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UITSPRAKEN 

11 JULI-
BOODSCHAPPEN 
GEVEN VLAAMS 
PARLEMENT AGENDA 
Gisteren wnd de eer<ite feestdag i>an de Vlaanue ge-
meeiuchap plaatd na de rechutreekde verkiezing van het 
Vlaanu parlement. Opchoon een aantal 11 juli-hood-
dchappen buiten het tijdöbe<itek viel van onze uitgave, 
bereikte onö toch een rijke ,)chare van mededelingen en 
verklaringen n.a.v. het Guldenjporenfee^t Daarin vormde 
de aandacht voor dat nieuwe parlement voor de Vlamingen 
een centraal tema. 

W 
at zal er binnen enkele 
weken nog overblijven 
van de 11 juli-toespraken 
'95 ? Wij willen ze ernstig 

nemen én onthouden want er 
werden behartenswaardige 
woorden gezegd. 
Zo zit in onze oren de uitspraak 
van minister-president Luc Van 
den Brande die erop rekent ,,dat 
de federale regering een einde 
stelt aan de gewoonte van een 
aantal federale ministers en amb
tenaren om hun bevoegdheden 
en middelen vooral te gebruiken 
in beleidsdomeinen die geheel of 
gedeeltelijk aan Gemeenschap
pen en Gewesten toebehoren. Nu 
eens om het beleid van een deel
staat tegen te werken, dan weer 
om het eigen gewest te bevoor-
deligen, en dikwijls ook om te 
laten merken dat ze het grondig 
oneens zijn met de federalise
ringsoperatie die nochtans 
grondwettelijk en wettelijk ver
ankerd is." 

Mooi zo! Maar hoe moet zo'n 
forse uitspraak begrepen wor
den? Dhr. Van den Brande be
hoort tot dezelfde partij als de 
eerste minister, de vader van de 
gedachte dat er vanuit de federale 
regering samen-werkingsakkoor-

H e t Algemeen. Nederlandd Zang
verbond ( A N Z ) r iep he t Vlaams 
pa r l emen t op om de „noodza
kelijke poli t ieke ini t iat ieven" te 
n e m e n om Vlaande ren als een 
vo lwaard ige l idstaat te laten 
par t i c iperen aan de E u r o p e s e 
bes lu i tvorming in mater ies 
\vaarvoor de Vlaamse gemeen
schap bevoegd is. H e t A N Z 
v ind t v e r d e r da t he t Vlaams 
pa r l emen t k o n k r e t e maa t rege 
len moet treffen om het na-
t iebewustzi jn in onze gemeen

den tussen Vlaanderen en Wal
lonië moeten komen. Niet alleen 
heeft Van den Brande geen pu
blieke kik gegeven toen deze op
ties in het federale regeerakoord 
werden ingeschreven, wat zal hij 
er — afgezien van erop te rekenen 
— tegen ondernemen? Wij heb
ben zijn uitspraak genoteerd. 

Andere strelende uitspraak 
kw^am van SP-voorzitter Louis 
Tobback die verklaarde dat de 
sphtsing van het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde 
nu onafwendbaar wordt. Dat 
werd, weliswaar in de verkie
zingsstrijd, ook al eens door 
Jean-Luc Dehaene gezegd. Hij 
w^as toen wel zo handig er aan toe 
te voegen dat de tijd nog niet rijp 
was voor zo'n operatie. Ook de 
uitspraak van Tobback zullen wrij 
onthouden. 

Even grote merkwaardigheid 
ontsproot aan de mond van Lode 
De Witte. De Vlaamsbrabantse 
goeverneur vindt dat moet ge
streefd worden naar de afschaf
fing van de faciliteiten, deze zou
den hun doel, de integratie van de 
Franstahgen, hebben gemist. Luc 
Van den Brande trad de goe
verneur bij, zal hij méér doen dan 
hem bijtreden? 

Ook de uitspraak van dhr. De 
Witte hebben wij in ons geheu
gen vastgelegd. 

s chap te ve r s t e rken en ver ru i 
men . H e t A N Z doet enkele sug
gesties: het s t imuleren van de 
a a n d a c h t voor de N e d e r l a n d s e 
taal en k u i t u u r in het onderwijs , 
de h e r w a a r d e r i n g van het ge-
schiedenisonderr icht , de ont
wikke l ing van een aktief bui
t en lands beleid, de u i twerk ing 
van een onders teuningsbe le id 
van de N e d e r l a n d s e taal en kui
t u u r in de media . H e t A N Z 
vraag t he t Vlaamse pa r l emen t 
tenslot te om w e r k te m a k e n van 

Terwijl de staatshervorming van 
België en de staatsvorming van 
Vlaanderen nog volop evolueren 
ruziet de Vlaamse bew^eging open 
en bloot. In plaats van zich toe te 
leggen op de doelen w^aarrond 
eensgezindheid bestaat worden 
daarbij eerbiedwaardige mani
festaties als Zangfeest en IJzer
bedevaart in het vuur gegooid om 
,,een gehjk" te halen. En dat 
vinden wij helemaal misplaatst! 

De splitsing van B-H-V, de vrij
waring van de Vlaamse aanwe
zigheid in Brussel, het behouden 
van het Vlaamse karakter in de 
gordel rond de hoofdstad, de fe
deralisering van de gezonds-
heidszorg, het Verdrag van 
Maastricht, de uitbreiding van de 
deelstaat-bevoegdheden en het 
aanzwengelen van onze identiteit 
vormen voldoende uitdagingen 
om er het jaar rond mee bezig te 
zijn. (Dat is wat positiever dan 
het klassieke opbod tussen mini's 
en maxi's, een opbod dat in de 
Vlaamse beweging reeds voor zo
veel kwaad heeft gezorgd.) 

De Vlaamse bewindsheden heb
ben, de ene al wat uitgesprokener 
dan de andere, opties, maar naast 
de verkozen volksvertegenwoor
diging blijft een buiten-parle-
mentaire Vlaamse beweging hard 
nodig om hen op de vingers te 
zien, terecht te wijzen, bij te 

sturen en om elementen van ver
fijning en stuwing aan te bren
gen. Dat was het onvolprezen 
werk van de Vlaamse beweging 
in de voorbije decennia, dat moet 
het ook vandaag en in de ko
mende jaren zijn. 

De weg naar de federale staats
vorm is een lange en traagzame 
weg geweest, men moet het de 
Volksunie niet zeggen. Het was 
ook een bij wijlen moeilijk sa
menspel tussen partijen en be
wegingen, maar het was een de-
mokratische weg. Dit samenspel 
thans verbreken is blind zijn voor 
de realiteit der dingen. 

Toen zelfbestuur nog een wel-
omHjnd streven naar een struk-
tuur was, leek alles eenvoudig. 
Maar zelfbestuur is meer dan een 
struktuur, zelfbestuur geeft be
voegdheden en legt verplichtin
gen op, beleidsverantwoordelijk
heid. Deze dragen, is zorgen voor 
het welzijn van de hele gemeen
schap en de mensen die deze 
vormen. Dat ^vaar maken eist 
kennis van zaken, een visie op 
lange termijn en veel werk van 
elke dag. 
Vandaag nemen wij de uitspra
ken van 11 juh '95, door wie ook 
gedaan, voor waar aan. Morgen 
zullen wij ze toetsen aan de re
aliteit! 

Maur i t s Van Liedekerke 

een „maatschappe l i jk h a n d v e s t " 
d a t de voorafbeelding is van een 
Vlaamse g r o n d w e t . 

