozen, met 
200.000 armen." 

De SP dan, de meest konser-
vatieve partij in Vlaanderen 
„Hoe kan de SP zich docuial noe
men, wanneer zij nog dteedd mil
jarden ongedtraft laat verdamden 
naar de Waalde gezondheiddmaffui 
rond Dn Wynen. (...) Hoe kan de 
SP het enig dociaal alternatief zijn 
aL ze zich laat omkopen door wa-
pentraffikanten en oorlogdgeld 
vraagt Anciaux zich terecht af. 

Tenslotte de VLD, wolfin scha
pevacht : ,JiIet een getemperd taal
gebruik wijzen de liberalen terecht op 
een noodzakelijke hervorming van de 

SZ. Ze vergeten er echter bij te 
zeggen dat hun wondermiddel ge
woonweg de totale vernietiging van 
ont) docuial vangnet met zich zal 
brengen." Laat de VLD zijn gang 
gaan, aldus Anciaux, en grote 
villa's, beveUigd door privé-mi-
lities, zijn geen eksklusief beeld 
meer van verre landen. „De VLD 
ld duidelijk, ze id zeer duidelijk. De 
VLD id de tegenpool van de VU. 
Anti-Vlaams en anti-dociaaL" 
Deze uitlatingen werden ont
haald op massaal applaus. Wie 
durft nog iets insinueren over 
'toenaderingen' ? 

De verkiezingen zijn levensbe
langrijk. Op de eerste plaats 
voor de demokratie, geteisterd 
door schandalen, breed geba
rend weggewuifd met een 'af-
gedtrekengrijndje'. De demokratie 
zelf mag niet in gevjiar worden 
gebracht. „Het id de taak van de 

.y,U om daadwerkelijk te laten zien 
' dtit politiek niet vuil hoeft te zijn. 

(...) De waarheid moet aan de 
oppervlakte komen. (...) Slechte een 
maddale toevloed van eerlijke en 
ongebonden meruen naar de politiek 
toe kan het tij doen keren." Die 

mensen kunnen zich thuisvoe-
len in de Volksunie, een de-
mokratische, ongebonden en 
oprecht eerhjke partij. 

EEN EIGEN PARLEMENT 
Het is geweten: op 21 mei wordt 
voor de eerste keer rechtstreeks 
een Vlaams parlement gekozen. 
Vlaanderen bezit dan hét de-
mokratisch orgaan dat het tot 
een feiteUjke onafhankelijke na
tie verheft. Die kans moeten we 
met beide handen grijpen, het 
moet een politiek instrument 
•worden dat echt doordrongen is 
van de zorg voor het algemeen 
Vlaams belang. „Gun nieuwe 
praat barak, (...) maar het Vlaanue 
orgaan waar de echte maatschap
pelijke problemen gedegen behandeld 
worden. " 

Bert Anciaux: „Dit Vlaamde par
lement ld ond werk. Wij zijn de 
vaderd en moederd van dit demo-
kratidch orgaan. De rol en de uit
dagingen ervan zullen bepaald wor
den door ond. (...) Het zal uit-
dluitend door dé Vlaanue party zijn 
dat het Vlaamd belang zal verdedigd 
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worden. (...) Een Vlaanu parlement 
zonder de ongebonden VU-erd zal 
lilechu een weerspiegeling zijn, een 
flauw afkooksel van het oubollige 
Belgiiche parlement met al zijn vuile 
praktijken. (...) De kiezer moet 
weten waarover het gaat. De kiezer 
moet nadien niet komen vertellen dat 
hij of zij het niet wut" 

D e rol v a n de V U is dus k ru -
ciïial. Als o n g e b o n d e n Vlaamse 
en sociale parti j k a n zij he t 
a n d e r s a a n p a k k e n . M a a r daa r 
voor moet ze s te rk ui t de ver
kiezingen k o m e n . „ We moeten een 
duidelijk mandaat krijgen om oru 
Vlaanderen open, eerlijk en ver
nieuwend in te vullen. (...) We 
bieden aan de kiezer geen sola-
speleré aan. We bieden hem een ploeg 
aan, (...) een partij met koppige 
doeners, werkers zonder eigenbe
lang. " 

300.000 MAAL JA! 
O p he t p o d i u m s tonden inmid
dels een klein 20-tal ' koppige ' 
V U ' e r s . J o n g e r e n , ouderen , 
me t nat ionale ambit ies , me t lo
kale inzet, .... Symbool voor nog 
du izenden a n d e r e kopp igaa rds . 
Zij zegden alvast j a ! „Samen 
vrienden zeggen we nuuisaal ja aan 
de VU. (...) Samen roepen we 
300.000 Vlamingen op een duidelijk 
teken te geven aan de VU. (...) Een 
partij met kreatieve ideeën. Een 
rechtvaardigheidspartij tegen elke 
vorm van onrecht. Dé Vlaamse par
tij voor het algemeen Vlaams be
lang. ". App laus van alle b a n k e n . 
D e toon is gezet . 

Bert A n c i a u x : „ Wij leggen onze 
toekomst gezamenlijk in de handen 
van de kiezers. De partij is geen 
eigendom van enkele topmeruen. 
(...) De VU i) eigendom van de 
kiezers. Zij rrweten bepalen of die 
boeiende en toekomstgerichte partij 
recht van bestaan heeft. (...) We 
willen geen zielig groepje oude ge
trouwen worden met het grote gelijk 
aan hun kant. We willen gelijk 
krijgen van de kiezer." 

VITAMIHtN VOOR 
W wMUPIIJfcflEpl 

Plaatd van afdpraak: het BruóseUe kongreMciipaUuu Nienmnd kan 

er naast kijken. 

„Binnen 10 weken bedlissen jullie 
zelf over het voortbestaan van de VU. 
Ook daar zullen de verkiezingen over 
gaan: een Vlaanderen met of zonder 
de VU. Het beeld zal totaal anders 
zijn." 

D e twijfelaars w e r d d i rek t de 
m o n d gesnoerd , er is geen r eden 
tot twijfelen: „Maar VU'ers, laat 
me dit zeggen. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat zeker 300.000 mensen 
zullen inzien dat de VU niet mag 
verdwijnen. (...) 

Een partij met kleine en grote waar
den, kleine en grote momenten, maar 
altijd gedreven vanuit een ideaal om 

een schoner Vlaanderen, een schoner 
Europa tot stand te brengen." 

A a n de voorz i t te r zal he t niet 
gelegen hebben , eens te mee r 
een voorbee ld funk t ie : „Ik wil 
hiervoor mijn botten afdraaien. Ik 
wilde volgende 10 weken heel Vlaan
deren rondhotsen. Ik wil mee borg 
staan voor het overtuigen van die 
300.000 Vlamingen. Samen met jul
lie halen we dit cijfer. Weed daarvan 
zeker!" 

H e t is een duidelijke bood
schap , een duideli jke o p d r a c h t : 
er is w e r k aan de w i n k e l ! 

fev) 

PAUL VAN GREMBERGEN: 

EUROPA IS ONZE 
POLITIEKE HORIZON 

De Leeuw van het Vlakke Land:politiek non-konformidme met een dterke moraal. Be leeuw mag zijn slem 

niet verliezen. 

VU-frakt ie le ider in de 
Vlaamse R a a d Paul Van Grem-
bergen zat z o n d a g he t kongre s 
voor. 's Z a t e r d a g s h a d hij zich 
w e g e n s ziekte laten veront 
schuldigen. Hij w e r d toen 
ve rvangen d o o r de voorz i t te r 
van d e Par t i j raad, Paul Vanden 
Bempt. 

Tijdens zijn openings toe
sp raak gaf Van G r e m b e r g e n 
een overz icht van de reso
luties en be le idskeuzen w a a r 
over het kongres te s t emmen 
had . Hij s tak de omvorming 
van België tot een federale 
staat als een pluim op de hoed 
van de Volksunie . Daarvoor 
bracht onze partij de ideeën en de 
meiuen aan, en een nooit af
latende volharding. H e t resul-
tciat m a g er zijn: Vlaanderen id 
een republiek met een eigen re
gering, een straks zelfstandig ver
kozen parlement, 500 miljard 
frank aan middelen, een sluitende 
begroting, een wettelijk vastge
legde grens. 

Toch ve r toon t V laande ren 
nog niet alle k e n m e r k e n van 
een onafhankeli jke staat. E r 
o n t b r e k e n volgens de kon-
gresvoorz i t te r nog een 
Vlaamse g rondwe t , in te rna
tionale e rkenn ing en een eigen 
fiskaliteit. Hij v o n d het voor 
Vlcianderen noodzakeli jk vol
w a a r d i g lid te zijn van de E U . 
D e o p b o u w van dit E u r o p a 
n o e m d e Van G r e m b e r g e n n u 
de poht ieke ho r i zon : Een echt 
Europees tweekamersteldel, een fe
deralistische bedlidsingstruktuur 
en Vlaanderen op elk niveau een 
volwaardige partner. 

En zijn er dertig talen m de 
Unie?, r aak te Van G r e m b e r 
gen de E u r o p e s e taa lkwest ie 
aan. Dan zijn er die. En kost dit 
aan tolken en aan papier en aan 
adminutratie dan zal die kost
prijs nog steeds minder zijn dan de 
kostprijs van de verschrikkingen 
die dit Europa heeft gekend. 

D e V U - v o o r m a n in de 
Vlaamse Raad r iep Vlaande
ren op Brussel niet a ch t e r te 

laten. Hij pleit te voor een 
b o n d g e n o o t s c h a p met B rus 
sel, wcuir de Brudselde Vlaming, 
de Brusselse Franstalige en de 
anderstalige de voordelen van ziet, 
erkent en politiek wil realiseren. 
Van G r e m b e r g e n vroeg hier
bij w e l w^aarborgen voor de 
V lamingen : l /3de in elke 
raad , en een wettel i jke vast
legging van de Vlaamse aan
wezigheid in elk beslissing
niveau. 

O p he t maatschappel i jke vlak 
b r ak Van G r e m b e r g e n een 
lans voor een he rvo rming van 
he t rechtssys teem, voor a m b 
t ena ren met spreekpl icht , 
voor minis ters met poli t ieke 
deontologie, voor de g roepe
r ing van de sociale d iens ten in 
het O C M W , voor de herver 
del ing van a rbe id op vrijwil
lige basis, voor de opheffing 
van het bankgehe im, een cen
traal medisch dossier, de ver
kor t ing van de dagelijkse on
derwijstijd en de ver lenging 
van de jaarli jkse schoolperi-
ode . 

Van G r e m b e r g e n weigerde 
zijn ogen te sluiten voor de 
g ro te p rob lemen waa r in jon
geren verzeild ge raken . Hij 
haa lde he t d rugp rob leem a a n : 
De VU beseft dat deze problemen 
de kwetsbaarheid van de jongeren 
aantonen, hun vereenzaming, hun 
relationele onkunde en arnu)ede 
soms. Ze tonen ook het ego'isme 
van opvoeders. Ook van ouders. 
D r u g d e a l e r s zijn misdadigers , 
d r u g g e b r u i k e r s mogen paria 's 
noch ges t igmat iseerden zijn. 

Volgens Van G r e m b e r g e n 
m a k e n de goedgekeu rde re
soluties he t mogelijk om aan de 
Volksunie het scherpe profiel van 
Vrije Vlaamse Demokraten te ge
ven, aan de andere kant van de 
machtsgroepen en de eland, fron
taal in strijd met het ekonomisch 
gewin ten koste van alles, frontaal 
in oppositie tegen hen die de staat 
alled willen doen verzekeren, tot 
luiheid en ego'isme toe. 

(Pdj) 
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EEN ONAFHANKELIJK VLAANDEREN 
IN EEN FEDERAAL EUROPA 
De zaterdagvoormiddagzitting 
van het kongres Vitaminen voor 
Vlaanderen werd voor een groot 
stuk in beslag genomen door de 
diskussie over de eerste drie 
resoluties van de kongreskom-
missie. Zoals te verwachten 
•was, kruisten separatisten en 
federalisten verbaal de degens. 
Uiteindelijk werden de voor
stellen van de kongreskommis-
sie tijdens de voormiddag in 
overgrote mate goedgekeurd. 

Nadat verschillende sprekers 
tijdens de ochtendzitting gepleit 
hadden voor een onafhankelijke 
Vlaamse staat, en anderen dan 
weer voor een strikt federale 
staatsinrichting, stond Hugo 
Schiltz recht om zijn standpunt 
toe te hchten. Hij beklemtoonde 
dat de Volksunie opgericht 
werd als federalistische partij. 
Schiltz wierp zijn oratorisch ge
wicht in de schaal om dit zo te 
houden. 

"Hij waarschuwde om niet en 
dtoemeling,! de separatistische 
koers in te slaan. Dan zou de 
Volksunie zich in een zeer klein 
segment van het Vlaamse kie
zerspubliek isoleren. Schiltz 
vreest dat een onafhankelijk 
Vlaanderen een Vlaanderen 
zonder Brussel zal zijn. 

Schiltz werd prompt gecoun
terd door Walter Lay ten, die ver
kiest omschreven te worden als 
onafhankelijkheidsstrijder. Hij 
meende dat de optie voor 
Vlaamse onafhankehjkheid de 
VU niet noodzakelijk zal iso
leren. Wanneer de VU voor een 
onjifhankelijk Vlaanderen kiest, 
zal zij juist een bijdrage leveren 
om het isolement waarin de se
paratisten zich momenteel be
vinden te doorbreken. 

Goed 1000 VU'erd vulden de grote zaal van het Kongreddenpaleid, de dtemkaart in de hand. 

Bert Anciaux nam het op voor de 
voorstellen van de kongreskom-
missie. De VU-voorzitter 
merkte op dat waarschijnlijk geen 
enkele aanwezige hier voor België L). 
Anciaux verdedigde de teksten 
van de kongreskommissie om
dat zij een verzoening tot stand 
trachten te brengen tussen na
tionalisme en federaUsme. Frand 
Boert beleed het federalisme. Hij 
verklaarde dat hij zich ernstige 
vragen zou stellen indien de VU 
een kommunautaire zwenking 
naar het separatisme zou ma
ken. Jan Looned voegde daar aan 
toe dat de onafhankelijkheid die 
de VU wenst, een open on
afhankelijkheid is. 

Naderhand \verd de diskussie 
nog eens over gedaan n.a.v. het 
voorstel van de kongreskom

missie om de titels van hoofd
stuk I en II te vervangen, en 
deze twee hoofdstukken onder 

één nieuwe titel onder te bren
gen : Vlaamde onafhankelijkheid m 
een federaal Europa. Ook dit voor

stel van de kongreskommissie 
w^erd aanvaard. 

Tijdens de voormiddagzitting 
werden wel enkele kleinere aan
passingen van de ontwerpre
soluties goedgekeurd, o.m. ^vat 
betreft de waarborgen voor de 
medezeggenschap van de 
Vlaamse Brusselaars op alle be
stuursniveaus, de investeringen 
om het wonen in Brussel aan
trekkelijker te maken, de rol van 
de Vlaamse bedrijven en 
KMO's in onze ekonomie, de 
verankeringsstrategie. 

Er werden twee bijkomende re
soluties aanvaard. Het arron
dissement Halle-Vilvoorde 
kreeg de eis goedgekeurd voor 
een snelle goedkeuring van het 
woonruimtedekreet. Fonj Bor-
ginon haalde een meerderheid 
voor een resolutie die het mi
nisters tot een jaar na hun mi
nisterschap onmogelijk maakt 
om een internationeial politiek 
uitvoerend mandaat op te ne
men. 

(Pdj) 

De VU dtaat open voor anderen. Op de foto enkele LnuLciiLandde godten, lid van öc LVA, op het kongrcd. 

SOCIALE 
RECHTVAARDIGHEID 
EN ONGEBONDENHEID 

Aan de dtemmingen gingen niet zelden vurige pleidooien vooraf. 
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De kongresgangers hadden tij
dens hun middagpauze vol
doende vitaminen kunnen op
slaan om ook tijdens het deel 
over Sociale Rechtvaardigheid en 
Ongebondenheid gedreven te kun
nen blijven debatteren. Zoals 
die in de voormiddag was ook 
deze sessie gekruid met meer
dere geïnspireerde tussenkom
sten van jong en oud. Sommige 
voorstellen van de kongreskom
missie werden daarbij nog mer
kelijk aangepast. We zetten de 
belangrijkste even voor u op een 
rijtje. 