H e t DavSdfondé r ich t een p lech
tige o p r o e p tot alle leden v a n he t 
Vlaamse pa r l emen t om de hoge 
ve rwach t ingen van de Vlaams-
gezinden w a a r te maken . D a t 
k a n o.m. , ,door de k'waal van he t 
absente ïsme om te bu igen tot 
een hoge par t ic ipat ie , een vol
g e h o u d e n posi t ieve en opbou 
w e n d e wisse lwerk ing tussen 
mee rde rhe id en opposit ie , en 
nadrukke l i jke a a n d a c h t voor de 
ver ta l ing v a n alle beleid in een 
vers taanbaar , duidelijk en aan 
trekkeli jk N e d e r l a n d s " . H e t 
Vlaamse pa r l emen t moe t zich 
volgens het Dav ids fonds ook 
, ,ondubbelz innig manifes teren 
als de emana t ie van het de -
mokra t i sche rech t op vo lwaar 
dige s t aa tkund ige zelfstandig
heid van Vlaande ren" . H e t ka -
toUeke fonds r eken t op alle frak-
ties om een n ieuw gesp rek van 
gemeenschap tot g e m e e n s c h a p 
tot s t and te b rengen , om b v b . de 
Vlaamse steiatsvorming op so
ciaal vlak en inzake fiskale au
tonomie te verd iepen . 

D e Vlaanve Volkdbeweging 
( W B ) wijst op he t be lang van 
het O W - m e m o r a n d u m "Vlaan
d e r e n s taa t in E u r o p a " (zie blz. 
3) , en is v e r h e u g d da t de 
Vlaamse beweg ing aan de spits 
s taat v a n he t v e r n i e u w e n d 
s t aa t svormend denken . D e 
W B bespeu r t evenwel dr ie ge
va ren die de ve rde r Vlaamse 
on tvoogd ing bedre igen : de po
gingen van D e h a e n e om een 
Belgische rekupera t i e te orga
niseren via de federale reger ing; 
de pog ingen v a n Vlaams par 
lementsvoorz i t te r D e Batsel ier 
om de ak t ie rad ius van he t 
Vlaams pa r l emen t van meet af 
aan b a n d e n te leggen; en de 
ger inge belangstel l ing he t 
Vlaams r e g e e r a k k o o r d voor 
Brussel . 

H e t VermeyUnfondd v ind t de be
stri jding van de w^erkloosheid 
een Vlaamse priori tei t . D a t 
moe t g e b e u r e n via een herver 
del ing van he t s teeds a fnemend 
a a n b o d van arbe id . Alaar zoiets 
m a a k t s lechts k a n s als he t op 
E u r o p e e s n iveau gebeur t . H e t 
socialistische fonds sp reek t zich 
in zijn 11 ju l i -boodschap v e r d e r 
uit voor he t b e h o u d van een 
federede sociale zekerhe id . H e t 
Vermeylenfonds •wil t evens een 
gedeelde , maa r beg rensde fi
nanciële veran twoorde l i jkhe id 
van de regio's in de ^ve^koos-
heids- en z iek teverzeker ing . 

(Leci) verder blz, 5) 
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• Op de Noordzee vond een 
aanvaring plaats van twee 
vrachtschepen. Er stroomde 
zo'n 50.000 liter olie in zee. 
Het goedje zou de Vlaamse 
kustwateren niet bereiken. 

• Karel Van Noppen, de 
vermoorde hormonenjager, 
krijgt postuum de vierde prijs 
van de demokratie. Hoewel 
het onderzoek in de zaak Van 
Noppen met opschiet, wordt 
in vele kringen misschien te 
voorbarig aangenomen dat hij 
door de normonenmafHa om 
het leven gebracht werd. Van 
Noppen \vordt beschouwd 
als "symbool van de strijd die 
het individu kan leveren om 
de demokratie te ondersteu-

• Als er geld aan te ver
dienen valt, kent overtuiging 
geen kleur, getuige daarvan 
de optredens van Vlaamse 
vedetten voor diverse poh-
tieke partijen. Wanneer zo 
een Bekende Vlaming zich 
kultureel ambassadeur van 
Vlaanderen mag noemen dan 
mag verw^acht ^vorden dat zo 
iemand de Vlaamse Zaak 
toch een beetje genegen is. 2k) 
niet WUl Tura die in Het Volk 
het weten Belg te zijn en zich 
ook zo te voelen. Hij zegt niet 
met oogkleppen op te lopen 
en totaal niet geïnteresseerd 
te zijn in het flamingantisme. 
Maar, hij spreekt ^vel de taal 
van de streek waar hij woont, 
't Zou er nog aan mankeren! 
Binnenkort opnieuw te be
luisteren op de CD Vlaan
deren mijn land'... 

• Duitsland krijgt het moei
lijk om de bijna I miljoen 
uitkeringsgerechtigde werk
lozen te blijven betalen vol
gens het huidige systeem. De 
omvang van de uitkering 
wordt daarbij bepaald aan de 
hand van het laatstverdiende 
loon. Nu gaan er stemmen op 
om elke werkloze een uit
kering te verschaffen aan de 
hand van zijn marktwaarde. 
Zo zou iemand met meer 
kwaliteiten op een hogere uit
kering kunnen rekenen of, als 
men het andersom bekijkt, 
zouden werklozen met de 
laagste kwalifikaties de hoog
ste uitkeringen genieten om
dat zij, zovidezo al beperkte 
kansen hebben op de arbeids
markt. Van een klassenstelsel 
gesproken. 

• Paus Johannes Paulus II 
heeft zijn bewondering voor 
de vrouw^ niet onder stoelen 
of banken gestoken. In een 
brief n.a.v. de 4de wereld-
vrouwenkonferentie pleitte 
de kerkvader uitdrukkelijk 
voor gehjke rechten tussen 
man en vrouw. Het vrou-
wehjke priesterambt is daar 
vooralsnog niet bij. Abortus 
bhjft de paus een misdaad 
vinden, ook als deze uitge
voerd w^ordt na een verkrach
ting. 

• En omdat het niet allemaal 
kommer en k\vel hoeft te zijn, 
melden wij u nog de geluk
kige geboorte van twee ba-
bydolfijntjes in het Boude-
^vijnpark in Brugge en een 
vale gier in de dierentuin van 
Antwerpen. De dieren stellen 
het goed en staan onder kon
stante medische begeleiding. 
Het leven wordt alweer iets 
draaglijker... 

JAN, RANI EN 
DE VLAAMSE 
KUST 
In deze zomerse komkommer
tijd pakt ook de BRTN uit met 
een gevarieerd magazine waarin 
bekende Vlamingen diverse 
evenementen en toeristische 
trekpleisters loslaten op een kij
kend publiek. Dóiaronder ook 
VU-senator Jan Loaned die zich 
liet informeren door een, naar 
eigen zeggen, voortreffelijke 
Rani De Coninck, presentatrice 
van Zonnekiopperé. 

Rani had het evenwel altijd over 
de 'Belgische' kust en daar kon 
Loones zich minder mee ver
zoenen. Vandaar zijn schrijven 
naar Vlaams minister-president 
Luc Van Den Brande en Eric Van 
Rnmpuy, Vlaams minister van 
Media. In zijn briefstelt de VU-
senator dat de Vlaamse regering 
het uitdrukkelijk belang van het 
toerisme heeft erkend, zowel 
kultureel als ekonomisch. 
Loones ziet de Vlaamse kust 
daarbij als een centraal gege
ven. 

Jan Loones: „Sindd verscheidene 
jaren wordt in brede kring benadrukt 
dat, naar imagovorming en dtreven 
naar een kwaliteitdprodukt, het de 
voorkeur moet genieten de term 
"Vlaamse kudt" te hanteren in 

plaatd van het vroegere "Belgische 
kuót". "Loones merkte voorts op 
dat ook De Standaard dit \voord-
gebruik al zonder uitzondering 
hanteert. Gezien de BRTN dat 
niet doet, vraagt hij dan ook dat 
daar in de toekomst verandering 
in komt. „Diegenen die in Vlaan
deren ótaan voor een kwaliteitsvol en 
autentiek Vlaams toeristisch beleS 
zullen daar dankbaar voor zijn." 

MONIQUE, 
ELIO, BERT EN 
INBEL 
Inbel, de rijksvoorlichtings
dienst, heeft sinds kort een 
nieuwe adjunkt-direkteur-gene-
raal. Geen groot nieuws, •ware 
het niet dat Monique DUcalsiw), 
want zo heet de nieu^vkomer, 
rechtstreeks ciangesteld lijkt te 
zijn door haar oud-werkgever 
vice-premier Elia Di Rupo. Men
sen die het kunnen •weten laten 
uitschijnen dat Di Rupo er zelfs 
mee gedreigd had Inbel op te 
doeken als zijn oud-woordvoer-
ster niet de beoogde funktie 
mocht opnemen. 

De benoeming van Discalsius 
betekent niet alleen dat de In-
bel-top verder gepolitiseerd 
•wordt, maar ook dat de voor
lichtingsdienst jciarlijks 4 mil
joen loon voor de nieu^velinge 
dient op te hoesten. Daar in De 
Morgen om ge^vraagd ontkent 
DisccJsius overigens niet dat Di 
Rupo voor haar een •wel meer 
dan ge^wone steun betekend 
had. De krant meent ook te 
•weten dat de kandidatuur van 
Pierre Caroyez, •welis'waar ook 
met PS-stempel, maar van bin
nen het eigen huis, straal ge
negeerd •werd. Deze kreeg •wel 
smartegeld in de vorm van 
loonsverhoging, wat nog eens 
voor bijkomende kosten zorgt 
en tot gevolg heeft dat minder 
geld in voorlichtingskampanjes 
kan gestoken •worden. 

Dat is voldoende reden om een 
parlementaire vraag te stellen. 
Bert Anciaux richt zich vandaag 

in de Sensiat dan ook tot premier 
Dehaene. Hij •wU weten of de 
benoeming wel reglementair ge
beurde, of er duidelijk omlijnde 
selektiekriteria waren, -welke de 
rol was van Di Rupo en hoe het 
zit met de budgettaire proble
men die Inbel ongetwijfeld gaat 
krijgen door de 'aanbevolen' 
aan-werving van een dure vogel 
als Discalsius. Benieuwd of de 
premier ook hier een Alangé-
oplossing in de maak heeft. 

ETIENNE, 
JEAN-LUC EN 
BATC 
Oud-SP-penningmeester 
Etienne Mangé zal het w^aar-
schijnlijk dan toch met w ât min
der moeten doen. Na enkele 
parlementaire vragen liet pre
mier Dehaene weten dat het kon-
trakt tussen Mangé en Brussels 
Airport Terminal Company 
(BATC) misschien toch maar 
beter verbroken zou worden. 
De Raad van Beheer van BATC 
weigerde ook de BATC-aandte-
len die Mangé enkele jaren ge
leden gekocht had, terug te ko
pen. Die aandelen zijn goed 
voor de 7 miljoen fr. die Mangé 
naast zijn ontslagpremie van 8 
miljoen fr. zou opstrijken. 

Eén en ander betekent dat de 
bvba Etienne Mangé Consultancy 
tot nader order slechts een half 
jaar lang 32.000 fr per dag zal 
opstrijken bij BATC, daarna zal 
hij met zijn kunstjes én zijn 
aandelen de boer op moeten 
gaan. Dehaene bevestigde in het 
parlement overigens opnieu^w 
dat hij weet had van een re-
gehng die voor Mangé in de 
maak •was. Hij ontkende wel dat 

hij er nau^w bij betrokken •was. 

Afgelopen weekeinde raakte 
ook nog bekend dat BATC er
aan denkt het patrimonium van 
de Regie der Luchtwegen, mogelijk 
goed voor 30 miljard, op te 
kopen. BATC zou op die manier 
eigenaar •worden van •vrij^vel al
les wat nodig is om een vliegtuig 
vanuit Zaventem te laten ver
trekken. Eén keer de infrastruk-
tuur neergepoot en betaald door 
de overheid zal BATC graag het 
innen van de eksploitatie-win-
sten van de luchthaven voor 
zich nemen. 

FRANK, GUY 
EN HET 
GERECHT 
Het gerecht mag z'n onderzoek 
over de schriftvervalsing waar
van SP-kamerlid Vanden-
broucke verdacht w^ordt ver
derzetten. Daartoe werd diens 
onschendbaarheid opgeheven. 
Zo besliste de Kamer van Volks-
vertegenw^oordigers vorige don
derdag. 

Deze evidente beshssing zou 
zoveel weerklank niet gekregen 
hebben, moest ze niet tot stand 
gekomen zijn na he^vig getwist 
tussen de federale koalitiepar-
tijen. Bij monde van haar lid in 
de kommissie Vervolgingen 
Landuyt bleef de SP zich lange 
tijd verzetten tegen de opheffing 
van de onschendbaarheid van 
Vandenbroucke. 

Uiteindelijk nam de SP toch de 
bocht. Het gerecht mag z'n on
derzoek verderzetten, maar 
moet zich enkele beperkingen 
laten -welgevallen: geen huis
zoekingen, en het gerecht moet 

Frankrijk aarzelt niet ook de 2de Rainbow Warrior te kelderen. 
Chirac zal en nwet laten zien dat zijn land wel degelijk kernwapens 
heeft. 

het vermoeden van onschuld 
van Vandenbroucke in acht ne
men (overigens een principe dat 
voor elke verdachte van toe
passing is). 

VLD-fraktieleider Dewael be
schuldigde Vandenbroucke er
van te proberen zich aan het 
gerechtelijk onderzoek te ont
trekken. Hij vroeg zich af of de 
SP-fraktie evenveel mededogen 
zou tonen met een zelfstandige 
die door het gerecht op he
terdaad betrapt w^ordt met 
z^wart geld in zijn kluis. Van
denbroucke zelf antwoordde 
dat hij vrij^willig het Hof van 
Kassatie had ingelicht over de 
kluisinhoud om het onderzoek 
vooruit te helpen, en dat het 
gerecht dit nu tegen hem ge
bruikte. 

PS-kopstuk en voorzitter van 
het Waals parlement Guy Spit-
aels komt er beter vanaf dan 
kollega Vandenbroucke. In het 
Waalse parlement •werd meer
derheid tegen minderheid be-
shst dat het gerecht geen on
derzoeksdaden meer mcig stel
len tegen Spitaels tot minstens 
aan de volgende raadsverkie
zingen. 

Spitaels' onschendbaarheid 
•werd tijdens de vorige legis
latuur al een keer opgeheven om 
een onderzoek mogelijk te ma
ken naar zijn rol in het akkoord 
over de modernizering van de 
Agusta's, het zgn. Aeromobilité-
kontrakt. Daarnaast •wordt ook 
het onderzoek naar de bezit
tingen van de PS'er stilgelegd. 

De stemming over het al dan 
niet opheffen van zijn parle
mentaire onschendbaarheid 
verliep in het Waalse parlement 
achter gesloten deuren. Na de 
stemming mocht Spitaels in 
hoogsteigen persoon komen 
zeggen dat het gerechtehjk ap
paraat ergens anders haar geld 
mocht gaan verdienen. 

OMDAT HET 
BRUGGE IS? 
Met het oog op de organisatie 
van het Europees voetbalkam
pioenschap in 2000 is al een 
aantal stadions uitgekozen die 
voor het houden van wedstrij
den in aanmerking komen. Eén 
daarvan is het stadion van Club 
Brugge, de ploeg die premier 
Dehaene onder haar abonnees 
telt. Gezien de bestaande in-
frastruktuur niet aan alle eisen 
van de UEFA voldoet, maakte de 
Vlaamse regering 250 miljoen 
vrij om het gemeentelijk stadion 
van Brugge iet of wat op te 
knappen. 

De VU-sportkommissie protes
teert tegen deze gang van zaken 
bij monde van Frank De Vis. Hij 
vindt dat 250 miljoen voor één 
stadion •wel erg veel is, zeker in 
het hcht van de 175 miljoen 
jaarlijkse steun die de Vlaamse 
gemeenschap over heeft voor de 
Vlaamse topsport en het on
derhoud van de meestcJ ver
ouderde infrastruktuur. De 
Vlaamse Brusselaars moeten 
het helemaal zonder eigen in
frastruktuur stellen. 