De diskussie over de rechts
zekerheid leverde o.a. een bij
komende eis tot oprichting van 
bureaus voor slachtoffer- en da
derhulp. Voor de slachtoffers 
om het gevoel van onveiligheid 
weg te werken, voor de daders 
om zich opnieu'w te kunnen in
tegreren in de samenleving. Ten 
allen tijde moet vermeden wor
den dat de wet Lejeune wil
lekeur brengt in de straftermijn, 
daarom zal het de rechter zijn 
die oordeelt over de voorlopige 

invnjheidsstelling van de ge
detineerden. 

VERMOGENSREGISTER 
Het was onder aanvoeren van 
Paskal Ennaert , erg bedrijvig 
tijdens de hele namiddag, dat 
een ekstra resolutie betreffende 
het vermogensregister en het 
kumul van mandaten erdoor 
kwam. De volledige tekst van de 
bijgevoegde resolutie luidt als 
volgt: „ Elk politiek mandatarui 
irwet bij het begui van zijn le-
gulatuur een vermogend regiiter 
neerleggen. Wie dit weigert kan zijn 
mandaat niet opnemen. De kumul 
van de verdchillende politieke man
daten moet worden verboden ten 
einde de geloofwaardigheid van de 
politiek in de hand te werken en een 
kontinue vernieuwing en verjonging 
te verzekeren." Proper! 

Diezelfde Ennaert wist het ook 
van de aan-wezige VU-leden ge
daan te krijgen dat zij een bij
komende resolutie aangaande 
de werkeloze schoolverlaters in 
de definitieve kongresteksten 
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stemden. „SchooLverLiter,i mogen 
zich gedurende de eerdte 2 jaar van 
hun werkeloodheid in de kuiturele en 
sociale non-profUdektor engageren 
zonder verlie<t aan werkeloos heide-
öteun en zonder verlenging van de 
wachttijd. "De teksten geven ver
der (hoofdstuk 'Misbruiken 
S.Z. en fiskale fraude) te ken
nen dat er volwaardige jobs ge-
kreëerd dienen te worden die 
voldoen aan de brede sociale 
behoeften binnen de samenle
ving. Daarnaast moet iedereen 
de mogelijkheid krijgen omi op 
één of andere manier aan vrij
willig gemeenschaps-werk te 
doen. 

ONDERWIJS & DRUGS 

Onderwijs kan sinds jaar en dag Sommigen beten zich heUnuml vcut in een onderwerp.. 
rekenen op de nodige belang- jjerbojch kent, i) dat van hem gewend! 
steUing van de Vlaams-natio
nalisten en ook nu was dat niet '» * * 

Wie Ward 

anders, 
meerde 
reeds 

Of hoe een politiek kongre^i ook voor de kinderen eenfe&it kan zijn. 

Het werd een geani-
diskussie. Naast de 

voorgestelde teksten 
i.v.m. een kreatief, ontvoogdend 
onderwijs verkreeg het arron
dissement Turnhout de toevoe
ging voor een betere omkade
ring van het buitengewoon on
derwijs. Verder zal de VU de 
rationalisatieplannen in het on
derwijs steunen. Dit moet, op 
universitair niveau, uitmonden 
in één universiteit Vlcianderen. 

Het drugsdebat bracht geen 
shot in de zaak, waarmee we 
maar willen zeggen dat zowat de 
helft van de aanwezigen hier 
zijn zeg in wilde hebben. Voor
zitter Van den Bempt liet na 
verloop van tijd dan ook nog 
slechts die mensen aan het 
•woord die „werkelijk nieuwe ar
gumenten aan het debat konden 

bijdragen". Onderwerp van dis-
kussie \vas het al dan niet le
galiseren van soft-drugs. De te
genstanders van legalisatie haal
den het met een nipte meer
derheid van 79 tegen 72. De VU 
staat er evenwel op dat over 
deze materie een diepgaand 
maatschappelijk debat op gang 
wordt gebracht, zonder taboes 
en slechts op basis van des
kundigheid. 

INTEGRATIE 
Ondanks (of is het dankzij ?) 
hevig w^oord en -wederwoord 
werden binnen de teksten m.b.t. 
integratiewil en verdraagzaam
heid geen grote wijzigingen 
doorgevoerd. Eén bijkomende 
resolutie haalde wel de uitein
delijke versie (ingekort) : „ Ver
draagzaamheid of aanvaarding van 
de verscheidenheid binnen de eigen 
gemeeruchap id eveneend eddentieel 
voor de VU. Daarom dtelt de VU dat 
homo'd aL) gelijkwaardige burgere 
niet gediókrimmeerd mogen worden. 
De VU zal hiertoe de nodige ini
tiatieven nemen om een weldvoordtel 
tot algemene wet op non-du)kri-
minatie m te dienen." 

De laatste 7 resoluties werden 
bijna volledig gehandhaafd zo
als de kongreskommissie ze had 
voorgesteld. Wijzen we even-wel 
nog op de tegemoetkoming aan 
de gehandikapten die de reële 
meerkost van specifieke voor
zieningen moet dekken. 

Het was bijna kw^art voor acht 
toen alle resoluties gestemd wa
ren. De VU bewees opnieu^v te 
kunnen bogen op een erg rijke 
debatkultuur. Het wa^ een goed 
kongres. (gv) 

Foto'd Kridtien Buydde en Wevako 

Johan Vermlnnen, geémaakt op
treden van een VLaanue 'Brud-
d e Ie ir'. 

AKTUALITEITSRESOLUTIES 

Tijdens de slotzitting van het 
33ste VU-ledenkongres wer
den volgende VU-aktualiteits-
resoluties goedgekeurd. 

RESOLUTIE 1 

GEEN REM OP 
STAATSVORMING 

De Volksunie roept de Vlaamse 
partijen op te ijveren voor de 
verdere realisatie van de nood
zakelijke Vlciamse staatsvor
ming. 

De verklaring tot herziening 
van de grondw^et mag op geen 
enkele wijze beperkingen op
leggen aan het groeiend 
Vlaams zelfbestuur. Wij vraigen 
alle Vlaamse partijen de VU-
voorstellen terzake te steunen. 

De VU roept de Vlaamse par
tijen op niet toe te treden tot 
een federale regering indien 
deze geen werk maakt van de 
federalisering van de Sociale 
Zekerheid, de eigen flskaliteit, 
de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vil
voorde, de rechtstreekse ver
tegenwoordiging van Vlaande
ren in Europa, de federalise
ring van Justitie en Spoor
wegen, Ontwikkelingssamen-
w^erking en het genaderecht, 
het beperkend vastleggen van 
de exclusieve federale be
voegdheden en de afschaffing 
van de faciliteiten. 

RESOLUTIE 2 
SOCIALE ZEKERHEID: 
FEDERALISME IS GEEN 
AFBRAAK 
De hervorming van de Sociale 
Zekerheid kan niet om de 
vraag heen wie waarover be
slist en wie wat betaalt. Het 
debat gaat dus om meer dan 
behoud of afbraak, zoals dat 
gevoerd w^ordt tussen VLD en 
SP. Federalisering van de So
ciale Zekerheid sluit geen so
lidariteit uit tussen de deel
staten, méiar geeft het sociale 
beleid en de financiële ver-
antw^oordelijkheid in eerste 
orde in handen van de ge
meenschappen. Daardoor 
\vordt een samenhangend ge-
zins-, gezondheids-, en tewerk
stellingsbeleid mogelijk, aan

gepast aan de behoeften en 
politieke keuzen van Vlaan
deren en Wallonië. 

Juist deze takken van de So
ciale Zekerheid zijn een recht 
van iedereen. Zij moeten los 
staan van een verzekeringsstel
sel en gefinancierd worden 
door de algemene middelen in 
plaats van exclusief uit een 
loonbelasting. De VU eist 
daarover de politieke en fi
nanciële bevoegdheid voor 
Vlaanderen. 

RESOLUTIE 3 

PROPERE POLITIEK 
De Volksunie stelt met af
schuw vast dat de meest es
sentiële pijlers van onze de-
mokratische samenleving wan
kelen. Sommige politici hebben 

elk gevoel van politieke de-
ontologie verloren. Door de 
Agusta-affaire en het lakse op
treden tegen de hormonenmaf
fia verliest de bevolking elk 
vertrouwen. 

Er moet nu uiterst snel een 
duidelijk signaal van de po
litieke wereld komen willen -we 
vermijden dat de anti-politiek 
zegeviert. 

Als volstrekt ongebonden par
tij doet de Volksunie een op
roep tot iedereen die bezorgd is 
om de gang van zaken in het 
Vlaanderen van morgen. De 
Volksunie vraagt de bevolking 
zich niet van de politiek af te 
wenden maar zich mee te en
gageren in het politieke leven 
om zo de pas van oneerlijke en 
korrupte politici af te snijden. 

De Volksunie verbindt zich er
toe initiatieven te nemen waar
door het nieuwe Vlaamse Par
lement een radikale breuk zal 
betekenen en garant zal staan 
voor een nieuwe, doorzichtige 
en eerlijke politiek met integere 
politici die hpt gemeenschaps
belang boven eigenbelang, 
groepsbelang, of steekpennin
gen stellen. 

Daarom vreiagt de VU dat alle 
politieke partijen, in navolging 
van de VU, rechtspersoonlijk
heid zouden krijgen, met een 
doorzichtige boekhouding, 
waarbij ze verplicht worden 
om de herkomst van hun mid
delen bekend te maken. 

Ook door politieke overloperij 
•wordt de geloofwaardigheid 
van de politiek aangetast. 
Daarom eist de VU dat man
datarissen, die tijdens een le
gislatuur van partij verande
ren, hun mandaat afstaan. 

RESOLUTIE 4 

STOP VERZUILDE 
BELANGENBEHARTIGING 
De gemaakte afspraken m.b.t. 
het Mest-Aktie-Plan moeten 
w^orden nageleefd. De CVP ge
draagt zich als waterdrager van 
agro-industrie en Boerenbond 
en niet als verdediger van het 
echte landbouw^bedrijf. De 
zorg voor leefmilieu en volks
gezondheid is prioritair en 
moet hand in hand gaan met 
een landbouw die oog heeft 
voor duurzame ontwikkeling. 
De VU eist daarom dat de 
Vlaamse Regering het MAP 
goedkeurt zodat het nieu-we 
Vlaamse Parlement de bespre
king ervan onmiddellijk kan 
aanvatten. 

Tegelijk roept de VU de 
Vlaamse partijen op zich op
nieuw te bezinnen over me
galomane ingrepen zoals het 
Fenix-projekt te Limburg en 
een grondige afweging te ma
ken van de baten enerzijds en 
de invloed op leefmilieu, land
schapsontwikkeling, ruimte
lijke ordening, ekonomisch en 
sociaal weefsel anderzijds. 

< ^ 
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OOK UW HANDTEKENING 
IN DE STRIJD TEGEN HORMONENMAFFIA! 
Vrijdagavond brachten te We-
chelderzande zo'n 2000 mensen 
hulde aan de vermoorde die-
renarts-inspekteur Karel Van 
Noppen. Tot zolang het gerecht 
geen klaarheid omtrent de da
ders van deze aanslag heeft ge
bracht willen de bewoners van 
dit Kempens dorp hun fakkel
tocht herhalen. Blijven herin
neren aan de dood van Karel 
Van Noppen is noodzakelijk om 
het onderzoek te bespoedigen in 
de hoop dat een defintief einde 
kan gesteld worden aan de vrij-
buiterij die de volksgezondheid 
treft. 
VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke heeft door 
zijn jarenlange strijd duidelijk 
£iangetoond waar het allemaal 
om draait: brutaal geldgewin 
gebaseerd op afdreiging van 
plichtsgetrou%ve ambtenaren 
met een vleesproduktie van be
denkelijk allooi als resultaat. 
Vandemeulebroucke kloeg 
daarbij de mistoestanden aan bij 
de kontrolediensten, wees op de 
medeplichtigheid van de Boe
renbond en de onderbemande 
diensten bij het ministerie van 
Landbouw^, laakte de manke or
ganisatie van de keuringsdien
sten in de slachthuizen en de 
slechte koördinatie tussen de 
vele overheidsinstanties. In de 
Kamer nam J a n Caudron het 
voortouw en diende een wets

voorstel in dat uiteindelijk wet 
•werd en reeds resultaten op
levert. 
De VU moet verder de weg 
volgen die zij in deze zaak sinds 
jaren bewandelt, want zoveel is 
duidelijk: gerecht en politie
diensten moeten hun werk 
doen, en de vleessektor moet 
kiezen tussen k^vantiteit en 
kwaliteit. 
De VU zet haar strijd onver
minderd voort. 
Op het voorbije kongres werd 
aan elke deelnemer een pakket 
met 100 anti-hormonenmaffia
pamfletten uitgedeeld met de 
bedoeling deze zo vlug mogelijk 
te verspreiden. 1000x100 pak
ketten is een hele stapel die deze 
week in de brievenbussen moet 
worden gedropt! 
Voor wie geen pamflet in han
den kreeg bevindt zich onder
aan deze bladzijde een ant-
woordbon om alsnog ,,mede
plichtig" te -worden aan de VU-
aktie van massaal protest. 
Zo kiest u niet alleen voor ge
zond voedsel maar drukt u te
vens de wil uit dat onze maat
schappij niet meig toegeven aan 
de maffia-praktijken die haar 

~Na Oe dbUitting- van het kongres werden 1000x100 anti-hor- teisteren. Duizenden, liefst hon-
monenmaffia-pamfUtten uUgedeeO. Nog deze week moeten die in de derdduizenden !, handtekenm-

brievenbiu^en vallen en gehandtekend opnieuw het algemeen VU- g^" ^'^"^ ^"^ "°™S °f^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
I • I -1 protest van een vleesloze dins-

.ekretarumt bereiken. \ ^ ^^^^^ j ^ ; - ^̂  ^^^^„ 

« , « . i « . - . - » * 5 j - - i « . - . , , . _ . . - De VU rekent op uw mede

werking, niet alleen om de pam
fletten te verspreiden maar ook 
om door uw handtekening de 
hormonenmaffia klein te krij
gen. 

NOG NIET 
TE LAAT! 

De dag na het kongres be
reikten het VU-sekretariaat 
tal van telefoontjes met de 
vraag naar anti-hormonen-
maffia-pamfletten. Deze 
werden echter op het kon
gres tot het laatste exem
plaar verdeeld. Daarom is 
tot een tw^eede druk van 
50.000 stuks beshst, deze 
zal eind deze week op het 
Algemeen VU-sekretariaat 
ter beschikking zijn. 

Wie een bestelling wil plaat
sen kan dit telefonisch op 
02/219.49.30 of via fax
nummer 02/217.35.10. 

Kleine oplagen kunnen ver
stuurd worden, grote op
lagen moeten -worden af
gehaald op het Barrikaden-
plein. Graag een telefoontje 
t.a.v. Greet Sels. 

Met dank voor de mede-
•werking! 

IWE MOETEN DE 
HORMONENMAFFIA 
UIT DE MAATSCHAPPIJ 
SNIJDEN. 

De jongste paar jaar werden tegen 
een hele reeks dierenartsen-
inspekteurs aanslagen gepleegd. Het 
begon met intimidatie, later volgden 
brandstichting, nachtelijke beschie
tingen en ... een laffe moord. 
Volksunie-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke trekt al jaren 
ten strijde tegen de hormonen
maffia: een beperkt groepje 
(on)mensen waarvoor alleen geld
gewin teIt.VU-Kamerlid Jan Caudron 
is de vader van de nieuwe en 
verstrengde hormonenwet. Maar 
er is meer nodig. Een maat
schappij die toegeeft aan dit 
soort maffia is verloren. Wij 
moeten nu zelf in aktie schieten 
om deze etterbuil uit de 
maatschappij te snijden. We 
moeten de druk op de falende 
overheid en het lalae gerecht 
verhogen. Met massaal protest. 
Met duizenden, tienduizenden, 
honderduizenden handteke
ningen. Geef ons uw steun, maak 
ons sterk om dit dossier tot op het 
bot uit te benen. Niet morgen. 