De •werken zijn niet alleen goed 
voor Club Brugge, maar ook 
voor de unitaire voetbalbond 
die, dankzij Vlciams geld, hoopt 
op een groter internationaal 
prestige. Ook het Heizelsta-
dion, binnenkort Boude-wijnsta-
dion, -wordt met geld van de 
belastingbetaler een beetje op-
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gefraaid. De VU-sportkommis-
sie wijst er nog op dat de klubs 
uit eerste klasse een gezamen
lijke schuld van ongeveer twee 
miljard hebben weten op te bou
wen. 

RAINBOW 
WARRIOR 
De Franse marine enterde zon
dag het Greenpeace-schip Rain
bow Warrior II, een dag voor de 
tiende verjaardag herdacht zou 
worden van het kelderen van de 
eerste Rainbow Warrior door 
de Franse geheime dienst. De 
Warrior II was net de verboden 
zone rond het atol Mururoa 
binnengevaren. Greenpeace 
wilde protesteren tegen de plan
nen van de Franse president 
Chirac om vanaf september op
nieuw kernproeven te verrich
ten in de Stille Oceaan. 

De Volksuniejongeren gaven 
maandag aan de Franse am
bassade in Brussel blijk van hun 
verontwaardiging over de en
tering van het Greenpeace-
schip. V U J O is boos omdat 
Frankrijk nauw^eUjks een 
maand na de verlenging voor 
onbepaalde duur van het non-
proliferatieverdrag (dat de ver
spreiding van kernwapens en -
technologie moet tegengcian) 
beslist opnieuw kernproeven uit 
te voeren. 

VXJJO hoopt dat de Vlaamse 
SP, die met Deiycke de federale 
minister van Buitenlandse Za
ken levert, een voorbeeld zal 
nemen aan de gewezen Franse 
president Mitterand. De Franse 
socialist protesteerde bij zijn op
volger Chirac tegen het her
nemen van de kernproeven. E^n 
protest dat overigens vrij hol 
klinkt, aangezien de eerste 

Rainbow Warrior onder zijn be
wind tot zinken gebracht •werd. 
E^n zaak die de kop van een 
minister kostte en nog steeds 
niet geheel opgehelderd werd. 
In ieder geval verw^acht V U J O 
„van de minister van Buiten
landse Zaken Derycke en van 
de federale regering in haar ge
heel dat zij zware diplomatieke 
druk zullen uitoefenen op de 
Franse regering om de kem
proeven alsnog af te gelasten." 

Andere landen durfden Frank
rijk wél op de vingers te tikken. 
De Nieuwzeelandse premier 
Bolger noemde de Franse aktie 
tegen de Warrior "buitenspo
rig". Ook Australië veroor
deelde het Franse optreden. In 
Europa bezat slechts Ierland de 
euvele moed een boos vingertje 
tegen Frankrijk op te heffen. De 
Duitse kanselier KohL liet weten 
dat hij "niet blij" is met het 
gebeurde. 

SREBRENICA 
De Bosnische Serviërs hebben 
het ditmaal gemunt op Srebre
nica, een zogenaamde veilige 
zone, onder de bescherming van 
de VN. Bij de gevechten met het 
Bosnische regeringsleger vielen 
verschillende doden. Een Ne
derlandse VN-militair kwam 
om het leven, een dertigtal an
dere Nederlandse blauwhelmen 
werd gegijzeld door de Bos
nische Serviërs. Die eisten in 
ruil voor hun vrijlating het ver
trek van alle VN-personeel en 
de moslims uit Srebrenica. 

De VN-veüigheidsraad had eer
der de onmiddeUijke vrijlating 
van de blau-whebnen geëist en 
de terugtrekking van de Bos
nische Serviërs uit de mosK-
menklave. De VN had met 
Navo-bombardementen ge-

Lee maakte geen verÜ&i, maar zette toch al haar werknemers op ötraat. De jearufabrikant verhuidt naar 
lage-loonlanden. VU-voorzitter Bert Anciaux en VU-parlementdUd Jaak VandenuuUbroeke roepen op tot 
een boycot van Lee-produkten. 

dreigd. De Bosnische Serviërs 
legden alle dreigementen van de 
VN naast zich neer. 

IN MIJN 
KARAVAN 
De provincie Antwerpen bond 
het fenomeen van de weekend-
huisbewoners nog eens de bel 
aan. In de provincie vi^onen dui
zend mensen vast op een kam
ping, en twee- tot drieduizend 

mensen wonen in een week
endhuisje of een verblijfspark. 
Volgens een onderzoek van het 
provinciebestuur zoeken deze 
bewoners zon woonst vooral op 
omdat de huurprijzen in ver-
stedehjkte gebieden zo hoog lig
gen, en velen onder hen van een 
minimuminkomen moeten 
rondkomen. De gemiddelde in
komens van de vaste bewoners 
van kampings of weekendhuis
jes schommelen rond de 27.000 
frank voor alleenstaanden, en 
34.000 frank voor echtparen. 

Gezinnen moeten rondkomen 
met 42.000 frank. 

Naar aanleiding van de aan
passing van het kampingde-
kreet die momenteel voorbereid 
wordt, roept bestendig afge
vaardigde Helden (CVP) op voor 
pragmatisme. Het is niet haal
baar deze mensen uit hun ka-
ravan of weekendhuisje te zet
ten omdat er voor hen geen 
alternatieven voorhanden zijn. 
"Door de landloperij af te schaf
fen, schaf je de landlopers nog 
niet aP', meent Helsen terecht. 

VLAANDEREN STAAT IN EUROPA 

De titel van een spraakmakend 
boek van W B - d u o Jan Jambon 
enPeterdeRoover, uitgegeven bij 
het Davidsfonds, prijkt nu ook 
al boven een officieel memoran
dum van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen 
( O W ) . Het memorandum, dat 
de handtekening draagt van 27 
Vlaamse strijd- en kultuurver-
enigingen maar niet van VTB, 
Vermeylenfonds en Willems
fonds, werd vorige week aan de 
pers voorgesteld. De vorige en 
de huidige voorzitter van het 
O W , de reeds genoemde J a n 
Jambon en Davidsfonds-voor-
zitter prof. Lieven Van Gerven, 
verstrektende toelichting. 

Het O W w^enst een Een
drachtig Europa, een Euro
pese Statenbond. Vlaanderen 
mag zich van dit Europa niet 
afsluiten. De prangende vraag 
luidt dan: hoe kan Vlaanderen 
eraan participeren? Naarge
lang het uitkomt wordt het 
kriterium van de politieke 
haalbïiarheid hier bovenge
haald om die oplossing te be
komen die vooropgesteld was: 
Vlaanderen als onafhankeHjke 
Europese lidstaat. 

Het O W komt tot deze kon-
klusie na een "Europese re
denering". Het O W herin

nerde er terloops aan dat ook 
andere redeneringen, m.n. op 
basis van het Vlaamse eisen
pakket van vandaag binnen 
België (miljardentransfers, fi-
nancieringsw^et, sociale zeker
heid, fiskale en financiële au
tonomie, verankering, Brus
sel, de faciliteiten en amnestie) 
tot dit besluit leiden. 

De eerste mogelijkheid in de 
"Eurof>ese redenering" is het 
Eiu-opa van de Regio's. Dit is 
niet realistisch, meent het 
O W , omdat dan niet alleen 
België, maar ook alle andere 
EU-hdstaten hervormd moe
ten worden. En niemand ge
looft dat staten als Frankrijk of 
Groot-Brittannië hun soeve
reiniteit zouden afstaan aan 
"regio's". Bovendien past het 
Vlaanderen niet om in een 
Komitee van zo'n 200 Regio's 
te gaan zetelen, samen met de 
agglomeraties van grote ste
den en andere lokale besturen, 
zoals het Verdrag van Maas
tricht momenteel voorziet. 

E^n tweede mogelijkheid is de 
Vlaamse vertegen\voordiging 
bewerkstelligen via de Belgi
sche tussenstap. Het probleem 
is hier dat een lidstaat in de 
Europese Raad van ministers 
z'n stemmen in blok moet uit

brengen, dus in het Belgische 
voorbeeld niet mag opsplitsen 
in drie Vlaamse en twee Frans
talige stemmen. Een tussen
oplossing waarbij het Verdrag 
van Maastricht zo herzien zou 
worden dat elke lidstaat soe
verein mag besUssen of hij z'n 
stemmen in de Raad in be
paalde omstandigheden op
splitst, wordt door het O W 
evenzeer als onrealistisch van 
de hand gew^ezen. De andere 
lidstaten zouden zo'n "prece
dent" niet aanvaarden. Rest de 
derde mogelijkheid, konklu-
deert het O W : Vlaanderen 
moet een volwaardige lidstaat 
worden van de EU. 

De zelfstandige staat Vlaan
deren moet volgens het O W 
verwezenlijkt worden via on
derhandelingen met Wallonië. 
Op de vraag of deze oprie wél 
realistisch (er) is, kwam geen 
antwoord. Dat uitgerekend 
Wallonië van alle Europese 
regio's bij zo'n onderhande
lingen het minst belang heeft, 
is het O W nochtans niet ont
gaan. Laat staan dat bepaalde 
EU-lidstaten een onafhanke-
hjk Vlaanderen en Wallonië 
i.p.v. België géén gevaarlijk 
"precedent" zouden vinden. 
„Maar dit is geen haalbaar

heidsstudie" pareren Van Ger
ven en Jambon plotseling, 
„Vlaanderen bevindt zich nog 
in de sensibiliseringsfaze". 

Het memorandum breekt ver
der een lans voor het Ne
derlands in de EU, en pleit 
voor het behoud van Brussel 
als hoofdstad van en in Vlaan
deren. De Franstaligen in 
Brussel zullen autonoom over 
aangelegenheden als taal, kui
tuur en onderwijs kunnen be
schikken. 

Dit memorandum is pas op de 
valreep een officieel O W - m e 
morandum geworden. Van 
Gerven wist immers te melden 
dat ook het IJzerbedevaart-
komitee "op de valreep" het 
memorandum ondertekend 
heeft. Dat komitee maakt deel 
uit van het praesidium van het 
O W . Een memorandum 
w^ordt slechts een O W - m e -
morandum wanneer alle prae-
sidium-leden zich daar achter 
scharen. 

Van Gerven vertelde niet de 
hele waarheid. Het IJzerbe-
devaartkomitee formuleerde 
immers al in januari haar be-
zw^aren tegen het memoran
dum. Het O W vond toen 
echter dat het memorandum te 
nemen of te laten was. Het 

IJzerbedevaartkomitee wei-

f erde in die omstandigheden 
et memorandum te onder

tekenen. Dat was trouwens 
ook de reden -waarom de VTB 
weigerde. 

"Op de valreep" kontakteerde 
Van Gerven het IJzerbede
vaartkomitee, met de vraag om 
het memorandum toch te te
kenen. Toen het Bedevaart-
komitee de garantie kreeg dat 
zijn amendementen opgeno
men zouden w^orden, plaatste 
voorzitter Lionel Vandenberghe 
z'n handtekening. Volgens 
Van Gerven sjonbolisch op 4 
juli, de Amerikaanse Indepen-
dance Day. 

Het IJzerbedevaartkomitee 
diende amendementen in die 
slaan op de positie van Brus
sel, de vergroting van de be
trokkenheid van de regio's bij 
de EU, en de wijze -waarop de 
Vlaamse lidstaat er moet ko
men, m.n. langs demokrati-
sche en legale v/eg. De Ver
eniging van Vlaamse Profes
soren Leuven had ook amen
dementen ingediend op de 
tekst. Deze vereniging vond 
o.m. de tekst over Europa wat 
negatief klinken. 

(Pdj) 
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SAUWENS ZIT STAATSVORMING VOOR 

VU DUIDT KOMMISSIE-LEDEN AAN 
In het Vlaanu parlement 
werden de leden van de kom-
muéieó aangeduid. Johan 
Sauweru) wordt voorzitter 
van de kommi^die Staats
vorming. Wegeven een over
zicht van de specialiöaties 
binnen de VU-fraktie. 

I
n de kommissies bereiden ter
reinspecialisten de plenaire 
zitting voor. Hier worden de 
dekreten „gemaakt" en ook 

de technische diskussies ge
voerd. Het lidmaatschap van 
een bepaalde kommissie bete
kent dat de volksvertegenwoor
diger zich in die materie spe
cialiseert en op dit terrein de 
woordvoerder van zijn of haar 
fraktie wordt. 

OVERZICHT 
Het stelsel-D'Hondt gaf de 
Volksunie recht op één voor
zitter en één sekretaris van een 
kommissie. Zo zal Johan Sau-
wens de kommissie Staatsvor
ming, Algemene Zaken en Ver
zoekschriften voorzitten. Voor 
de VU-fraktie w^ellicht een kans 
om de zogenaamde „vergeet-
put" inzake institutionele zaken 
tot een reëel diskussie-platform 
te maken. Jean-Marie Bogaert 
wordt sekretaris van de kom
missie Werkgelegenheid en 
Ekonomie. 

Voor de verschillende kommis-

De VU heeft met Johan Sauwerui 1 kommuiaievoorzitter. De 
Bilzenaar krijgt de kommudie voor Staatsvorming onder zijn hoede. 
De kommiddie bereidt de plenaire zittingen voor. In het halfrond wordt 
over hun voord tellen gedtemd. 

Stadsvernieuwing en Huidvesting: 
Etienne Van Vaerenbergh en 
Paul Van Grembergen; 

— Buitenlandse en Europese Aan
gelegenheden: Paul Van Grem
bergen en Nelly Maes; 

— Kuituur en Sport: Nelly Maes 
en Herman Lauwers; 

— Staatsvorming, Algemene Zaken 
en Verzoekschriften: Johan Sau-
w^ens en Etienne Van Vae
renbergh; 

— Werkgelegenheid en Ekonomie: 
Jean-Marie Bogaert en Chris 
Vandenbroeke; 

— Financien en Begroting: Chris 
Vandenbroeke en Jean-Ala-
rie-Bogaert; 

— Leefmilieu en Natuurbehoud: 
WUly Knijpers en Johan Sau-
•wens; 

— Media: Kris Van Dijck en 
Nelly Maes; 

— Onderwijs en Vorming en We
tenschapsbeleid: Kris Van Dijck 
en Chris Vcindenbroeke; 

— Ruimtelijke Ordening en Open
bare Werken en Vervoer: Her
man Lauwers en Johan Sau-
wens; 

— Welzijn en Gezondheid: Herman 
Lauw^ers en Etienne Van Vae
renbergh; 

— Suhkommissie Rekenhof: Jean-
Marie Bogaert en Kris Van 
Dijck; 

— Advieskommusie Brussel/ 
Vlaamj-Brabant: Etienne Van 
Vaerenbergh en WUly 
Kuijpers; 

— Werkgroep Gelijke Kaneen, 
Emancipatie: Nelly Maes en 
Willy Kuijpers. 

sies vermelden we achtereen
volgens de namen van de ti
tularissen en hun plaatsvervan
gers. 

— Samenwerking en Reglement: 
Paul Van Grembergen en 
Etienne Van Vaerenbergh; 

— Binnenlandse Aangelegenheden, 

VU-VOORSTELLEN IN 
VLAAMS PARLEMENT 
De VU-fraktie van het Vlaanu Parlement dient dezer 
dagen enkele voorstellen van dekreet in die nauw aatuluiten 
bij het VU-verk'iezingéprogramma. Bij deze voorstellen 
onder meer een nieuw Landschapsdekreet, de oprichting 
van een Vlaams Vredesinstituut en de bescherming en de 
luister van de taai De Volksunie hoopt snel de diskussie 
over haar voorstellen te kunnen voeren. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN /2 
APOKALYPS. De berichten dat de na
tuur onder het gewicht van pesticiden en 
kunstmeststoffen gebukt gaat groeien al
maar aan. Nu is een groot deel van een 
aardappelveld in Stavele verschroeid door 
beregening met w^ater uit een nabije beek. 
De vervuUing •werd veroorzaakt na het 
spoelen van sproeitanks met pesticiden. 
Van een andere beek in de buurt staat het 
debiet driemaal hoger dan normaal omdat 
Vlaamse en Franse bedrijven nog net voor 
de congé hun opslagtanks hebben ge
spoeld, gevolg is massale sterfte in de 
IJzer. Reken daarbij recent vastgestelde 
illegale lozingen in het Kanaal Nieuw
poort-Passendale en het onwelvoeglijk 
plaatje is rond. 

w 
TIP. Ten behoeve van geldverbranders die 
zich achteraf bedenken volgende gouden 
raad: „ Wendt u zich tot de Natwnale Bank van 
Belgiè. Belangrijk ui dat u alle restanten 
meebrengt. Wat van het bdjet overblijft, wordt 
dan gratis onderzocht door deskundigen die er 
een waarde aan toekennen." 