IMÉT MASSAAL 

II A , ik kies voor kwaliteit. Ik wi l gezond 

voedsel! Daarom verzet ik me tegen het ge-

Ib ru i k van groeibevorderaars in de veeteelt. Ik| 

protesteer tegen de toenemende indus-

Itr ial isering van de veeteelt en de landbouw, 

' w a n t daar w o r d t niemand beter van: de 

Ikonsument niet, de slager niet en ook het 

familiale landbouwbedrijf n ie t 
l i k wi l dat de overheid resoluut de strijd 

aanknoopt tegen de hormonenmaffia. Dat 
Iveronders te l t meer koördinat ie en de 

instelling van een nationale cel, die onder de 
I leiding van een voltijds en ervaren magistraat 

alle hormonennetwerken aktief opspoort en 
I ontmantelt. 
' O o k de vleessektor moet zich bezinnen. Ik 
Ivraag dat ze zoeken naar alternatieve 
'produkt iemethoden. Ik steun de eis om een 
[permanente rondetafel te beleggen tussen alle 
' be t rokkenen , de konsumentenverenigingen 
I inbegrepen. 
' (handtekening) 

m* Terugsturen aan: 

I jaak Vandemeulebroucke, Europarlementslid 

Jan Caudmn, Kamerlid 

fBarrikadenpiein 12- 1000 Brussel 

|NAAM . . . 

IVOORNAAM. 

STRAAT . . 

INR . . . 

'pOSTNR .. 

[GEMEENTE. . . 

.TEL.. . . / 

BUS , 

I
(Knip deze antwoordstrook uit, steek ze 

jn een omslag en stuur ze naar boven-

• vermeld adres. Doe het vandaag nog.) 
WW 
nAAMSVRUt 
DEMOKturm 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

KURSUS ROND OCMW 

Na afloop van de vergadering 
van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. verspreidde VXJ-
voorzitter Bert Anciaux on
derstaande persmededeling: 

De CVP heeft een nieuwe 
aanval van schoolstrijdkoorts. 
Het betreft daarbij een zo^vat 
jaarlijks weerkerend ver
schijnsel dat nog wat extra 
geaccentueerd wordt wan
neer er verkiezingen in aan
tocht zijn. Johan Van Hecke 
zegt weliswaar dat politiek 
zich rond nieuw^e tegenstel
lingen zal ontwikkelen maar 
grijpt in werkelijkheid terug 
naar de 'ziel van het kind' als 
ultiem CVP-wapen. 

Het wordt tijd dat de CVP 
ophoudt onrust te stoken in 
het onderwijslandschap. 
Noch de leerkrachten, noch 
de kinderen hebben nood aan 
dergelijke elektorale hoog
standjes. 

Het onderwijs in Vlaanderen 
staat vandaag voor enorme 
uitdagingen. Het moet, in de 
moeilijkste omstandigheden, 
er in slagen jongeren te vor
men. Het moet mee een ant
woord formuleren op het ont
stellend gebrek aan kreati-
viteit en kommunikatievaar-
digheid. Het moet ervoor zor
gen dat de komende gene
raties hun weg blijven vinden 
in de kennismaatschappij en 
tegelijk hun kulturele banden 
sterk blijven aanhalen. Elen 
inmense opdracht ! 

Daarvoor zijn andere eianpas-

singen nodig dan het sjagrij-
nig bovenhalen van de po
litieke apothekers\veeg-
schaal. 

Het mag dan al waar zijn dat 
de ARGO-struktuur niet vol
maakt is en hervormingen 
zich opdringen. Ons onder
wijs kan plat CVP-elektora-
lisme daarrond echter missen 
als kiespijn. 

300.000 MAAL JA 
Het partijbestuur van de 
Volksunie schaart zich eens
gezind achter het VU-kon-
gres dat dit weekeinde te 
Brussel plaatsvond. Het par
tijbestuur verbindt er zich toe 
alle inspanningen te leveren 
om de 300.000 stemmen te 
halen die nodig zijn om de VU 
een rol van betekenis in 
Vlaanderen te doen spelen. 

Het partijbestuur is er zich 
ten volle van bewxist dat de lat 
daarmee zeer hoog wordt ge
legd. Het wil de Vlaamse kie
zer voor een echte verant
woordelijkheid plaatsen en la
ten oordelen of er in Vlaan
deren plaats is voor een on
gebonden en Vlaamse partij 
als de VU. 

Dit is voor de VU het enige 
mogelijke antwoord op de 
verkavelingswoede die in het 
politieke landschap heerst. 
Daarmee legt de VU haar 
pohtieke toekomst in handen 
van de kiezer en van de VU-
leden. 

Tijdens de voorbije maanden 
•werden in de meeste gemeenten 
de OCMW-raden gestemd. 
Deze gaan vanaf april van start. 
Om de VU-raadsleden hier op 
voor te bereiden, werkte het 
Vormingscentrum Lode'wijk 
Dosfel twee parallelle vor
mingssessies van twee zaterda
gen uit. 

De lijfelijke aanwezigheid op 
een OCMW-raad is uiteraard 
onvoldoende. Zoals ook in an
dere raden moet een VU-raads-
lid trachten uit te blinken in het 
nemen van initiatieven of in het 
voeren van oppositie. De eisen 
gesteld aan een politiek man
dataris worden bovendien 
steeds hoger. De dossiers wor
den steeds meer ingew^ikkeld en 
de materies moeilijker om vol
gen. Wie zich geen inspanning 
getroost om het reilen en zeilen 
van het O C M W en het wel
zijnsbeleid te bestuderen, is ge
doemd tot stilzwijgen of wordt 
buiten spel gezet. Om vooral de 
nieuwe OCMW-mandatarissen 
te helpen bij het nemen van een 
goede start, organiseert het Vor
mingscentrum Lodewijk Do
sfel, i.s.m. de Vereniging van 
Vlaamse mandatarissen, een 
dubbele vormingssessie. 

Op zaterdag 8 april organiseren 
deze insteUingen kursussen m 
Herent en Zele, op zaterdag 22 
april vindt het tweede deel 
plaats in Brussel en Gent. 
Hierop \vorden respektievelijk 
de OCMW-raadsleden van de 
provincies Antwerpen, Lim
burg, Vlaams-Brabant, (hoofd
stedelijk gewest) Brussel en de 
provincies Oost- en West-
Vlaanderen uitgenodigd. We 
starten telkens om 9.30 u. en 

MECHELEN RESIDENTIE Z O U t A A / c r f 
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN MET ZICHT OP DE DIJLE 
Op een unieke ligging met zicht op de Dijle op slechts enkele wandelpassen van 
het winkelcentrum heeft men in dit standingvolle appartementencomplex een 
ruime keuze uit een-, twee- en drie- slaapkamerappartementen, waaronder 
enkele duplexappartementen en penthouses, (vanaf 4.000.000 frj 
Garageboxen en autostaanplaatsen zijn in ruime mate voorzien. 

Inlichtingen + verkoop: 

,^015 ' 

WOONIDEE 
H. CONMIENCUTMAT 6 MECHEUN 

MECHELS Woonbureau 
Liersesteenweg 151 -2800 Mechelen 

ronden af om 17 u. 

De eerste zaterdag zijn we te 
gast in twee gemeenten waar 
een Volksunie-mandataris als 
OCMW-voorzitter zetelt. In de 
voormiddag krijgen we een 
rondleiding in de plaatsehjke 
OCMW-infrastruktuur en 
wordt de algemene werking van 
het O C M W toegelicht: wat is 
de raad, het vast bureau, het 
overleg-komitee... In de namid
dag zullen we de opdrachten en 
bevoegdheden van het O C M W 
onder de loepe nemen. Tijdens 
de tw^eede zaterdag willen we in 

de voormiddag de financiën en 
de voogdij behandelen. De na
middag voorzien we voor de 
specifieke rol van het VU-
raadslid: aandachtspunten, pro
fiel, uitstraling, pers en public 
relations. Voor deze sessies de
den we beroep op ervaren 
OCMW-raadsleden, OCMW-
sekretarissen en de V.V.S.G. 
Zowel raadsleden als geïnteres
seerden zijn welkom. 

c& Informatie bij Jan Brocatiu) 
op bet BarrikadenpUin 
(02/219.25.00). 

WM-AKTIEDAG IN BRUSSELSE 
ZIEKENHUIZEN 

"TAALWEHEN ZIJN 
KLINISCH DOOD IN 
BRUSSELSE 
ZIEKENHUIZEN" 
De Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen, de koepel van 
VU-mandatarissen, treedt op 
zaterdag 25 maart op een lu
dieke manier naar buiten met 
een aktie tegen de taaiwantoe
standen in de Brusselse open
bare ziekenhuizen. Ondanks de 
herhaalde aanklachten tegen 
deze situatie, blijft de naleving 
van de taalwetgeving er beperkt 
tot een uiterlijke opsmuk. Twee
talige bordjes zijn echter on
voldoende; de Vlaamse patiënt 
moet de mogelijkheid krijgen 
om in het Nederlands zijn ge
zondheidsprobleem uit te leg
gen. Dit is een sociaal recht. 

Daarom deze oproep van W M -
voorzitter Etienne Van Vaeren-

berh en VU-voorzitter Bert An
ciaux om, ook als niet-manda-
taris, deel te nemen aan deze 
aktie. We verzamelen om 10 uur 
aan het Barrikadenplein. In ver
schillende groepen trekken -we 
zaterdagvoormiddag 25 maart 
dan naar een aantal openbare 
ziekenhuizen in Brussel om op 
een ludieke manier de sociale 
onrechtvaardigheid aan te kla
gen. Afrondend wordt om 
1 lu30 een perskonferentie ge
geven aan het Instituut Jules 
Bordet, waarna aan de deel
nemers van de aktie nog een 
drankje wordt aangeboden op 
het Algemeen Sekretariaat. 

c» Info: Jan Broeatud, teL 
02/219.25.00. 

WEG MET DE SNELWEG 
Senator Jan Loones trekt, sa
men met de VU van de ar
rondissementen Oostende-
Veurne-Diksmuide en leper-
Veurne, fel van leer tegen het 
nieuwe pleidooi voor de door
trekking van de snelweg AI 9 
leper-Veurne. De sociaal-eko-
nomische argumenten gebruikt 
in dit dossier kunnen niet hard 
gemaakt worden. De eventuele 
doortrekking van de Al9 vormt 
integendeel een regelrechte be
dreiging op het open karakter 
van de Westhoek. 

Lx5ones tegenkanting is gefun
deerd. De Westhoek is nu reeds 
voldoende ontsloten: aUe indus
triezones en steden liggen op 
minder dan een half uur rijden 
van de al bestaande snelwegen. 
De ekonomische meerwaarde 
van een doortrekking is dan ook 
verwaarloosbaar. Toeristisch 
gezien zal een doortrekking 
zelfs een averechts effekt op
leveren. De open ruimte met 
een stil en groen karakter is 
immers de grote kracht van de 
Westhoek. Het hoeft geen ver
der betoog dat de aanleg van een 
nieuw stuk snelweg die waarde 
onherroepelijk vernietigt. Dit 

voorkomen is dan ook van ka
pitaal belang. 

Anderzijds is ook de VU zich 
bewxist van de huidige verkeers
drukte in de dorpen langs de N8 
tussen Brielen en Hoogstraten, 
lien alternatieve oplossing werd 
dan ook voorgelegd aan mi
nister van Ruimtelijke Orde
ning T. Kelchtermans. Lxiones 
en de lokale VU-afdelingen blij
ven het dossier van nabij volgen 
en zuUen erop toezien dat de 
Westhoek zijn landelijk karak
ter blijft behouden. 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWU 
EN 

TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 
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VLAAMSE SPORTWERELD ROUWT 

IN MEMORIAM DR. VAN DEN BOSSCHE 
OOST-VLAANDEREN 

Op 9 februari '95 overleed dok
ter Frans Van den Bossche 
(°8.2.1920). 

Dr. Van den Bossche was ge
kend als dé hoofdgeneesheer 
van het BLOSO. In die funktie 
populariseerde hij de sportge-
neeskunde. Later werd hij een 
voorvechter tegen de doping in 
de sport. 

Dr. Van den Bossche was steeds 
bereid de gemeentelijke VU-lijst 
te Heusden-Destelbergen aan te 
vullen. Daarbij was hij een ak-
tief medewerker in de VU-
sportkommissie. 

Geert Goubert, regeringskom-
missaris van de Sport, sprak op 
de uitvaart van dr. Van den 
Bossche en herinnerde aan de 
grote verdiensten die de afge
storvene heeft verworven. O.m. 
in het Nationaal Instituut voor 
de Lichamelijke Opvoeding en 
Sport dat hij met veel inzet hielp 
evolueren tot een autonoom en 
levenskrachtig BLOSO. 

Daar realiseerde de dokter on
dermeer de sportkaderopleidin-
gen, nu als Vlaamse Trainers-
school een voorbeeld in Europa, 
de opleiding tot sportfunktio-
naris, waarvan er nu ongeveer 
200 werkzaam zijn in Vlaamse 

gemeenten, het sportmedisch 
onderzoek en de medische be
geleiding van sporters, nu een 
medische specialisatie. Dr. Van 
den Bossche was tevens een 
loycual sportmedisch verant
woordelijke op vier Olimpische 
Spelen. Hij stichtte de Vlaamse 
Vereniging voor Specialisten 
Sportgeneeskunde en was ak-
tief lid van de Internationale 
Federatie voor Sportgenees
kunde. Hij was sekretaris van 
de Sportraad voor Oost-Vlaan
deren. 

Hij gaf gedurende meerdere ja
ren zijn ervaring en kennis door 
in het Hoger Instituut voor Pa
ramedische Beroepen te Gent 
waar hij bewegingsfïlosofie do
ceerde in de afdelingen ergo
therapie en kinesitherapie en 
wciar wij acht jaar geleden sa
men de specialisatiekursus 
sportkinesitherapie startten. 

Hij was als oprecht pluralist een 
graaggehoorde spreker voor al
lerlei „gekleurde " seniorenver
enigingen, voor de katolieke ar-
beidersbe\veging, voor de sport-
kommissies van SP en de Volks
unie, door wie hij als niet-par-
tijlid werd voorgedragen als lid 
van de Hoge Raad voor de 
Sport, waarna hij zeer aktief 

werd in de VU-sportkommissie 
(VUSK). 

In de Hoge Raad voor de Sport 
werd hij onmiddellijk voorzitter 
van de medische kommissie; 
hier legde hij samen met zijn 
aktiviteiten in de Vlaamse anti-
dopingkommissie de basis voor 
het dekreet voor medisch ver
antwoorde sportbeoefening. 

Hij schreef boeken en publi
ceerde Ln veel tijdschriften, 
want hij kon zo moeilijk neen 
zeggen. 

Hij w âs zeer verdraagzaam, 
wilde steeds relativeren, maar 
bleef altijd en overal vrank en 
vrij — in zijn, eigen Gentse en 
gekleurde stijl — zijn mening 
zeggen. Voor zulke mensen zijn 
geen aardse schatten wegge
legd, maar het zijn konstante 
signaalgevers van hogere waar
den. 

Wij bieden mevrouw Van den 
Bossche, kinderen en kleinkin
deren ons medeleven aan. Met 
het afsterven van dr. Van den 
Bossche verliest Vlaanderen 
niet alleen een bek-waam sport-
geneesheer maar ook een over
tuigd en konsekwent Vlaming. 

MAART 
Wo. 15 SLNT-NIKLAAS: Jaar
planning en taakverdeling VUJO-
Waas en Dender. Om 19u.30 in zaal 
,,Nectar", Driekoningenstraat 48. 
Org.: VU J O en Dosfel. 
Vr. 17 ZOTTEGEM: Vlaamse 
Bier- en Kaasavond. Om 20u. in 
zaal Gasthof, Kloosterstraat 2, Er-
wetegem (naast kerk). Tafelrede 
door Paul Van Grambergen. Deel
name: 250 fr. Inschrijven bij Ghis-
lain Diependaele, 09/360.13.37. 
Org.: VU-Zottegem. 
Za. 18 NINOVE: 18de Volksunie-
Eetfestijn. Van 18 tot 22u. in zaal 
De Paling, Geraardsbergsestwg. 
279 te Aspelare. Ook op 19/3 van 
llu.30 tot 15u. Org.: VU-Ninove. 
Za. 18 AALST: Kaas- en Vlees-
avond van FW-Aalst. Om 18u.30 
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreef te 

Aalst. Deelname: 360 fr., kinderen 
150 fr. 

Zo. 19 AALST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 15u.30 in teatersaal KG De 
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250 
fr. (leden VI. verenigingen en +3pas 
200 fr.) Org.: Vlaamse Verenigin
gen. Kaarten: 053/77.44.97. 