- Uit een folder van de Nationale Bank van 
België. 

LYRISCH. Het heet dat politieke co
lumnisten zich bij wijze van kompensatie 
al eens tot poëtische mijmeringen laten 
verleiden. Het zal waar zijn als wrij het slot 
van een kommentaar door Manu Ruys in 
De Standaard herlezen. 

„Deze kroniek zal (...) een tijdje zwijgen. Om te 
mediteren. Niet in een veren te warm land, maar 
nabij het Vlaamse duin, met de blik op een einder 
waar de zon ondergaat in een bloedrode zee." 

- Gelezen in Op de korrel, 7 juli '95. -

W 

ZOOTJE. Ook al gemerkt dat de lehjkste 
scheldnamen twee oos hebben? Enkele 
voorbeelden: malloot, zeloot, zielepoot, 
goorlap, kloot, dooievisjeseter, gootgat, 
goochemerd, enz... En allemaal samen: 
zootje. 
Dit kan toch geen toeval meer zijn! 

VARKENS. In de Nationale Assemblee, 
het parlement van Suriname, riep volks
vertegenwoordiger Soemita in het heetst 
van een debat dat ,,de helft van de par
lementsleden varkens zijn." Waarop de 
voorzitter hem verplichtte deze \voorden 
terug te trekken. Soemita ant%voordde: 
„Goed voorzitter, ik trek mijn woorden 
terug. De helft van de parlementsleden is 
geen varken!" 
- Gelezen in de pas verschenen Domi-
nicus-reisgids voor Suriname. 

HANDPALM. Vóór de komst van de 
tekstverwerker was een metaalkleurige 
azerty van het huis Rheinmetall mijn 
dagelijkse gezel, vandaag staat het meubel 
in een hoek van de garage tussen kar
tonnen dozen. Het was moeilijk afscheid 
nemen. Toen wij nog samen waren en 
mekaars toesten bespeelden klonk de 
licht-metalen klank door het huis als een 
mekanieke beiaard. Soms, in slapeloze 
nachten, hoor ik het spet als een verre echo 
van vroeger. Onlangs opnieu%v, het was 
tussen nacht en morgen en het getokkel 
klonk hoog op in de stille morgen. 
Allengs drong het tot mij door dat deze 
vingerslagen aan een handig en zelfver
zekerd iemand moesten toebehoren. Maar 

wie had zo schaamteloos bezit genomen 
van het toetsenbord? 
Ik kroop uit bed, sloop naar beneden de 
garage in en vond na enig opruimwerk de 
ouwe vriend onaangeroerd tussen de kar
tonnen dozen. Het getak had opgehouden. 
De volgende morgen hetzelfde verhaal. 
Opnieuw sloop ik naar de garage, Zcig de 
machine en plots stokte de onzichtbare 
zijn haastig schrijfwerk. 
In een mengeling van hoogste nieuws
gierigheid, angst en verwondering hield ik 
de daaropvolgende morgen de blik op de 
garagedeur. Het verlangen de geheim
zinnige klaviermeester te ontmaskeren 
nam onmenselijke proporties cian. Maar 
ook nu weer zweeg het aftands getik 
meteen. 

Ik kon dit geheim niet langer voor mezelf 
bew^aren en vertrouw^de het mijn huis
genoten toe. In hun zwdjgen zag ik on
begrip en zelfs enige spot, wat mij nog 
meer aanspoorde dit raadsel op te lossen. 
Na een week w^erken moest de onzichtbare 
een lang verhaal hebben samengetikt, en 
dat wou ik wel eens lezen. Maar telkens ik 
de afstand tussen huis en garage had 
gelopen staakte de geheimschrijver zijn 
werkzaamheden. Dat hij mij om de tuin 
leidde was nu wel zeker. 
Kauwend op het woord ,tuin' haastte ik 
mij naar het grasperk en ontsluierde het 
geheim van de noeste ^verker. Een specht 
in al zijn glorie etste op de bast van een 
ouwe wilg zijn meesterUjk verhaal. U 
begrijpt mijn ontroering. 
Als hij al eens morgen niet op komt dagen 
bekruipt mij de goesting om te gaan kijken 
of de azerty er nog wel staat. Tussen de 
kartonnen dozen. 

w 
GROETEN. Vanwege 

R-Asmus 

D
rieëntwintig jaar na de eer
ste poging wil het voorstel 
van dekreet tot bescherming 
van de landschappen einde

lijk de voorbijgestreefde w êt 
van 7 augustus 1931 vervangen. 
Het voorstel herneemt het 
ontwerp van dekreet dat de vo
rige Vlaamse regering goed
keurde. 

Het voorstel van dekreet dat 
een Vlaams Vredes instituut wil 
oprichten stoelt op het principe 
van het integraal-pacifisme en 
bouwt voort op het Testament 
van de Frontsoldaten. In het 
licht van de voortdurende in
ternationale ontwikkelingen en 
de Vlciamse vredeswU, kan het 
instituut in hoge mate bijdragen 
tot vredesonderzoek en vredes-
opvoeding. 

Een kaderdekreet inzake de be
scherming en de luister van de taal 
moet de verdere ontwikkeling 
van het Nederlands kwalitatief 
en inhoudelijk ondersteunen. 
Nog inzake taal is er een voor
stel om taal- en spelfouten soe
pel uit straatnamen te halen en 
voorstellen in verband met het 
taalgebruik in Vlaanderen. 

Andere op stapel staande VU-
voorstellen hebben betrekking 
op objektieve normen ter ver
deling van de middelen van 
OCMW's, verplichte gemeen
telijke beleidsnota's om de ge
meentelijke inspraak te verbe
teren, gemeentelijke ombudslie-
den en een beter statuut voor 
gemeentelijke jeugdconsulen-
ten. Verder stelt de VU een 
sociaal abonnement op de kabel 
voor, dit om bij verdere uit
breiding van het aanbod een 
beperkt abonnement mogelijk 
te maken. 
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11 JULI-
BOODSCHAPPEN 

(Leed verder blz. 1) 

Tijdens een vroege 11 juli-vie-
ring in de faciliteitengemeente 
Sint-Genesius-Rode stonden de 
facüiteiten centraal. De goever-
neur van Vlaams-Brabant, Lode 
De Witte, noemde het systeem 
van faciliteiten als instrument 
voor integratie een mislukking. 
Minister-president Van den 
Brande was voorzichtiger. Vol
gens hem mogen de Vlamingen 
de diskussie „omtrent het weg-
\verken van de faciliteiten niet 
uit weg gcian". 

De Franstalige partijen reageer
den woest op de faciliteiten-
uitspraken. FDF-voorzitter 
Clerfa3/t vindt de uitlatingen 
van De Witte racistisch en xe
nofoob. Hij ^vil het faciliteiten
probleem oplossen door de 
grenzen van Brussel te verrui
men. De PSC meent dat De 
Witte z'n boekje te buiten is 
gegaan. De Franstalige kristen-
demokraten wijzen erop dat de 
faciliteiten grondwettelijk ver
ankerd zijn, en dat de federale 
regering niet het voornemen 
heeft daar wat aan te wijzigen. 

In zijn 11 juli-toespraak in Gent 
deed VU-voorzitter Bert An-
ciaux o.m. een oproep om de 
Lee-produkten radikjial te boy
kotten. ,,Het is sociaal onver
antwoord", vond de VU-sena-
tor, „dat met één pennetrek op 
een ver Amerikaans kantoor 
kan beslist worden over de toe
komst van 500 werknemers in 
Vlaanderen. De manier wciarop 
dit gebeurt tart elke verbeel
ding. Alle internationale ge-
dragskodes, alle normale pro
cedures inzake arbeidsverhou-

•"i "'grden daarbij arewoon 
overboord gegooiu. -r,-° j.n^„ 
vandaag de oproep ptot een 
radikale boykot van Lee pro-
dukten ondersteunen. Koop 
geen Lee! Ze moeten in Ame
rika maar voelen dat we in 
Vlaanderen en Europa niet met 
ons laten sollen." Anciaux vroeg 
daarbij aansluitend een ronde 
tafel over de delokalisatie. Hij 
eiste ook dat de federale re
gering bij de herziening van het 
verdrag van Maastricht ijvert 
voor een rechtstreekse verte
genwoordiging van Vlaanderen 
in de Europese Unie. 

In zijn toespraak hekelde An
ciaux verder de afhankelijkheid 
van CVP en SP van de zuilen. 
Hij noemde het niet toevallig 
dat de kopstukken van de mi
lieubeweging in regeringskabi
netten opgenomen w^erden, en 
suggereerde dat CVP en SP dit 
doen om de milieubeweging 
monddood te maken. 

Anciaux deed tenslotte een 
w^arme oproef) voor meer ge
meenschapszin en meer zelfbe
wustzijn. Hij betreurde dat 
sommigen in Vlaanderen nog 
steeds angst hebben om met hun 
Vlaamse identiteit uit te pakken. 
Anciaux haalde het voorbeeld 
van Telenet Vlaanderen aan, en 
de BRTN, die via een akkoord 
met de Belgische Wielrijders-
bond haar naam leent voor een 
Belgisch rennerstruitje. 

(Pdj) 

ALLE GOEDE VOORNEMENS TEN SPIJT: 

BRTN OP TRIKOLORE TRUITJES 
Vorige week dbten de Vlaanue en Waabe openbare 
omroepen een gezamenlijke overeenkomst met de Ko
ninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB). De 
persmededeling liet weten dat de drie partijen 'trots' waren 
eikaars vaste partners te worden tot eind 1998. Het 
'partnership' is in feite niet meer dan een ruilaktie: 
mediaruimte voor de KB WB, de eksklusieve uitzendrechten 
van wedstrijden van de nationale selekties voor de openbare 
omroepen. Daarenboven zullen de logo's van BRTN en 
RTBF, in een kampanje voor meer naambekendheid, 
samen te zien zijn op de trikolore truitjes (lichtblauwe 
achtergrond met rood-geel-zwarte band). Vooral dat laat
ste wekt enige verwondering: de Vlaamse openbare omroep 
die adverteert op de Belgische driekleur?! 

s 
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Jan CeuUerd zette zijn handtekening onder het kontrakt dat de 
Vlaamse BRTN op Belgische wielertruUjes brengt. Hiep, hiep, 
hoera! 
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w ij citeren uit de deel-
beleidsverklaring opge
nomen in Ratel, huisblad 
van de BRTN, van aprü 

1995: „De BRTN L, de publieke 
omroep van de Vlaarrue Gemeen-
dchap en de badu van het Vlaanue 
omroepbed tel (...) De BRTN richt 
zich alt) een openbare diendt tot heel 
Vlaanderen (...). De BRTN id het 
belangrijkste cultuurüutrument in 
Vlaanderen. Zijn programma 'Ö 
weerspiegelen de Vlaanue maat
schappelijke en culturele identiteit en 
bieden een brede kijk op de ver
scheidenheid in Vlaanderen en de 
wereld. (...) De BRTN integreert 
zich in de Vlaanue damenleving. 
(...) Zijn Vlaams karakter wil hij 
ook UI zijn naam weerspiegeld zien. 
Vandaar het voorstel om de publieke 
omroep in Vlaanderen de naam te 
geven "Vlaamse Radio en Televisie ", 
afgekort'VRT'." 

Duidelijke tcial al zit er een 
instinker in de laatste zm: is het 
de publieke omroep in Vlaan
deren of dient de benaming 
VRT enkel in Vlaanderen ge
bruikt te w^orden, zodat de VRT 
in Wallonië en daarbuiten weer 
gewoon BRTN heet? 

NIET AARZELEN 
De inkt van de Vlaamse be
leidsverklaring is nog niet goed 
droog vtfanneer de goede voor
nemens al in de praktijk worden 
toegepast: adverteren mét 
'BRTN' op de nationale drie
kleur. Het nieuwe akkoord is er 
ongetwijfeld gekomen omdat de 
omroep vorig jaar het voetbal-
kontrakt aan zijn neus voorbij 
zag gaan. „Geen tweede keer!" 
moeten ze aan de Reyerslaan 
gedacht hebben en vandaar dat 
Jan Ceuleers, direkteur Pro-
grammatie, het kontrakt met de 
glimlach ondertekende. 

De BRTN mag nu dus tot 1998 
ongelimiteerd verslag uitbren
gen van wedstrijden van alle 
nationale selekties. Bij de profs 
zijn dat zeggen en schrijven 4 
WK's, tenminste als er dit jaar 
genoeg renners bereid worden 
gevonden om naar Colombia af 
te reizen, en nog eens 3 kam
pioenschappen van België. 
Daarnaast mag de openbare 
omroep aan start en aankomst 
van de genoemde w^edstrijden 
adverteren en heeft zij haar 
naam op de driekleur staan. 

Gevraagd om een reaktie ant
woordde Mark Stassijns, hoofd 
Sport BRTN, dat zijn omroep 
ook haar naam verleent aan 
evenementen die een uitsluitend 
Vlsiamse aangelegenheid zijn 
zoals de Ronde van Vlaanderen, 
gepatroneerd door de Vlaamse 

regering. Daarenboven, zo 
meent hij, zal dit nieuwe ak
koord zeker ook een bijdrage 
zijn tot de bekendheid van de 
ploeg Vlaanderen 2002. Tot slot 
zal de BRTN, in het zog van 
Filmnet, ook meer, maar daarom 
geen systematische, aandacht 
gaan schenken aan het jeugd-
wielrennen. Jonge Vlaamse ta
lenten zullen daarin het meest 
aan bod komen. E^n eerste 
voorbeeld heeft iedereen, als het 
goed ging, gisteren kunnen zien 
bij de verslciggeving van de 
Vlaanderen Europa Classic, een 11 
juli-klassieker voor liefheb
bers. 

IN RUIL 
Voor wat hoort wat: de K B W ^ 
zal de komende tijd regelmatig 
het spotje van zijn nieu'we kam
panje 'Iedereen op de fiets!' o^ de 
openbare omroep mogen ver
tonen. De unitaire bond voert 
zijn kampanje niet als één van 
ledenwerving, maar richt zich 
officieel naar de rekreatieve fiet
ser bij voorkeur gestoken in een 
driekleurig truitje. Melden we 
nog dat de bond zelf voor de 
produktiekosten van het filmpje 
opdraaide, niet de BRTN. 

Voorzitter De Vuyst van de 
KBWB ziet geen graten in het 

geheel. In een uiterst korte re
aktie meldde hij de redaktie dat 
de aktie misschien vreemd is, 
bekeken vanuit het standpunt 
van de omroepen, maar zeker 
niet vanuit dat van de bond. Die 
blijft overigens unitair of sport 
nu een regionale materie is of 
niet. De bond zegt zich nu al zo 
moeilijk te kunnen profileren in 
het buitenland. Of we De Vuyst 
één argument kunnen geven 
waarom de bond in federaties 
zou gaan -werken? Ja , de uit
stekende resultaten van de ju
doka's, Vlaamse én Waalse. 

(gv) 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD 
KENT WOELIGE START 

Vorige week startte de politieke werking van het BrusseLe 
hoofdstedelijk gewest. Hoewel de meerderheid (CVP-SP-
VUen PS-PRL/FDF) al vrij vroeg beklonken was, duurde 
het toch tot vrijdag 7 juli voordat zij het vertrouwen kreeg 
van de raad. 