APRIL 

Za. 29 ERPE-MERE: Ontbijt
wandeling. Vertrek aan Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 
lOu. waar een stevig ontbijt (spek-
eieren, brood, koffie) wordt op
gediend. Zich voorzien van stevig 
schoeisel, ev. regenkleding. Deel
name: 150 fr.p.p. Vooraf inschrij
ven bij André Everaert, 
053/83.42.55. Org.: VU-Erpe-
Mere. 

IN MEMORIAM 
NATHALIE CORRIJN 
Maandag j.1. overleed te Aalst 
Nathalie Corrijn. 

Nathalie was sinds 1946, als 
eerste vrouw, gemeenteraadslid 
en schepen van de gemeente 
Voorde, en dit 30 jaar lang. 

Zij was gehu'wd met Cynel 
Raes. Samen brachten ze 9 kin

deren groot, onder wie Renaat. 

De begrafenis heeft plaats op 
vrijdag 17 maart a.s., om 1 lu. in 
de parochiekerk St.Marcellus te 
Voorde. 

De redaktie biedt de familie 
haar blijken van medeleven 
aan. 

WERKVERGADERING ARR. AALST 
Het arr. bestuur van VU-Aalst 
organiseert een werkvergade
ring met lunch, voor alle voor
zitters, sekretarissen en man
datarissen van de afdelingen uit 
het arr. Aalst. Deze akriviteit, 
edukatief ondersteund door het 
Dosfel-instituut, gaat door op 8 
april 1995 in de zaal De Z\va-
luw .̂ Toekomststraat 69 te Den-

derleeu^v, vanaf I2u. Gastspre
ker is Paul Van Grembergen. 
Deelname in de kosten is 300 
fr. 

Inschrijvingen bij het sekreta-
riaat van het arr. bestuur: Hugo 
De Bruecker, Moreelstraat 5 te 
9470 Denderleeuw, tel. 
053/66.54.17. 

WEST-VLAANDEREN 

MAART 
Wo. 15 IZEGEM: Tweede sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org.: VSVK. 

Vr. 17 IZEGEM: Vanaf 20u. 
Vlaams Huis, eerste kaarting. Ook 
op 19/3 vanaf 1 Ou. 

Vr. 17 IZEGEM: Vlaams Huls, 
20u. Erik Vandewalle over ,,De 
Europese taalstrijd is begonnen". 
Org.: Dosfelkring Izegem. 

Vr. 17KOEKELARE: VU-Leden-
feest uitgesteld tot 21 april. 
Za. 18 IZEGEM: Vormingsuitstap 
van FW-Izegem. 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltijd in zaal Den Ou
den Wal, Ruiseleedsesteenweg 107, 
om 19u.30. Eregast is Johan Sau-
wens. Deelname: 450 fr. Inschrij
ven voor 12/3 bij Pascal Engels, 
Begonialaan 23, 8700 Tielt 
(051/40.35.95). 

Di. 21 IZEGEM: De Drie Ge
zellen, Mentenhoekstraat, 15u.: Jef 
Bulcke over,, Veüigheid in en om de 
woning". Org. VWG-Izegem. 

Di. 21 IZEGEM: 't Spiegelaerken, 
20u.: uiteenzetting over dief-
stalbveiliging. Org.: FW-Izegem. 

Wo. 22 BLANKENBERGE: 
Drugs geen probleem maar een 
plaag, door dhr. De Man In de 
Hoogplaet, Willem Tellstraat, om 
20u. Inkom gratis. Org.: Vlaamse 
Kulturele Kring. 

Wo. 22 IZEGEM: Derde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org.: VSVK. 

Do. 23 IZEGEM: Bar auditorium, 
20u.: Prof. Y. Vanden Berghe over 
,,Is er een toekomst voor Oost-
Europa en het GOS ? '. Toegang 50 

4^ 

fr., abo's gratis. Org.; VSVK-Ize
gem. 

Vr. 24 IZEGEM: Reuze Groen-
tenkaarting van Jeugddienst Vla-
najo-Roeselare/Izegem. Vanaf 18u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoek
straat 4. Inleg 35 fr. Ook op 25/3 
vanaf 17u. 

Za. 25 IZEGEM: Stadion 4, 14u.: 
voetbalmatch Vlaams Huis vs. Ca
ravans Vanhoutte. Org.: VK 
Vlaams Huis. 

Wo. 29 IZEGEM: Vierde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org.: VSVK. 

Vr. 31 BRUGGE: VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

APRIL 

Za. 1 DE PANNE: Uutkomme-
feeste. Vanaf 19u.30 in feestzaal 
Gemeenschapshuis, Koninklijke 
Baan 7. Gastspreker: Paul Van 
Grembergen. Deelname. 850 fr. In
schrijven voor 26/3 bij bestuurs
leden of tel. 058/41.44.06 -
058/41.14.48of058/41.39.74. Org.: 
VU-De Panne/Adinkerke. 

Wo. 5 IZEGEM: V-Club voor kin
deren. Om 13u.30 in Ommegangs
traat 5. Tema: Eiermobile, paas-
haantje en ongamikippetjes. Mee
brengen: 1 gekookt ei, stiften, 
schaar, plaklint, lijm. Inkom 50 fr. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

Vr. 21 KOEKELARE: VU-leden-
feest in zaal Amfora, Ringlaan, 
vanaf 19u. Om 19u.30 etentje 
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30 
Toespraken Wilfried Vandaele en 
Jan Loones. Inschrijven voor 12/3 
bij Norbert Vandecasteele, Moe-
restraat 94, 051/58.90.05. Org.: 
VU-Koekelare. 
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l i DE REGIO 
ERIKVANDEWALLE: 

„DE EUROPESE TAALSTRUD IS AL BEGONNEN" 
Onder deze titel en op uitno
diging van Dosfelkring-Izegem 
geeft Erik Vandewalle op vrij
dag 17 maart, om 20u. in de 
bovenzaal van het Vlaams Huis 
een uiteenzetting. 
Eric Vandewalle is leraar en 
VU-gemeenteraadslid sedert 
1977 (van 1983 tot 1994 was hij 
ook schepen van Kuituur en 
Onderwijs). 
De leiders van Europa zijn het 
al over honderd en een dingen 
eens kunnen %vorden, behalve 
over de vraag wat de taal van 
Europa moet worden. E^n een
heidstaal? Maar welke? Een 
van de bestaande ? Een van de 
grootste ? 
Het probleem is al heel scherp. 
Men heeft al berekend dat de 
kostprijs voor het vele vertaal
werk, voor de meertaligheid en 
voor het stimuleren van de 
meertaligheid (o.a. het Lingu-
aprogramma) nog voor de toe
treding van Zweden en Finland 
als zou 100 miljard Ecu per jaar 
bedragen. E^n Ecu is 38 tot 39 
ft. 
Anderzijds is het onduldbaar 
dat één of meer talen van het 
Europa van de 15 (straks 18, 21, 

ROUW TE 
KOEKELARE 
O p maandag 6 maart overleed 
te Torhout mevrouw Qdette 
Defraeye-Staelens. Zij was vele 
jaren een aktief bestuurshd in 
afdeling Koekelare, en ook 
meerdere keren kandidate op 
VU-hjsten. 

Odette w âs echt een graag-ge-
ziene figuur in Koekelare. Want 
vele verenigingen en mensen 
deden beroep op hciar. Steeds 
was zij klaar om te helpen en de 
handen uit de mouwen te steken 
met de glimlach en een k-wink-
slag. „De Vlaamse vrouw", zo
als ze zichzelf lachend noemde, 
stak haar overtuiging niet onder 
stoelen of banken en leefde er 
ook naar. 

Zeer velen in Koekelare zullen 
haar missen. 

Ook langs deze weg bieden we 
de familie ons innig medeleven 
aan. 

UITGESTELD 
Reeds meerdere keren w^erd in 
de kalender van West-Vlaam-
sere ons ledenfeest vjui 17 maart 
aangekondigd. Gezien het over
lijden van Odette wordt dit le
denfeest uitgesteld naar vrijdag 
21 april. De plaats en het pro
gramma blijven hetzelfde, enkel 
de datum vvajzigt. 

(n.v.) 

enz.) gediscrimineerd zouden 
worden. 
Is er een oplossing voor dat 
probleem ? 
Het is zeker geen „faux pro-
blème' ' of „schijnprobleem" 
want de oplossing ervan heeft 
ook grote machts- en ekono-
mische gevolgen. Eigenlijk is 
het nu zo dat het Engels on
gemerkt als éne grote Europese 
eenheidstaal naar voren sluipt. 
Maar is dat een oplossing? En 
hoe reageren de andere ,,grote" 
talen? 
Moeten wij nog Frans leren 

omdat deze taal het aUicht ook 
zal moeten afleggen tegen het 
Engels? Zal onze taal, het Ne
derlands, dan verdwijnen of al
leen nog achterblijven voor ge
bruik in de huiselijke kring ? 
Kan het invoeren van een neu
trale en kunstmatige taal als het 
Esperanto als officiële Euro-taal 
een oplossing bieden ? 
Volgens de spreker is de toe
stand biezonder ernstig en is 
men er in de Europese instel
lingen en in het buitenland bin
nenskamers druk mee bezig. 
Dat het Nederlands voor het 

Europese merkenbureau niet 
weerhouden werd (wel het En
gels, Duits, Frans, Spaans en 
Itahaans) is nog maar het topje 
van de ijsberg die tegen de 21 
miljoen Nederlandstaligen kan 
aanvaren. 

De spreker schetst niet alleen 
het probleem. Hij gaat ook op 
zoek naar haalbare oplossin
gen. 

Wij raden onze lezers in en rond 
Izegem aan deze lezing bij te 
wonen. 

KRIMINALITEIT IN VLAAMS-BRABANT 

SLECHTS 2,4% OPHELDERING 
Dagehjks worden we bericht 
over de kriminaliteit in Vlaan
deren, indirekt gekoppeld aan 
een stijgend gevoel van onvei
ligheid onder de bevolking. 
Deze vaststelling zette Etienne 
Van Vaerenbergh (VU) ertoe 
aan een onderzoek in te stellen 
naar de kriminaliteit in Vlaams-
Brabant. Daarin w^erd per ge
meente nagegaan hoeveel in
braken, autodiefstallen en an
dere misdrijven er werden ge
pleegd, hoeveel er daarvan w^er-
den opgehelderd en weUce maat
regelen getroffen -werden ter be
strijding ervan. 

In 1994 werden in vergehjking 
met twee jaar daarvoor 10 % 
meer misdrijven aangegeven en 
dit ondanks een doorgedreven 
preventiebeleid. Slechts 2,4 % 
van alle misdrijven werd op
gehelderd. Van Vaerenbergh 
kan zich terugvinden in de ge
nomen maatregelen maar, zo 
stelt hij, ,,een veiligheidsbeleid 
nicig niet enkel bestaan uit een 
uitbreiding van een pohtie-
korps, men dient ook en vooral 
de sociale ongeüjkheid aan te 
pakken want dit is immers de 
voedingsbodem voor krimina
liteit". Tevens moet er dringend 
^verk gemaakt w^orden v£m een 
doordachte urbanisatie en ruim
telijke ordening (o.a. openbare 
verlichting, vermijden van get
tovorming,...). Daarnaast zijn 
goede kommunikatie en een de
gelijk informatiebeleid van be
lang, alsook het beperken van 
de overlast in mega-dancings, 
aldus Van Vaerenbergh. 

Uit dit onderzoek trekt hij een 
aantal pasklare oplossingen 
voor het verminderen van de 
krimmahteit in het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde: ,,de 
spütsing van het gerechtehjk ar
rondissement Brussel, een eigen 
rechtbank en parket voor Halle-
Vilvoorde zou in de eerste plaats 
de kloof met de burgers dichten. 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2.170 ppn WE of midweek, vele extra's. 

Spec arrangementen met dubb. Whirlpool in de kamer. 
--- I 10 km Brugge/Oostende. 

J ^ Bel voor folder: 
r A 1 059/26.82.97-26.83.80 

fox 26.89.35 
Knip me uit = fles champagne. 

'-K-

Het gebrek gebrek aan twee
talige magistraten in Brussel 
stuit tegen de borst. Dit leidt tot 
tijdverlies en onbegrip." 

Van Vaerenbergh richt tenslotte 
een oproep tot de bevolking: 
misdrijven moeten meer w^orden 
gesignaleerd, mensen moeten 
attenter rejigeren, zorgen voor 
een betere persoonlijke bevei
liging en afstappen van de dat-

zal-toch-niets-uithalen-mentali-
teit.(kap) 

o» Kriminaliteit in Vlaanu-
Brabant. Etienne Van Vaeren
bergh en Guy Uytterdprot. Ge-
intere<tf)eerden kunnen het rap
port aanvragen bij Van Vae
renbergh, Ninoofdedteenweg 236, 
1750 Lennik (uL 
054133.35.04). 

VLAAMS-BRABANT 
MAART 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Za
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

Zo. 19 TERVUREN: Steakfestijn 
van VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. Vanaf 12u. in zaal ,,De Engel", 
Markt te Tervuren. Iedereen van 
harte welkom. 

Zo. 19 MACHELEN: Eetfestijn 
van VU-Machelen, van 12u.30 tot 
20u. in Wijkcentrum Maria Moe
der, Jan Veltmansstraat te Ma-
chelen. 

Vr. 24 WEMMEL: 1ste Spagetti-
en Lasagne-avond. Vanaf 18u. in 
Cult. Centrum De Zandloper, 
Kaasmarkt 76. Deelname; 200 fr. 
Org.: VU en FW-Wemmei. 

Vr. 24 ZOUTLEEUW: Reeks dia's 

over ,,De Tiende 
Vlaams-Brabant. Om 
Oud Vredegerecht, 

Provincie: 
20u.in het 
Zoutleeuw. 

Org.: 1 Ijulikomitee + VAB. 

APRIL 

Za. 1 SEMT-AGATHA-BER-
CHEM: Breughelfestijn van 11 tot 
22u. in GC De Kroon, Vanden-
drieschstraat 19. Org.: Karel Buls
fonds, F W en VU van Sint-Aga-
tha-Berchem. 

Za. 1 LEMBEEK: 19de Haan-
tjeskermis. Van 17u.30 tot 22u. Ook 
op 2/4 van llu.30 tot 17u. In zaal 
De Kring, St. De Waelplaats, Lem-
beek. Org.: VU-Lembeek. 

Za. 8 ASSE: Jaarlijks etentje van 
VU-Groot-Asse. Van af 18u. in zaal 
Toverfluit, Gemeenteplein 25 te 
Asse. Ook op 9/4 van llu.30 tot 
16u. en op 10/4 vanaf 18u. 

LIMBURG 
MAART 

Zo. 19 HASSELT: Pannekoeken-
dag van VUJO-Hasselt. Tussen 14 
en 18 u. in Jeugdheem, Nieuwe-
heidestrsiat te Hasselt. 

Wo. 22 TESSENDERLO: Be
zoek met FW-TessenderIo aan An-
tiekhove te Zelem-Halen. Vertrek 
op Vismarkt of in Engsbergen om 
18u. 

APRIL 

Zo. 2 HASSELT: Eetfeest VU-
Hasselt. In Ontmoetingscentrum 
Catharina, N. Cleyaertslcian. Vanaf 
12u. Ook 's avonds vanaf 18u. 
Vr. 7 GENK: Debat „Softdrugs 
voor een prikje". Om 20u. in KC 
Genk. Sprekerse: R. Dewaele, M. 
Vanhex, P. Van de Loo (D66) en 
Sigurg Vangermeersch (VUJO). 
Moderator: Patrick Martens. Org.: 
VUJO-Limburg i.s.m. J D (Ned.) 
en Dosfel. 

23 HEUSDEN-ZOLDER: Sa
men met de bus naar het Zangfeest. 
Vertrek 12u.45 Heusden, St. Wil-
librordusplein; 12u.50 Beringen-
Markt; 12u.56 Paal-Oude tram
statie; 13u.l5 Tessenderlo-Vis
markt. Deelname: 600 fr. (bus + 
tribune 4de rang). Info: Frans Van-
stipelen: 011/42.59.95. 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 188 
.. / B 9800 Bohoonoarde 

dandermonde 
068/48 33 04 - 48 39 16 

driikkerij 

type 
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repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
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direct mail 
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ANTWERPEN 

MAART 
Vr. 17 TONGERLO/WES-
TERLO: Om löu. spreekt Gina, 
stuwende kracht van DRK'tjes, 
over hun motivatie en belevenissen 
aan het Oostfront. In Kapellekes-
hoef Org.: SMF-Kempen. 

Vr. 17 GEEL: Optreden van Zak
doek. Om 20u. in de Parochiezaal 
van Geel-Bel. Inkom: 250 fr. Org.: 
Vlaamse Aktiegroep Geel. 

Za. 18 LAAKDAL: Om 20u. hul
digt ,,Nieuw" burgemeester Patrick 
Van Krunkelsven met eenrecepite. 
Om 22u. bal. In zaal Centrum te 
Klein Vorst (Laakdal). 
Zo. 19 BERLAAR: Wie gaat mee 
naar het toneel met de nieuwe sche
pen van Kuituur, Walter Luyten ? 
Om 19u.45 in Parochiezaal St.Pie-
ters; Staf Geysemans op de plan
ken. Info en plaatsreservatie; 
03/422.55.25. 

Di. 21 BERCHEM: Martine Gey 
over ,, Historisch overzicht van ,,le 
trompe d'oell" in de kunst. Om 20u. 
in Cultureel Centrum Berchem. 
Org.: FW-Berchem. 

Vr. 24 SINT-AMANDS: VU-Len-
tekwis. Zaal De IJzer, Borgstraat 
143. Onspanningskwis voor gele-
genheidsploegen (van 3 tot 5 per
sonen). Inschrijven: 400 f 12 reek
sen van 10 vragen allerhande. Aan
vang 19u.30. Inschrijven bij Frans 
De Leeuw (062/33.43.61). 

Za. 25 TURNHOUT: Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuwpoort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veurne. 
Vertrek om 7u. aan Tijlcars, Ever-
dongenlaan 17. Deelname: 870 
fr.p.p. Inschrijven bij Klara Her-
togs, voor 10/3, 014/41.45.79. 

Za. 25 KALMTHOUT: Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuwpoort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veurne. 
Vertrek om 8u. Berchem Station. 
Terug rond 18u.30. Inschrijven 
vóór 3/3, 870 frp.p. 

Za. 25 EDEGEM: 13de Volks
zangavond „Kom zing met mij" in 
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200 
fr. Org.; VNSE, FW, Kulturele 
Kring. 

Ma. 27 KASTERLEE: Frank Se-
berechts over „Ieder zijn zwarte". 
Om 14u.30 in Hof Ter Rielen (grote 
baan tussen Turnhout en Kaster-
lee). Iedereen w^elkom. Inkom gra
tis. Org.; Vlaamse Kring en Da-
vidsfonds Turnhout. 

Di. 28 BERCHEM: Bezoek met 
FW-Berchem aan tentoonstelling 
„Fiamminghi a Roma" en „Ik was 
20 in 45". Info; tel. 321.73.60, na 
18u. 

Di. 28 KALMTHOUT: Bezoek 
met F W i.s.m. Berchem, aan ten
toonstelling ,,Vlcuningen in Rome" 
en aan het Hortahuis. Info en in
schrijven tot 27/2 bij Paula Cau-
wenbergh (2329.66.21). 

APRIL 

Zo. 2 MECHELEN: Pannekoe-
kennamiddag van VU-afd. Meche-
len. Zaal Rerum Novcunim, Mui
zen. Info: 016/20.68.24. 

Za. 8 WOMMELGEM: 12de 
Plantenruildag van KK Jan Pui-
mège. Vanaf lOu. cianvoer, vanaf 
14u. ruil. Met deskundig advies 
door Walter Wessels. Bij Sonja 
Herbosch-Maldoy, Kastanjelaan 4 
te Wommelgem. Iedereen welkom. 

Do. 20 BERLAAR: Peter De Roo-
ver over „De Europese Omwen
teling: een nieuw 1830 voor Vlaan
deren?". Om 20u. in z£ial Kin-
derland. Org.: DF-Berlaar. 

Zo. 23 BERLAAR: Deehiame aan 
ANZ in Antwerps Sportpaleis in 
groepsreservatie met Walter Lu 
ten. Plaatsbespreking ei 
03/482.11.93. 

Zo. 23 HEIST O/D BERG: Met 
Vlaamse Kring Rodenbach naar het 
Zangfeest. Voor info: Roger Van 
Dijck, 015/24.80.86. 
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WIELERKALENDER BREEKT TRADITIES 

HET ZAL WEER IN APRIL MOETEN GEBEUREN 
Er wcu) een tijd dat Parip-Nice nog tot de verbeelding 
^prak. Kloööerenner,^ wilden de koerd naar de zon abéoUiut 
op hun ereLijöt. Dat u verleden tijd. De zeden en gewoonten 
zijn te zeer veranderd. De Tirenno Adriatico kwant er bij en 
al wat Italiaans klinkt in de wielerwereld van vandaag 
écoort hoog. Omdat op het schiereiland nog éponöors 
worden gevonden en bijgevolg ook geld voorhanden L> om 
mild te inve^fteren in het veloke. Officieel heet het dat Italië 
kan terugvallen op een onvergelijkbare sporttraditie. Dat 
de kommercie het voetbal, de wielrenrwrij, de atletiek en hel 
baéketbal liefdevol omarmt. Bij oru u dat ander,). 

B
ij ons wordt elke frank 
gewikt en gewogen, \vordt 
onmiddellijk rendement 
geëist. Geduld is er niet 

meer bij. Het bemoeilijkt de 
lang verbeide wederopstanding. 
Want we zitten wel degelijk in 
een diep dal en het is zeer de 
vraag of we daar op korte ter
mijn uit geraken. 

INDURAIN 
Officieel heet het dat ons land 
elf wielerploegen op de been 
brengt. Maar de meesten daar
van zullen moeite hebben om 
een figurantenrol te vervullen. 
Ondanks de tribulaties rond 
Frank Vandenbroucke, die per 
3 aprU overstapt naar het Ita
liaanse Mapei, blijft Lotto de 
nationale vaandeldrager. Met 
Nelissen en Sergeant en met 
de... Rus Andrei TsjmU. 

Het Italiaanse Mapei-GB-La-
texco gaat inmiddels door voor 
de sterkste ploeg ter wereld. 
Met Ballerini, Bortolami, Mu
seeuw en Rominger. Alaar in de 
zomer zal Banesto met Miguel 
Indurain het volle gewicht van 
het gebeuren moeten torsen. In 
juli wil de Spaanse kampioen 
zich met een vijfde Tourzege op 
de hoogte van Merckx, Hinault 
en Anquetil hijsen. De crack uit 
Pamplona zal dan éénendertig 
zijn en het is niet uitgesloten dat 
de jaren beginnen wegen. On
danks de Spanjaard zich als 
geen ander op een wedstrijd kan 
koncentreren en altijd zuinig 
geweest is met inspanningen. 
Brio en panache waren nooit 
aan hem besteed. Naar het heet 
zal Indurain niet aanzetten in de 
Giro. Daar zal hij wel zijn re
denen voor hebben. 

Toch moet worden afgewacht of 
zijn tegenstanders hem van be
gin tot einde zullen durven be
stoken. Dat zal nodig zijn want 
er wordt nog altijd meer dan 100 
km tegen het uurwerk gereden. 
In het verleden volstond dit 
voor Indurain om het verschil te 
maken. Nu bestaan daar plots 
twijfels over. Omdat Rominger 
in Bordeaux het pas gevestigde 
uurrekord van de Spanjaard 
spektakulair „bijstelde". De on
voorspelbare Zwitser reed in 
zestig minuten maar liefst twee 
kilometer meer dan Indurain. 
Kenners geraken er nog steeds 
niet wijs uit. Bhjft de vraag of de 
fysiek kwetsbare Rominger in 
de vermoede zomerhitte over 
voldoende weerstandsvermo
gen zal beschikken om echt 
weerwerk te kunnen bieden. 

ZIJN NAAM IS AXEL 
Wat mogen wij van „de onzen" 
verwachten ? In vergelijking 
met vorig jaar kan het alleen 
maar beter worden, zij moeten 
hun seizoen ,,maken" in april. In 

de ééndagsklassiekers. Het 
wordt een dubbeltje op zijn 
kant. Museeuw gaf vorig jaar 
een Ronde van Vlaanderen uit 
handen die hij niet meer kon 
verliezen. Hij herstelde zich nog 
enigszins in de Gold Race mciar 
de nasmaak bleef bitter. In de 
herfst zal het voor de onzen van 
Parijs-Tours moeten komen 
want het wereldkampioen
schap, dat naar oktober werd 
verschoven, komt te laat en... 
het parcours in Colombia zou 
onmogelijk zwaar uitvallen. We 
zijn bijgevolg verwittigd. 

Over de zomer zwijgen ŵ e maar 
beter. liens de wegen hellen en 
kronkelen verlangen onze 
cracks naar huis. De jonge 
Merckx wordt misschien een 
uitzondering die de regel be
vestigt. De zoon van de kan
nibaal fietst vooral op karakter 
en gedrevenheid. Hij schu-wt 
geen zware inspanningen. Hij 
durft aanvallen en zich te pletter 
rijden. Axel zou zich graag een 
voornaam verwerven. Het 

In het zomerdeisu)en hoeven we de Belgen niet vooraan in het peleton te verwachten. Afwachten of de 
Banejto'd, met kopman Indurain, ook nu de Tour gaan beheerden. 

v^rordt verder ook tijd dat Frank 
Vandenbroucke w ât laat zien. 
Dat hij een keihard koppeke 
heeft is in de voorbije maanden 
gebleken. Dat hij zijn vele geld 
ook op de fiets ^vaard is moet 
nog blijken. 

Maar waarover klagen we ei
genlijk ? De Nederlanders heb
ben naar het heet niets meer. 
Peter Post schijnt een afgesloten 
hoofdstuk. Een reus geveld ? En 
J a n Raas maakt zich ook als 

geen illusies meer over de toe
komst. De grote troeven van de 
beste Nederlandse ploeg — er 
blijven er nog nau^velijks twee 
over — heten Ekimov, Abdoes-
japarov en... Edwrig Van Hooy-
donck. De kontrakten met de 
sponsors verlopen einde sei
zoen. 

Raas durft geen frank verwed
den op de verhoopte verlen
ging... De gevierde ex-kampi
oen beklaagt zich ook over de 

STERREN HAKEN AF 

AFSCHEID VAN EEN GENERATIE? 

Na Franky Van der Eist heeft 
nu ook Michel Preud'homme 
besloten niet meer voor de 
nationale ploeg aan te treden. 
De goalie van Benfica is in
middels al wel zesendertig ge
worden maar hij gaat nog altijd 
door voor de beste doelman 
van het land. We wachten af of 
de soep zo heet wordt gegeten 
als ze wordt opgediend maar 
het is wel duidelijk dat een 
generatie zich klciar maakt om 
afscheid te nemen van de na
tionale ploeg. Dat is een nor
maal verschijnsel maar in tij
den van sportieve laagkon-
junktuur komt het wel harder 
aan dan gewoonlijk. 
Van der Eist en Preud'homme 
•waren persoonlijkheden, voet
ballers met een eigen onna
volgbaar profiel. Van der Eist, 
de Pajot die Club Brugge ver
koos boven Anderlecht en al
leen daardoor al bewees an
ders te zijn dan de anderen. 
Wilskracht en karakter onder
scheiden hem van zijn gene
ratiegenoten. Hij voetbalde 
met zijn hart en verwierf zich 
daardoor grote populariteit. 
Hij sloeg zijn eigen stempel op 
Club Brugge en won met die 
nationale ploeg van Vlaande
ren vele onderscheidingen. 
Van der Eist het ook een eigen 

geluid horen voor en na de 
matchen. Hij had iets te ver
tellen. Er \verd naar hem ge
luisterd. 

ONDERSTE BOVEN 
Hetzelfde mag gezegd worden 
van Preud'homme. De Luikse 
doelman w^as voorbestemd om 
de roemrijke keeperstraditie 
van Standard voort te zetten. 
Nicolay, Piot, Preud'homme. 
Het leek •wel een sprookje. 
Maar dat was het niet. 
Preud'homme geraakte be
trokken in de omkoopaffaire 
en moest na zijn schorsing 
bijna noodged^wongen uitwij
ken naar het KV Mechelen 
van Cordier. Die ploeg was 
toen in opbouw en achter de 
kazerne beleefde Michel de 
schoonste dagen van zijn loop
baan. Daar werd het •wel een 
sprookje — •waar hij ook nog 
eens twee Gouden Schoenen 
aan overhield — maar precies 
daarom kon het-niet blijven 
duren. De ontnuchtering 
werkt nog altijd door bij Ma-
lin^wa „in afbou^w". 
Preud'homme was het laatste 
monument dat werd afgebro
ken. In de voorbije zomer, in 
de nadagen van zijn loopbaan, 
vertrok hij na een geslaagd 
•wereldkampioenschap naar 

Benfica. In de Portugese 
hoofdstad zou Michel nu zijn 
derde jeugd beleven en om die 
zolang mogelijk te laten voort
duren wil hij graag al zijn 
inspanningen op één doel kon-
centreren. Op Benfica. We 
kunnen zijn standpunt begrij
pen. De druk zal daar immers 
niet minder zijn dan bij An
derlecht of Ajax. 
Tussendoor moeten •we er ook 
op •wijzen dat de titelstrijd 
verre van gestreden is. Door 
de nederlaag van Anderlecht 
op Club Bruge wordt plots 
weer alles mogelijk. Standard 
kan zich niet langer verschui
len en mikt net EJS de twee 
gedoodverfde favorieten op 
het kampioenschap. Het laat 
weinig zien, neemt geen on
nodige risiko's, speelt resul
taatsvoetbal en heeft de kloof 
met de top zo goed als ge
dempt. 
Alles kan -weer op Sclessin en 
dat belooft mets goed voor wie 
nog naar de Vurige Stede 
moet. Mogehjk heeft Club 
Brugge een nieuwe start ge
nomen en begint Anderlecht 
aan zichzelf te twijfelen. Het 
werd al vaker gezegd. Er is 
niet veel nodig om in voetbal 
alles onderste boven te 
gooien. 

opkomende Nederlandse jonge
ren. Weinig talent, geen zelf
kritiek, onvoldoende opoffe
ringszin. Terugloop in de aan
vraag van licenties. Het is ooit 
anders geweest boven en on
middelijk onder de Moerdijk. 

WAAGSTUK 

De Franse •wielrennerij, die zich 
•via een geslaagde Tour en een 
bijzonder suksesvol w^ereld-
kampioenchap opnieuw in de 
volksgunst scheen te mogen 
verheugen, inkasseerde een 
psychologische klap door de fi
nanciële moeilijkheden rond de 
ploeg van Le Groupement met 
•wereldkampioen Leblanc. Een 
regenboogtrui die dreigde op de 
keien te komen staan. Stel het je 
maar voor. Alaar desondanks 
slaagden onze zuiderburen er 
•wel in zes wielerploegen de no
dige bankgaranties te laten 
neerleggen bij hun bond. Dat is 
veel meer dan iemand twaalf 
maanden geleden had durven 
voorspellen. 

Toch groeit de nieuwsgierigheid 
naar een •wielerseizoen •waarin 
een en ander •wordt uitgepro
beerd. Het •wereldkampioen
schap -werd verlaat en uitbe
steed aan de andere kant van de 
wereld. De Giro •werd ver
vroegd zodat er tussen de Ita
liaanse en Franse Ronde vier 
voUe •weken zullen hggen om te 
rekupereren, om de vorm te 
verliezen of eian te scherpen. De 
Vuelta zal de maand september 
vullen. Een waagstuk. De hoop 
dat enkele groten (?) in Spanje 
alsnog hun seizoen zullen pro
beren redden moet nog •worden 
be^waarheid. 

Precies achter dit soort rede
neringen verschuilt men zich 
om de kalenderwijzigingen, die 
jarenoude tradities doorbreken, 
te proberen verantwoorden. 
Grote, en eigenhjk enige, hoop 
en bedoeling is de belangstelling 
voor de ̂ vielersport over langere 
tijd te spreiden om op die ma
nier nog vaker op het kleine 
scherm te kunnen komen. Een 
verhaal van deze tijd dus. 

Flandrien 
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1 IZIEK I 
SIGISWALDKUIJKEN: 

VAN VEDEL NAAR BAROKVIOOL EN NAAR COMPOSTELA 
De heren Haydn en Mozart zijn goede vrienden. Ze 
wachten bij de deur en bedienen mij op mijn wenken. Toch 
komt hun notenbeeld niet tot leven zonder instrument of 
ötem. In dat spectrum heb ik een voorkeur voor de vertolker 
die dienstbaar id en toch zichzelf blijft. Siguwald Kuijken 
is er zo een. 

Z
ijn naam is verbonden aan 
momentopnamen uit het 
verleden die in mijn ge
heugen gegrift staan. 

Beeld één. Vader en moeder 
Kuijken op een willekeurig kon-
cert van hun zoons, terecht fier 
en gelukkig om zoveel moois. 

Beeld twee. Jaren geleden woon 
ik een koncert van La Petite 
Bande bij in de Brusselse Munt
schouwburg. Ik ben getroffen 
door een kort maar emotioneel 
bewogen in memoriam van Si-
giswald voor een pas overleden 
violiste van het ensemble. 

BeeB drie. Als reaktie op het 
applaus van de Miniemenkerk, 
verrukt over de uitvoering van 
Bachs motetten, toont Sigis-
wald zijn partituur aan het pu
bliek, wijzend op de naam 
Bach; een les in nederigheid. 

Beeld vier. Het euforisch of ge
lukzalig gevoel dat me overvalt 
bij het beluisteren van het slot 
van Bachs cantate ,,Ich hatte 
viel Bekümmernis" (BWV 21) 
door La Petite Bande, een lof
zang — zoals Bach zelf zegt — 
voor alle getijden, van Mozarts 
Requiem of een lichtvoetige 
Haydn. 

MUZIKALE STAMBOOM 
Langs vaderszijde stammen de 
Kuijkens uit Nederland, langs 
moederszijde uit de Elzas. Mu
zikaal talent aan beide twijgen. 
Ten bewijze. Wieland speelt 
cello en gamba, Barthold fluit en 
traverso, Sigiswald dirigeert La 
Petite Bande en bespeelt zijn 
viool als solist of in kleine be-

•werk van Lully. Zo ontstond het 
ensemble La Petite Bande, ge
noemd naar het gelijknamige 
orkest van Lully aan het hof van 
Lodewijk XIV. Sigiswald 
Kuijken heeft geen afkeer van 
de Duitse barok (alleen vindt hij 
Telemann wat burgerlijk), maar 
is gefascineerd door de onder
gewaardeerde Franse barok. 
„Wat gaat er schuil achter hun 
codex van hoofdse manieren om 
met mekaar om te gaan, achter 
de facade van schittering in hun 
dagelijks leven, paleis, schilderij 
en muziek ?" vraagt hij zich af. 

Intussen zijn de grenzen verlegd 
naar Haydn en Mozart. En het 
orkest blijft bestaan uit gelijk
gestemde vrienden, vaak oud-
leerlingen van het konservato-
rium van Den Haag waar Si
giswald barokviool doceert, en 2 
geplukt uit een mozaïek van ^ 
nationaliteiten. £ 

De sfeer wordt er eerder be-
psiald door gemoedelijkheid dan 
door discipline, het eigen spoor 
(of Idioom) is er eerder gevolg 
dan wens, routinge is er een 
kwalijk spook, en de dirigent 
vindt het belangrijk zichzelf te 
zijn met de idee voor ogen de 
luisteraar te grijpen. Ik denk 
hierbij aan de woorden van de 
Latijnse dichter Martialis: 

Sigiswald Kuijken, aangetrok
ken door de dtilte... 

„Elke hand, elke togaplooi 
draagt mijn dichtbundel. Kijk, 
daar wordt iemand rood, een 
ander ergert zich. Nu pas ben ik 
gelukkig met mijn poëzie." 

MOZART 
Voor de nabije toekomst plant 
Sigiswald Kuijken een opname 
van Mozarts vioolkoncerten en 
zijn concertante simfonie voor 
viool en altviool, en daarnaast 
een concertante uitvoering van 
Mozarts ,,Don Giovanni" met 
o.m. Werner Van Mechelen en 
Huub Claessens. 

De partituur benadert hij als 
een reine ziel, een onbeschreven 
blad. En wie het koncertleven 
volgt kan — de passietijd nadert 
immers — op diverse plekken 
terecht voor een uitvoering van 
Haydns „De zeven kruiswoor-
den" in samenwerking met Wil
lem Vermandere. (Lees kader
stukje.) 

Aüjn gastheer heeft het moeilijk 
met de dirigent die zichzelf in
teressanter vindt dan de mu
ziek, en met de ijdelheid van 
Wagner (maar zonder hem geen 
Mahler) en van de Fransman 
Messiaen tot wie de beroemde 
musicoloog Paul CoUaer, geïr
riteerd als deze was door dienst 
overdadig gebruik van vogel
geluiden, ooit zei: „Il est temps 
que tu fermes ta volière''. 

Affiniteit met de komponist acht 
Sigiswald Kuijken voor een di
rigent belangrijk. De muziek 
moet immers als het ware spon
taan vloeien net zoals de woor
den die ŵ e spreken omdat de 
retoriek van de muziek analoog 
is aan die van de taal. 

Doorheen het gesprek loopt de 
naam Mozart als een leidraad. 
Zo vinden we in een opera als 

HET KUIJKENKWARTET EN WILLEM VERMANDERE 

DE ZEVEN LAATSTE WOORDEN 
zetting. 

Een paar oudere broers volgden 
een kursus vedelbouw in Duits
land. Ze kwamen terug met een 
vedeltje en twee boekjes, een 
van Josquin Desprez, het an
dere van Lassus. Spel werd 
ernst. Sigiswald trok naar het 
konservatorium van Brugge en 
Brussel. ,,Daarom heb ik iets 
van West-Vlaanderen en van 
het Pajottenland", zegt hij. Op 
eigen houtje k^vam hij bij de 
barokviool. De ontmoeting met 
beeldenstormer Harnoncourt 
en clavecinist Gustav Leon-
hardt betekende een schok. Pa
radoxaal op het eerste gezicht 
maar zijn belangstelling ging 
zowel uit naar de oude als naar 
de hedendaagse muziek zoals 
blijkt uit de jubUeumuitgave bij 
de twintigste verjaardag van La 
Petite Bande waar Stravinsky's 
elegie naast Corelli staat en We-
bern neiast Bach. 

In 1958 was er het Alariusen-
semble, gesticht door de bizarre 
Schotse fluitist Charles Mac 
Guire, dat zich toelegde op de 
viool- en de gambahteratuur op 
autentieke instrumenten, maar 
tezelfdertijd ook moderne mu
ziek met dirigent Pierre Bart-
holomée. 

In 1972 zocht het platenmerk 
Harmonia Mundi naar een ba-
rokorkest voor de opname van 

In 1785 kreeg Haydn van de 
bisschop van Cadiz de op
dracht een werk te schrijven 
voor de passietijd, een sfeer
schepping bij de zeven laatste 
woorden van Kristus aan het 
kruis. De bisschop zou bij elke 
zinsnede een meditatie hou
den, daarna neerknielen en 
luisteren naar de muziek. 
Slechts één lamp mocht in de 
kerk branden en de beelden 
moesten worden afgedekt met 
paars, de kleur van boete en 
inkeer. Haydn maakte drie 
versies. We krijgen die in 
kw^artetvorm. Daarvoor zorgt 
het Kuijkenkwartet. Willem 
Vermandere neemt de rol van 
de bisschop over. Ze brengen 
de bezinning doorheen Vlaan
deren nog tot vrijdag 17 
maart. 

lïerst doen ze Mechelen aan. 
Stilte is een norm voor luis
teren en respons. Die is er. 
Deze Haydn is ongewoon. We 
kennen hem vanwege zijn pit
tige en rimpelloze taal. Maar 
hier spreekt een ingetogen 
man. Het Kuijkenkwartet is 
zijn dienaar. Elk van de on
derdelen is gewijd en devoot 
(van maestoso over largo naar 
adagio). De droefenis klinkt 

ingehouden, soms desolaat 
(,,Mijn God, w^aarom verlaiat 
Gij Mij ?), soms troostvol, al
tijd stoïcijns. Ik kan het woord 
wijding niet omschrijven. 
Maar die is hier aanwezig. Ik 
hoor het aan het klankbeeld. 
Ik voel het intuïtief aan de 
goed gekozen rustpunten, de 
zachte aandrang in de smeek
bede „Ik heb dorst", en het 
zacht uitdijen van de laatste 
noot, als in het gregoriaans. 

BERGREDE 
Willem Vermandere mijmert 
hoogst persoonlijk over de ze
ven kruis'woorden d.w.z. gees
tig, dwars, ironisch, en vooral 
teder. Soms doet hij dat als 
verteller, soms in de rol van 
Maria en Jozef, soms door de 
mond van Jezus zelf. Ik hoor 
heimw^ee in zijn woorden. ,,We 
zitten hier, uitgeschud en ont
erfd, als bannelingen uit het 
land van onze kinderjaren dat 
was gekleurd door processie, 
gebed en gregoriaans ". Ik hoor 
hem pleiten voor de poëzie en 
de verbeelding in de klaag
zangen van Jeremias en in de 
verhalen van Jezus zelf, „die 
man die overal achter mij aan 
zit", en voor het telkens weer 
herbouwen van het huis van de 

waarheid. Ik hoor vooral een 
man die geen afrekening zoekt 
maar mildheid. Als slot nog 
een paar treffende uitspraken 
die zijn bijgebleven. „God is 
een meester in de camouflage. 
Ik zag hem vanmorgen op de 
markt in de gedaante van een 
Alarokkaans meisje en vorige 
w^eek in Poverello ^vaar hij de 
vaat deed", aldus zijn para-
frsise op de Bergrede. En ver
wijzend naar een reis in Italië: 
„Het meest intens heeft me een 
kruisbeeld in Perugia getrof
fen omdat de handen van Je 
zus naar voor staken als wil
den ze de mensen omhelzen". 

Wcis het mogelijk, dan zouden 
het Kuijkenkwartet en WiUem 
Vermandere elke plek in 
Vlaanderen moeten aandoen. 
De wereld zou er beter en 
vreedzamer uitzien. Zelden 
immers heb ik een bezinning 
meegemacikt die zo zinvol en 
zo autentiek was. 

(wdb) 

P.S. Voor wie er niet persoon
lijk bij kan zijn maakt TV 2 een 
opname van de medidatie voor 
het programma „Vuurvogel" 
dat wordt uitgezonden op 8 
april. 

,,Cosi fan tutte" even goed de 
afgrond van het mysterie als in 
een koraal van Bach. Mozart is 
de grootste en de meest men
selijke omdat hij in de hemel en 
in de hel is geweest. Haydn is 
net als Brahms nooit tragisch. 
Bach is universeel en Haendel 
aards. Dat ik de Italianen uit de 
barok onderling verwisselbaar 
vind is te wijten aan de gladde 
en gepolijste aanpak van het 
ensemble „I Musici" dat jaren
lang als norm doorging, terwijl 
grondige studie van het bron
nenmateriaal de eigen contou
ren van mensen als Locatelli, 
Tartini en vooral de hoeksteek 
Corelli heeft aangetoond. 

Benaderingen van een kompo
nist veranderen. Het is onmo
gelijk Bach nu te vertolken als in 
de jaren vijftig. Zelfs de tij-
deloosheid van bv. Clara Haskil 
is relatief. Hciar charmante 
broosheid, die ook te maken 
heeft met de aard van de Stein-
wayvleugel, meig plaats maken 
voor een wat viriele Mozart op 
de pianoforte. 

HET GELUID VAN DE 
STILTE 

Stravinsky en vooral Schoen
berg zijn voor Sigiswald 
Kuijken de spilfiguren van deze 
eeuw. Stravinsky eerder als een 
soort tovenaar, een betere Pi
casso, Schoenberg als kruis
punt, gebald en wetmatig, klin
kend als de dchreeuw van Munch, 
niet meer naar schoonheid stre
vend maar naar (soms) rauwe 
expressie. 

In de rand van het muzikale 
gebeuren is sponsoring nood
zakelijk omdat het ideaal, een 
orkest dat zichzelf weet te be
druipen, niet meer hjialbaar is. 
Maar er zijn uitwassen. En 
daardoor blijft de echte me-
lomaan soms in de kou staan. 

Wedstrijden acht Kuijken bui-
tenmuzkaal, ongezond, en voor 
sommige deelnemers wreed. 
Ruimte voor een boek is er 
weinig, een te bescheiden ant
woord als ik bedenk dat de 
namen Yourcenar en Böll zijn 
gevallen. Een goede film zoals 
„To live" en „Schindler's List" is 
graag meegenomen, niet echter 
de geruchtmakende „Farinelli" 
om de betwistbare kunstgre
pen. 

Welke CD's hij zou meenemen 
naar zijn afgelegen eiland? De 
laatste strijkkwartetten van 
Mozart omdat ze zo troostvol 
zijn, een paar simfonieën van 
Haydn omdat ze verstrooiing 
brengen, de motetten van Bach, 
en wellicht Stravinsky's psal-
mensimfonie. 

Maar vooral het geluid van de 
stilte spreekt Sigiswald Kuijken 
aan, stilte die hij proefde op een 
tocht door de Sahara in '88 en 
die ik hem toewens op zijn pel
grimage naar Santiago de Com-
postela. 

Ik ging op zoek naar een mu
sicus en vond die, maar bo
vendien een hartelijk en spon
taan man. 

Wouter De Brrryne 
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lu-imjE 
NA EEN KWARTEEUW INVENTARISATIE 

SINT-LUKASARCHIEF ZOEKT (NOG MEER) VRIENDEN 
Sinds zijn oprichting in 1969, 
ontfermt het Brusselse Sint-
Lukasarchief zich, d.m.v. on
derzoek, over architektuur en 
stedebouw. Een inventarisatie 
van de architektuur -was een 
absolute noodzaak voor het ivel-
slagen van dit onderzoek. 

Naar aanleiding daarvan werd 
in 1979 de Urgentie-Inventaru) van 
het bouwkundig erfgoed gepubli
ceerd. Gedurende de jongste 
twee jaar voerde het Sint-Luk-
asarchief een voUedige herzie
ning door zodat het tot een 
volwaardige Inventarid voor het 
Brussels Hoofdstedehjk Gewest 
kwam. 

Vele van de geselekteerde ge
bouwen zijn essentiële elemen
ten in stedebouwkundige ge
helen. Volgens de organisatie 
berust de verantwoordelijkheid, 
om deze inventaris wettelijk te 
bekrachtigen en toe te passen, 
bij de staatssekretaris en de 
Brusselse hoofdstedelijke rege
ring. „Het publiek, de eige
naars, bouwpromotoren en an
dere geïnteresseerden in het pa
trimonium hebben recht op dui
delijke informatie", ^vordt ge
steld. 

Ter ondersteuning van dit ini
tiatief stelt het archief zijn ken
nis en ervaring ter beschikking 
om ook elders in Vlaanderen en 
WaUonië onderzoek te verrich
ten naar de kw^aliteiten en mo-
gehjkheden m.b.t. het bouw
kundig erfgoed. 

Voor deze studie wordt het ar
chief gesteund door de stede-
bouwkundige diensten van Wi-
tab (Westvlaamse Intercommu
nale voor technisch advies en 
bijstand voor ruimtelijke orde
ning). 

„VRIENDEN" 
Daarnaast wil het St-Lukasar-
chief eveneens "werk gaan ma
ken van het bouwhistorisch on
derzoek en de mogelijkheden 
tot restauratie en renovatie van 
patrimoniumwaardige gebou
wen want „meer dan eens wordt 
het straatbeeld verminkt door 
gebrek aan kennis en inzicht." 

Toch blijft het sensibihseren 
rond architektuur uit het ver
leden een van de belangrijkste 
bezigheden van het archief. Dat 
blijkt ondermeer uit de versche
nen publikaties: Kundt in de 
dtraat en Graffiti m BriudeL die 
eveneens •worden besproken in 
de nieuwste spreekbuis: het vier-
maandelijké tifddchnft van het Sint-
Lukodarchief. 

U kunt „Vriend" van het Sint-
Lukasarchief worden, waar
door u, naast het tijdschrift, 
eveneens op de hoogte -wordt 
gehouden van akties op het ter
rein en daaraan verbonden do-
kumentatie. Het viermaande
lijks tijdschrift SLA bevat in zijn 
eerste nummer een overzicht 
van een kwarteeuw inventari
satie door het archief en een 
bespreking van het midden de 
jaren 30 opgetrokken NIR-ge-
bou-w aan het Flageyplein, de 
huidige stand en mogelijke be
stemming van het gebouw. 

Verder een verslag van akties 
rond Cinema Metropole in de 
Nieuwstraat. SLA 2 zal het heb
ben over de belangrijkste Brus
selse monumentale beeldhouw
werken en hun plaats in de 
stad. 

Het tijdschrift zit ook grafisch D7ïek7omBe~^el'^n HÜ^L/t in dI^^Ü7ln~dTKltr^n 
mooi in rtie aar. ontwerp van Hendrik Beyaert, op dit ogenblik in restauratie. 
Tot slot legt het archief er de ^ y ' r n 
nadruk op dat het blijft werken 

TENTOONSTELLING OVER REDERIJKERIJ TE ANTWERPEN 

BROEDERMIN EN GOUDBLOEM 

In de provinciale zetel van BA-
COB in Antwerpen loopt nog 
tot 25 maiart een kleine maar 
merkwaardige tentoonstelhng 
over de Koninklijke Toneelver
eniging Broedermin en de Aloude 
Rederijkerdkamzr De Goudblccin, 
een afdeling van FVK-Roden-
bachfonds. Het gaat om een 
dubbele jubeltentoonstelling, 
n.a.v. het eeuwfeest van de 
Broedermin en het zestigjarig 
bestaan van de herstichte re
derijkerskamer. Aan de hand 
van een twintigtal kaders met 
foto's en dokumenten, en een 
aantal toonkasten met archief
stukken en voorwerpen wordt 
de geschiedenis van de beide 
verenigingen geschetst. Bo
vendien wordt het bredere ka
der van het amateurtoneel en 
het kulturele leven in Antwer
pen als achtergrond aange
reikt. 

Het is duidelijk dat de re
derijkerij en het amateurtoneel 
een enorme evolutie hebben 
ondergaan. We moeten reeds 
een vijftal eeuwen teruggaan 
om het ontstaan van de eerste 

Jan-Fraru Wdlerrui, voortrek
ker in het kiiltiirele verenigings
leven. 

rederijkerskamers te situeren. 
Hun bijdrage tot het kulturele 
en maatschappelijke leven in 
de Nederlanden kan nauwe
lijks overschat worden. In de 
loop van de negentiende eeuw 
schakelden de rederijkerska
mers, naast andere verenigin

gen waar het toneel beoefend 
werd, zich in de opkomende 
Vlaamse beweging in. Onder
meer Jan-Frans Wülems was 
hierbij een voortrekker. 

ZIN EN INVLOED 
De tentoonstelling toont dui
delijk de evolutie die zich in de 
twee verenigingen heeft voor
gedaan. Zij namen de draad 
weer op van de oude wagen
spelen en rederijkersspelen. 
Maar daarnaast namen ze ook 
negentiende-eeuws en eigen
tijds -werk op hun repertoire. In 
de jaren zeventig vonden ook 
Hugo Claus, Tennessee Wil
liams e.a. hedendaagse auteurs 
weerklank bij de twee ver
enigingen. De nadruk ^vordt 
verder gelegd op de buiten
landse optreden en suksessen, 
o.m. in Tsjechoslovakije, Italië 
en Frankrijk. Grappige anek
doten, o.m. over de scheuring 
in de Broedermin en de Slag op 
het Klapdorp die hieruit voor-
vloeide in 1906 verlevendigen 
de tentoonstelling. 

Alfred Borms en zijn mede
werkers hebben prachtig werk 

geleverd met deze tentoonstel
ling, en met de interessante 
brochure die aan de geschie
denis van de twee verenigingen 
•werd gewijd. 

De tentoonstelling is elke 
werkdag te bekijken in de in
komhal van BACOB, Gene
raal Lemanstraat 17 te Ant
werpen. Op de woensdagen 15 
en 22 maart grijpt om 14u.30 
telkens een interessante voor
dracht plaats, respektievelijk 
over „Zm en betekenis van de 
hedendaagse rederijkerska
mer" en over „Invloed van het 
Vlaams Volkstoneel en het 
amateurtoneel op de Volksont
voogding". En na het beëin
digen van deze tentoonstelling 
kan men opnieuw een bezoek 
brengen aan het Museum voor 
Rederijkerij en Amateurtoneel, 
Durletstraat 4-6, Antwerpen. 

Frank Seberechts 

<=&• Voor iiuchry vingen, geleide 
bezoeken OOM de tentoonstelling 
en alU andere informatie kan 
men terecht op telefoonnummer 
03/236.11.60. 

aan de specifieke problemen 
i.v.m. architektuur omdat, naast 
gebou^wen, nog steeds teveel 
waardevoUe stukken, zoals ge
tekende en geschreven bron
nen, verloren gaan. In SLA zit 
een voorbeeld van zo'n gete
kende bron: de ontwerpen voor 
de gevel van Hi^r is't inde Kater 
en de Kat, een herenhuis door 
Hendrik Beyaert (1874) gete
kend, aan de Brusselse Adolphe 
Alaxlaan. 

(kap) 

c» St-Lukadarchief, Rogier
straat 173, 1210 Bru^seL Vriend 
worden kost 600 fr. op reknr.: 
000-1186703-05. Uontvangt een 
vriendenkaart en het tijdschrift. 

Deze week i n 

Jacques U t e D ^ „ g e n 
aandacWopdelege 0^ 

van de jongste o e . r e e n . 
dossiersend^^» ^ ^ ^ . ^ 

Recht op recht 
De VLD kongresseert over Justitie 

Hoe wil de party het vertrouwen in het 

gerecht herstellen'' Een gesprek met 

Patnck Dewael, Hugo Coveliers en 

Mare Verwilghen om het gevoehge 

tema. Deze week in Knack. 

De computer-kids 
Ze leren lezen op het scherm Maken 

spelletjes voor hun vnenden Helpen 

hun ouders met het huishoudbudget 

Wie is er bang voor MS Dos'' Geen van 

deze kids Een reportage in de 

kinderspecial van Weekend Knack. 

En verder... 
• Reportage bij de bezetters van Boel • 

Hoeveel is onze frank waard'' • 

De holocaust als wapen • De Gia en 

haar terreur • Genetika de stnjd om 

patenten • Ekonomie Crédit Lyonnais 

in last • Film Taxandna of het verhaal 

van een lijdensweg • Het wielerpeloton 

\ oor Milaan San Remo 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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MGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 18 MAART 

CITIZEN KANE 
Eerste -wellicht beste film van Orson Welles, over een kran
tenmagnaat, en daar zal WiUiam Randolph Hearst wel model 
voorgestaan hebben. AUe faciliteiten waarover men in 1941 in 
Holl3/wood beschikt, werden optimaal benut. (TV 2, om 
20u.35) 

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF 
BEING 
Uitstekende bewerking van de beroemde roman van Milan 
Kundera over het turbulente leven van een jonge Tsjechische 
arts in 1968. (Ka 2, om 21u.30) 

Z O N D A G 19 MAART 

THE LONG WALK HOME 
Amerik. komische fiilm (1990 rond de spanningen tussen blank 
en zwart in Alabama, anno 1955. Tussen alle konflikten door 
kunnen Whoopi Goldberg en Sissy Spacek best met mekaar 
opschieten. (Ka 2, om 22u.) 

MAANDAG 20 MAART 

DOWNHILL RACER 
Robert Redford belandt door een toeval in de Amerikaanse 
Olimpische skiploeg, maar haalt zich door zijn onhebbelijk 
gedrag niets dan moeilijkheden op de hals. Deze Amerikaanse 
film (1969) bevat adembenemende natuur- en aktiebeelden. 
(VT4, om 20u.30) 

W O E N S D A G 22 MAART 

THE ESCAPE ARTIST 
Amerik. komische film (1982) met Griffin O'Neal als een jonge 
ontsnappingskunstenaar die door de volwassenen rondom hem 
wordt uitgebuit. Griffin O'Neal is de zoon van Ryan en de 
broer van Tatum en komt goed over op het scherm. 

(TV 2, om 20u.) 

GEEN STEEN OP DE ANDER LATEN 
Het bouwkundige erfgoed in Vlaanderen is een van de rijkste 
en belangrijkste in Europa. Toch worden veel monumenten 
verwaarloosd en zelfs gesloopt. Mare Hermans en J a n Nee-
kers maakten voor „Boulevard" een dokumentaire over het 
belang van een degelijke monumentenzorg. 

(TV 1, om 22u.20) 

D O N D E R D A G 23 MAART 

DE PARAGON-ZAAK 
In deze Z-weedse serie draait alles rond de problemen en de 
loense praktijken binnen de internationale afvalverwerking. 
(TV 2, om 22U.45) 

V R I J D A G 24 MAART 

A SOLDIER'S STORY 
Amerik. film (1984) naar een toneelstuk van Charles Fuller, met 
Howard E. Rollings Jr. en Denzel Washington. Tijdens W O II 
begint men zich in Amerika bewust te worden van de noodzaak 
van de opheffing van de rassendiskriminatie. Vooral in het leger 
wordt de situatie onhoudbaar. (TV 1, om 21u.25) 

RISO AMARO 
Naast een sociaal-kritisch dokument van de arbeidsters in de 
rijstvelden van de Po-vlakte ^vordt in deze film van Giuseppte 
de Santis (1948) een passioneel liefdesdrama geserveerd, flet 
sex-appeal van Silvana Mangano maakte de film tot een 
internationaal bioskoopsukses. (TV 2, om 23u.) 

HERSENBREKER 

Chriitine Lahtl en Wiliiam Hurt in The Doctor, een aan
grijpende film over een artd die patiënt wordt. Zondag 19 maart 
op TV 1, om20u.25. 

OPGAVE 36 
H O R I Z O N T A A L 

4. Dat is op 't nippertje 1 (5 
5) 

7. Boek vol 
(13) 

9. Deze viervoeter heeft een 
operatie ondergaan (4) 

De kapper kan zowaar voor 

herinneringen 

10 

iets 
(9) 

altijdd urends zorgen! 

• • • « • • • • • • • • • • • • • • • • 

11. Toen het vechten was op
gehouden... (2, 2, 6) 

13. Heel klein stukje muziek 
(2) 

14. Beelden voor Italiaanse te
levisiekijkers (3) 

16. Van zo iemand zul je wel 
schrikken (6) 

17. Volmaakt (6) 

20. Suikerwerk om ongedul
dige mensen tijdelijk kon
tent te stellen (13) 

21. Deze plaats vind je in Duits
land (3) 

22. De pruimentijd ? (8) 

VERTIKAAL 

1. Peinzen in de vorm van een 
wedstrijd (9) 

2. Erg verlegen (10) 

3. Gevuld IS dit een stevige 
voorraad pintjes (7) 

4. Zo te horen een nakomeling 
van zeer bescheiden for
maat (9) 

5. Een held heeft zeker zon 
snavel niet (6) 

6. Wat doorgaans gebeurt na
dat een jong rund in heel 
diep water is terechtgeko
men (2, 3, 6) 

8. T%vee heiligen die hun mond 
moeten houden (2, 2) 

11. Is dit een winkel die maar 
tijdelijk in gebruik is ? (8) 

12. Andere naam voor Hollands 
voetbal (6) 

13. Voedsel om van te wenen 
(2) 

15.Reeds helemaal (2) 

17. Binnenshuis (6) 

18.H ier gaat 't om een drukfout 
(7) 

19. Zo'n stemming bederft de 
sfeer (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 35 
Horizontaal : 4. minnaressen; 
7. etiketteren; 12. iemand an
ders; 13. eventjes; 14. zons-

opkomst; 15. nonnenorde; 16. 
opbrengst. 

Vertikaal: 1. havenstaker; 2. 
lenteverlof; 3. ontnemen; 4. 
meerderen; 5. naïeveling; 6. 
sprei; 8. inkoop; 9. makker; 10. 
ademen; I I . protest; 14. zijde. 

H. Pas-Van Belle uit de 
Groende Wandeling 13 te 2970 
's Gravenwezel wint een 
prijsje. Haar gele briefkaart 
met de juiste oplossing nr. 35 
werd uit de korrekte inzen
dingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaar t met de oplossing van 
opgave 36 ten laatste op maan
dag 27 maart op de redakt ie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 
© 

VEV: kompensaties 
niet uitFlaggen! 

© 

Partijfinanciën Hepen 
té gesmeerd 

© 

Obusseti-zaak slstat in 
als een bom 

IstanboeL.c 
in Turkije 

AHASVERUS 

"Bedrijf mag uitbreiden", 
leis Ahasverus 
Eurantextra 

© 

© 

Canada voor Spanje: 
w^einig heil, 
veel bot! 
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WEDERWOORD 

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

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

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

KONGRES(l) 
Binnen de drukte van de nood
zakelijke 300.000 stemmen om 
als partij een progressieve stem
pel op Vlaanderen en Europa te 
blijven drukken, ging zondag 
tijdens de slotzitting van het 
33ste kongres het inhoudelijke 
wat verloren. 

Nochtans hebben de VU-kon-
gresslsten enkele niet mis te 
verstane aksenten gelegd. Heel 
wat onderw^erpen die tijdens het 
kongres van Leuven met de 
nodige diplomatie dienden be
handeld te w^orden, kwamen af
gelopen weekeinde open en 
bloot aan bod. 

Het doet dan ook plezier dat de 
VU-leden tegen de kongres-
kommissie in het voorstel van de 
Roze Leeuwen hebben ge
stemd. Het siert de VU als par
tij. 

Voor de duizenden holebi's die 
Vlcianderen rijk is, betekent de 
kongresbeslissing meer dan zo
maar een simbolische steun. 
,,Aanvaarding van de verschei
denheid binnen de eigen ge
meenschap is eveneens essen

tieel. Daarom stelt de VU dat 
homo's als gelijkwaardige bur
gers niet gediskrimineerd mo
gen -worden. De VU zal hiertoe 
de nodige initiatieven nemen om 
een wetsvoorstel tot algemene 
wet op de non-diskriminatie in 
te dienen." 

JVLet dank namens de Roze 
Leeuwen. 

Miguel Stas, Aalst 

VRIJE MENING 
Met welk „recht" ontzegt Guido 
Moons (WIJ , 8 maart j.1.) som
mige personen het „recht" om 
hun mening te zeggen of te 
schrijven ? Wij aanvaarden 
geen zelfstandig Vlaanderen 
w^aarin geen plaats is voor vrij
heid van mening en voor ver
draagzaamheid . 

We hebben zo'n periode al eens 
eerder meegemaakt... 

R. Depuydt, Westende 

40 JAAR 
Veel sukses met de reeks „Her
inneringen aan 40 jaar Volks
unie", ik vind er veel in terug 
van w ât ik zelf als militant heb 
meegemaakt. Er zal wel altijd 
iemand „gelukkig" zijn als hij 
deze herinneringen leest en 
w^eer eens herbeleeft! 

F. Habitans, Schaarbeek 

CORDON 
SANITAIRE 
K^n men een zinvolle diskussie 
voeren met een partij die vanaf 
haar ontstcian slechts één doel 
voor ogen heeft: de Volksunie 
moet verdwijnen. 

Reeds in 1982 bij verkiezingen 
kladde men onze borden vol met 
„lafaards en verraders". 

Voor enkele -weken verscheen in 
W I J een pleiade van Ueflüjk-
heden tegenover VU-mandata-

rissen, die in 't Pallieterke waren 
verschenen. 

Ook in mijn bezit het blad van 't 
Blok waar wij voor verraders 
uitgemaakt -worden. Om nog 
niet te spreken van de heren 
Dillen, Annemans of De Winter 
en hun -woordenschat over de 
VU op TV. 

In elke partij zijn goede en 
minder goede mensen met 
goede en slechte eigenschappen, 
enz. enz. Waarom moest het 
Blok opkomen in verschillende 
gemeenten -waar een VU-bur-
gemeester en schepenen het be
leid uitmaakten en -waa.rdoor het 
bestuur nu ^veer in handen is 
van de traditionele partijen ? 

Het zondebokkenfenomeen 
(oef!) er bijsleuren en daaraan 
folteringen, repressie en brood
roof koppelen is te gemakkehjk. 
Neen, zo zullen we nooit verlost 
worden van -wit-zw^art-denken. 

Ward Herbosch, 
Wonunelgem 

KONGRES (2) 
Een harteüjk bravo voor de in
zet en de talrijke aanwezigheid 
van de Volksuniejongeren op 
het Volksuniekongres is meer 
dan verdiend te noemen. 

Alleen al het aantal amende
menten en degelijke tussenkom
sten bij de kongresvoorstellen 
verdienen onze grootste -waar
dering. 

We werden aangenaam verrast 
door de aktieve w^erkkracht en 
zeer talrijke opkomst Vcin de 
Volksuniejongeren. En temeer 
door de zinnige taal bij de ver
dediging van hiui standpunten. 

Doe zo voort! 

We ^visten niet dat er zoveel 
aktieve Volksuniejongeren zijn. 
De Volksunie heeft de jeugd 
mee, dit is een goede -waarborg 
voor de toekomst van de Volks
unie. We zullen vooruitgaan. De 
inzet van voorzitter Bert An-
ciaux trekt zeker veel jonge-

Proficiat aan alle mensen van 
het kongres voor hun inzet en 
aanwezigheid. 

Robert Janssens, 
Scherpenheuvel-Zichem 

KONGRES (3) 
Het kongres betekende niet al
leen -vdtaminen voor Vlaanderen 
mjiar vooral vitaminen voor de 
mihtanten. 

En hoewel er volgens Het Laat
ste Nieu\vs met bange harten 
wordt afgeteld, heb ik heerhjk 
geslapen. 

De komende 10 weken zal er 
keihard ge-werkt w^orden, daar 
kan je op rekenen. 

Wim Vancau-wenberghe, 
Deerlijk 

KONGRES (4) 
Proficiat met het degelijke kon
gres van zondag. Jullie gevoel 
voor humor in soms moeilijke 
materies verdient een pluim. 

Het „te militante" jonge Volks-
unie-hd verdient zeker een flu
welen VU-leeuwtje! 

Iedereen trok huiswaarts met 
enkele hters vers bloed... zo 
moet het... 

Prachtig! 

T. Laridon, Izegem-Kaclitem 

TE HUUR (DWORP) 

In beschermd natuurgebied, 
landel woning, 30 are. 

Hall, living, ap. eetkamer, 
voll. ing. keuken, bureau, 
WC garage; verdieping: 

3 slaapkamers + badkamer 
+ zolder, kelder; CV. 

Vrij eind april. 
Tel. 02/381.06.62 na 14u. 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAPPELUK 

WELZUN 

De plaats van BEJAARDEN-
HELP(ST)ER 
wordt openverklaard. 
De plaats staat open voor zo
wel mannelijke als vrouwelijke 
kandidaten. 
Aanvangswedde: 52.128,- fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leef
tijd van 18 jaar bereikt hebben 
en de leeftijd van 45 jaar nog 
overschreden hebben op 
3.4.1995. 
Diplomaverelste: 
- ofwel houder zijn van een 
bekwaamheidsattest van ge-
zins- en bejaardenhelp(st)er 
- ofwel houder zijn van een 
attest na het volgen van een 
cursus bij een erkend oplei
dingscentrum 
- ofwel houder zijn van een 
diploma of studiegetuigschrift 
dat in aanmerking komt voor 
het uitoefenen van de functie 
van gezins- en bejaarden-
help(st)er, volgens de regle
mentering. 
Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheids
duur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier en 
examenprogramma te beko
men op de 7e Diredie-Fter-
soneelszaken. Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 
De kandidaturen moeten toe
komen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 
2000 Antwerpen, uiterlijk op 
3.4.1995. 

I 
Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^/BC5:/& 

^aek 
Boomi^'^ 

m-sCvu'm'Xvn 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

4j^De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
td. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
«. 050 35 74 04 , ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben tiart en tyd voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar eni/anng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/4115.73 

l iet ^aliitöljutó 
Sedert 191 o 

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 

'tboeraüiof 
CAFE-RESTAURANT-FRfTlJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

. \ HERENKLEDING 

f yèrmees 
* . / Steenhouwersvest, 52 
- ^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

^ ^ WOENSDAG 15 MAART 1995 



IISMIJTER 
NADAT HET ANZ HET GEWEIGERD HAD 

EMIEL HULLEBROECK SCHONK VU ZELFBESTUUR-LIED 
Het komt zelden voor dat een kornponiöt een Lied met 
politieke inhoud op papier zet en het een politieke partij 
aanbiedt. Dit i) gebeurd met het lied „Zelfbeötuur" op tekdt 
van Clem de Ridder en getoonzet door Emiel Hullebroeck. 
In 1960 schonk deze het lied aan de VU en dirigeerde het op 
een meeting te Antwerpen. Maar eer het zover kwam ging 
er er aan de schenking een heel verhaal vooraf. 

V
an bij het begin van haar 
bestaan huldigde de Volks
unie de federale staatsvorm 
voor België, dat was in de 

politieke kontekst van toen een 
staatsgevaarlijke bezigheid. 
Daar de kommunautaire kon-
flikten zich almaar opstapelden 
en de VU onophoudelijk op de 
federalistische nagel bleef ha
meren werd regionalisering on
ontkoombaar. 

TWEEDE BLAUWVOET? 

De basis voor het Zelfbestuur
lied werd gelegd op een Leu
vense studentenvergadering tij
dens het kollegejaar 1958-1959. 
Clem De Ridder w âs aan'wezig 
op de bijeenkomst en Walter 
Lu3rten, toen vice praeses van 
het KVHV, herinnert zich 
waarom ze werd georgani
seerd. 

De vergadering w âs een 
Vlaams-Waals antwoord op een 
politieke informatievergadering 
tegen het federalisme voor 
franstalige studenten in de grote 
universiteits-aula. Het lokaal 
was eerder geweigerd voor een 
KVHV-meeting met Flor 
Grammens. 

Walter Luyten: „Be Vlaamse 

studenten hadden aangekondigd dat 
zij de vergadering zouden bijwonen 
maar dat pakte anders uit, zij wer
den niet eens toegelaten. Aan de 
ingang werd de studentenkaart ge
vraagd en wie geen franstalig do-
kurmnt kon tonen kwam er niet in. 
Het ié daar dan tot een bestorming 
van de Aula gekomen waar vooral 
Mik Babyion zich van zijn beste 
kant liet zien. 

Met de knng Vorming, waarvan 
ik voorzitter was, hebben wij 
dan een Vlaams-Waals ant
woord aan de Franstaligen ge
geven." 

De bijeenkomst ging door in 
zaal Pax aan de Burgmeesters-
straat. Het woord werd er ge
voerd door de Waalse federalist 
en latere RW-senator Maurice 
Bologne, door Miei Van Cau-
welaert (CVP) en door een vu
rige Walter Luyten. 

40 
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ZfcLrbtb l U U K (in versnelde stapmaat) 
W?/ hebben lang gestreden, gebedeld en geklaagd; 
en nog zijn wij verschopten, 
de knechten in de staat. 
Wij leven niet van loos gebaren, 
van ijdel hopen en geduld. 
De voogden moeten weten; de tijden zijn vervuld. 

Rek.: Rom de ri dom. Zelfbestuur! 
Rom de ri dom. Zelfbestuur! 
Vlaanderen, Vlaanderen v^il Zelfbestuur! 

Wij zullen ons bevrijden van deze droeve kamp, 
die meer dan honderd jaren de Vlaamse kracht verlamt; 
want Vlaanderen wil zichzelf regeren; 
het Vlaamse lot in Vlaamse hand. 
Wij bouwen zelf de toekomst; 
de steigers staan geplant 

Refr.: Rom de ri dom. Zelfbestuur! 
Rom de ri dom. Zelfbestuur! 
Vlaanderen, Vlaanderen wil Zelfbestuur! 

De strijdliederen van Emiel Hullebroeck hadden eengrote betekenis voor de Vlaamse beweging, bovendien 
bezat de meester de gave om bomvolle zalen vlug en deskundig een nieuw lied aan te leren en te doen 
meezingen. 

was onder Clem De Ridder: „ZX̂  
de indruk gekomen van de argu
mentaties en de studentikoze ernst en 
's avonds besloot ik een tekst te 
schrijven waarin de drang naar zelf
bestuur tot uiting kwam. Later heb 
ik deze aan Emiel Hullebroeck be
zorgd. " 

DE TIJD VAN RIJPHEIO 
Clem De Ridder, die voor tal 
van liederen met Hullebroeck 
had samengewerkt, hoopte met 
de toondichter dat het begrip 

PROF. F. GERRETSON AAN F. VAN DER ELST: 

„HET IS MU EEN BEHOEFTE 
OM U SUKSES TE WENSEN / / 

Op 1 juni 1958 hadden er in 
België parlementsverkiezin
gen plaats, de eerste waaraan 
de Volksunie onder die naam 
deelnam. Bij de verkiezingen 
van april 1954 hadden de 
Vlaams-nationalisten zich nog 
onder de naam Christelijke 
Vlaamse Volksunie aangeboden. 
Achter de C W scholen de 
resten van de Vlaamse Con
centratie, een deel van de men
sen die enkele maanden later 
de Volksunie zouden oprich
ten en vertegen^voordigers van 
middenstands-en beroepsor
ganisaties. De lijsten behaal
den 113.000 stemmen en 1 
verkozene, Herman Wage-
man s. 

Begin 1958 stonden de ver
wachtingen in Vlaams-natio-
nale hoek biezonder hoog ge
spannen. Politiek wa^ er een 
en ander gebeurd en in de 
voorbije jaren waren de mi
litanten van de jonge partij dag 
aan dag in de weer geweest. 

Niet alleen in België, maar ook 
tn Nederland keek men met 
grote belangstelling neiar de 
stembusgang uit. Vooral de 
Nederlanders met enige ken

nis van de Vlaamse beweging 
waren in de uitslag geïnte
resseerd. 

In januari 1958 ontving Frans 
Van der Eist een aanmoedi
ging van een wel biezondere 
Vlamingen-vriend, de hoogle
raar Frederik Carel Gerretson; 
ook bekend als de dichter 
Geerten Gossaert. 

Deze schreef aan Van der Eist: 
,,Het is mij een behoefte u, bij 
het begin van dit jaar, althans 
enig sukses toe te wensen bij 
de verkiezingen. De weg die u 
wijst is naar mijn inzien — en ik 
heb de Vlaamse strijd van 1907 
af met hartstocht meegeleefd — 
de enige die voor Vlaanderen, 
en daarmee voor de Neder
landse Cultuur in Europa, nog 
uitzicht biedt. Het sukses be
hoeft ook niet zo groot te zijn. 
Met een handvol hardnekkige 
Vlamingen in de Kamer — die 
niet bij het eerste aangeboden 
baantje omvallen zoals Van 
Cau-welaert en Herman Vos, 
enz... - kunt gij de CVP en 
daarmee België dwingen. Ik 
wens u sterkte en standvas
tigheid toe in uw moeilijke 
strijd, ook dan wanneer dit 

jaar nog geen of geen aan
zienlijke kiesresultaten zouden 
mogen worden geboekt." 

Als student in Brussel was 
Gerretson m aanraking geko
men met de Vlaamse bewe
ging, bleef deze zijn hele leven 
op de voet volgen en bepleitte 
met grote ijver de hereniging 
van Zuid en Noord. 

In zijn brief had Gerretson 
goed gezien, de verkiezingen 
van 1958 waren voor de Volks
unie niet zon groot sukses, de 
partij haalde een dikke 
100.000 stemmen en 1 ver
kozene; de man £ian wie Ger
retson zijn gelukw^ensen had 
gestuurd. De prof. overleed 
nog dat jaar in Utrecht, op 27 
oktober. 

Maar het tij zou gunstiger 
worden en bij de verkiezingen 
van 26 maart 1961 haalde de 
VU bijna 200.000 stemmen en 
6 kamerzetels. 

Voor een andere Vlamingen
vriend in Nederland, prof. Pie-
ter Geyl, de gelegenheid om 
Van der Eist te laten weten hoe 
verheugd hij was over de door
braak van de Volksunie. 

zelfbestuur er door een lied ge
makkelijker zou ingaan. 

C. De Ridder: „Hullebroeck was 
zeer ingenomen met de tekst en 
verzekerde mij dat het lied een tweede 
Blauwvoet zou worden. Maar zijn 
entoesiasme werd vlug bekoeld. Het 
woord federalisme werd door velen als 
té gevaarlijk beschouwd, het was 
eigenlijk veel extremistischer dan 
vandaag onafhankelijkheid of se
paratisme. Daarom werd het ver
vangen door... zelfbestuur, een min
der geladen begrip. Hullebroeck 
hoopte dat zijn lied in aanmerking 
zou komen voor het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest maar Valeer Por
tier hield de boot af. Ook in andere 
flamingantische kringen, o.m. bij 
VTB-VAB, was men terughou
dend. " 

Hullebroeck w âs zeer ontgoo
cheld over deze weigering. 

De Ridder herinnert zich dat in 
die jaren ook het Davidsfonds 
niet scheutig was om openlijk 
voor federalisme te pleiten. Men 
wou de leden die bij de CVP 
aanleunden niet voor het hoofd 
stoten. Hullebroeck was in zijn 
wiek geschoten door de wei
gering van het ANZ en besloot 
dan maar om het lied op eigen 
kosten te verspreiden. Walter 
L(Uyten weet dat tekst en muziek 
als een speciale bijlage in het 
KVHV-blad Ons Leven werden 
opgenomen. 

In een vraaggesprek met De 
Volksunie (7 januari 1961) ver
telde Hullebroeck: „Zodra wij 
ondervonden dat er niet alleen in de 
kultuurverenigingen, maar ook, 
hoewel nog met enige bescheidenheid, 
in de pers werd gesproken over fe
deralisme achtten wij het ogenblik 
gekomen om een Zelfbestuur-lied te 
schrijven." 

Hullebroeck •was een overtuigd 
federalist. Zelfbestuur, zei hij, is 
volledig: baas in eigen huis, op 
heel de lijn en dan federalisme 
met de Walen. Ik meen dat dit 
de enige oplossing is voor ons 
land, om een einde te stellen aan 
die ,,droevige kamp". 

Volgens hem moest het woord 
,,zelfbestuur" doordringen tol in 
de diepste lagen van de be
volking, tot de tijd van rijpheid 
daar is. „En kan dat beter dan 

met een lied ? " vroeg de meester 
zich af. 

Maar „de tijd van rijpheid" was 
er blijkbaar nog niet en Hul
lebroeck bleef met z'n lied zit
ten. Tot Wim Jorissen hem 
vroeg om het de VU-müitanten 
aan te leren. 

PEKELZONDE 

En dat gebeurde op de VU-
meeting van zondag 3 juli 1960. 
De partij had de gewoonte op de 
voormiddag van het zangfeest in 
zaal Majestic samen te komen 
en dan achteraf in stoet naar het 
Sportpaleis te trekken. 

In het verslag van de meeting 
lezen ^ve: „Na de eerste spreekbeurt 
neemt meester Emiel Hullebroeck, 
onder daverend applaus, plaats voor 
het klavier om zijn nieuw lied „Zelf
bestuur" voor het eerst in het open
baar voor te zingen en aan te leren. 
Dit nieuwe strijdlied, van de eeuwig 
jonge Hullebroeck (hij was toen 82 
jaar, nvdr) gaat ongetwijfeld een
zelfde sukses tegemoet als zijn 
Blauwvoet. Het werd spoedig uit volle 
borst meegezongen en zal beslist 
Vlaanderen veroveren." 

Het lag in de verwachtingen dat 
niet iedereen gelukkig w âs met 
het feit dat de toondichter zijn 
lied aan de toen door velen 
verguisde VU had opgedragen. 

E. Hullebroeck: „Ik heb geen 
ogenblik geaarzeld, al zal ik daar 
misschien ook al een „zonde" mee 
hebben bedreven. Dat zal ik dan wel 
zelf met de Opperste Rechter uit
maken, maar 't zal maar een pe-
kelzonde zijn..." 

Ongetwijfeld verwees Hulle
broeck met deze uitspraak naar 
de Brugse bisschop De Smedt 
die bij de verkiezingen in 1958 
van de preekstoelen had laten 
voorlezen dat,,stemmen voor de 
Volksunie zwaar zondig is." 

Toch bleef Hullebroeck vurig 
hopen dat zijn lied het Zang
feest van 1961 zou halen. On
danks een kollektief verzoek 
van al de studentenorganisaties 
aan het ANZ om het lied op het 
programma te zetten kwam het 
niet zover. 

(mvl) 