H
et hoofdstedelijk gewest-
verdikt van 21 mei ken
merkte zich door een al
gemene Vlaamse achter

uitgang. Wciar de Vlamingen 
voor de verkiezingen recht had
den op 11 zetels worden er na 21 
mei nog maar 10 zitjes warm 
gehouden door Vlaamse Brus
selaars. Dit is zeer merkwaardig 
omdat de Vlaamse achteruit
gang niet blijkt uit de Brusselse 
resultaten voor Kamer en Se
naat. Dit bewijst dat ook in 
Brussel de gemeente een mak
kelijk herkenbaar bestuursni
veau is. In de 19 Brusselse ge
meenten bestaan er veel minder 
waarborgen voor Vlamingen. 
De gemeentebesturen zijn sterk 
verfranst. Nu stonden er op de 
hoofdstedelijke lijsten merkelijk 
meer lokale personaliteiten dan 
op de Kamer- en SenaatsUjsten 
(waar de kieskring Brussel één 
omschrijving vormt met Halle-
Vilvoorde). Dit verklaart waar
schijnlijk waarom een niet on
aanzienlijk aantal Vlaamse 
Brusselaars voor Franstalige 
lijsten stemde. 

Merkwaardig was verder dat de 
Vlaamse groenen hun enige ze
tel verloren. De CVP bleef de 
grootste Vlaamse partij met drie 

zetels, de SR de VLD en het 
Vlaams Blok haalden elk twee 
zetels binnen. De VU was de 
enige Vlaamse partij die meer 
stemmen haalde dan bij de laat
ste verkiezingen. Vic Ancuiux be
hield makkelijk zijn zetel. 

FRAKTIE 
Als kleinste regeerpartner 
sleepte de VU een mooie por
tefeuille in de wacht. M.b.t. de 
gewestbevoegdheden draagt 
Vic Anciaux de verantwoorde
lijkheid over Wetenschappelijk 
Onderzoek (inkl. Ekonomisch 
Onderzoek) en Energie. T.o.v. 
de vorige legislatuur verliest hij 
het zorgenkind Brandweer. De 
gemeenschapsbevoegdheden 
zijn Kansarmoede (inkl. Bijzon
dere Jeugdzorg), het hele pak
ket Gezondheidsbeleid (Vic's 
stokpaardje). Allochtonen, Be
groting en Personeel. Door het 
St.-Alichielsakkoord moest Vic 
Anciaux, om staatssekretaris te 
kunnen worden, ontslag nemen 
uit de Brusselse hoofdstedehjke 
raad. Hierdoor kreeg de VU er 
een jong parlementslid bij, wel
iswaar zonder stemrecht. De 
28-jarige Sven Gatz zal de vol
gende vier jaar de VU-kleuren 
in de raad verdedigen. 

Intussen bleek dat de koalitie-

partner PRL/FDF wenste terug 
te komen op twee afspraken: de 
interpretaie van de Ruimtelijke 
Ordeningsplannen en de erken
ning van de VU als fraktie (zie 
W I J nr. 27). De meerderheid 
besliste vorige week in een bu
reauvergadering om de afspra
ken over de VU gestand te 
blijven. Gatz mag zich voor
zitter noemen van de eenkop-
pige VU-fraktie. 

Naast twee Vlaams Blok-leden 
zitten er in de Brusselse Hoofd
stedelijke Raad ook parlements
leden voor het Front National. 
De aanwezigheid van twee ek-
streem-rechtse firakties doet de 
proflleringsdrang stijgen. 

Donderdeigmiddag liet VB-
raadslid Lootens zich vrij laat
dunkend uit over raadsleden die 
niet de juiste afkomst zouden 
hebben. Aan Franstalige kant 
zitten enkele raadsleden van 
vreemde origine. Een feit dat 
zonodig moest gewraakt -wor
den. Het was voor VU'er Sven 
Gatz meteen de aanleiding om 
van stek te veranderen. Tot voor 
dit incident was hij buurman 
van de Blok-fraktie. De onfrisse 
uitlatingen schokten ook de an
dere demokratische partijen. 
Uit protest verlieten ze vrij
dagnamiddag het parlementaire 
halfrond toen het Vlaams Blok 
het spreekgestoelte besteeg. En
kel de goede vrienden van het 
frankofone Front National ble
ven - met hoofdtelefoon voor de 
vertaling - aandachtig luiste
ren. 

(svg) 
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WAS DE DOOD VAN HERMAN VAN DEN REECK 

MOORD OF EEN NOODZAKELIJKE DAAD VAN OFFERING? 
Op 11 juU WO.) het 75 jaar geleden dat Herman Van den 
Reeck tijdene een Guldenöporenvlerlng op de Antwerpse 
Grote markt door een agent werd neergeschoten, 'Ö An-
derdaagö op de avond overleed hij. Op 17juli werd Van den 
Reeck op het Kielkerkhof onder massale belangstelling 
begraven. Hij was negentien jaar. In 1943 werd zijn 
stoffelijk overschot naar het Schoonselhof overgebracht 
waar het rust nna^t dat van Hendrik Con<)cience. 
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I
n he t jongste n u m m e r van 
Weteruchappelijke Tijdingen pu 
bliceert G u y L e e m a n s een 
ui tgebre ide s tudie over de fi

g u u r v a n Van den Reeck en zijn 
p laa ts b i n n e n de an t i -burger 
lijke s t rekk ing in de Vlaamse 
beweg ing van n a de eerste W e 
re ldoor log. 

L e e m a n s is m e d e w e r k e r aan he t 
Archief en D o k u m e n t a t i e c e n -
t r u m voor he t Vlaams-na t iona-
lisme en s t eunde zijn bi jdrage o p 
recen t o n d e r z o e k d o o r Ba r t 
H a e r s ver r icht . 

'T IS DE TIJD! 
G u y Leemans : „Het vroegtijdig 
overlijden van deze enthoiuioóte en 
vernieuwingsgezinde adoUdcent 
USde algauw tot mythevorming." 

D e bi jdrage is zeer g e n u a n 
ceerd, de a u t e u r p laa t s t de gang
b a r e verha len naas t n ieuwe ele
men ten . 

Leemans geeft een overz icht 
van he t jonge leven van Van den 
R e e c k vanaf zijn s tudies aan he t 
koninkl i jk a t e n e u m te A n w e r -
pen , zijn l idmaa t schappen van 
tal van flamingantische b o n d e n 
en beweg ingen en zijn mede 
w e r k i n g a a n tijdschriften. 

V a n den Reeck voelde zich s te rk 
aangesp roken d o o r antimili ta-
rist ische en pacifistische denk
beelden, v a n d a a r da t hij zich 
aans loot bij de Vlaamse afdeling 
van Clar té , een g roep die op 
zoek w a s n a a r „een op redelijke 
en vers tandel i jke beginselen ge
ves t igde n ieuwe w e r e l d o r d e . " 

Hi j s treefde een g ro t e r e mon
digheid van de j eugd n a w^aarbij 
he t zijn uiteindeli jk doel w a s o m 
via de u i t b o u w v a n een J e u g d -
I n t e m a t i o n a l e tot de ,,de zelf
s tandigheid , het zelfbeschik
k ings rech t de r j eugd" te komen . 
M e t de e rvar ingen die duizen
den jeugdige soldaten in de 
voorbije were ldoor log als on
mond ig s lachtvee h a d d e n on
d e r g a a n w o u Van den Reeck : 
„.. .strijd t egen al w a t ons nu 
dwing t : ve rknoe i ing v a n he t on
derwijs , en legerdienst . V a n d a a r 
d u s de ve ld toch t t egen het mi
li tarisme en he t franskiljonisme 
(een verschijnsel v a n he t ka
pi ta l i sme)" . 

Van den Reeck w a s in zijn me
toden zeker o p revolut ie uit . In 
een pamflet , we l i swaar o n d e r 
schui lnaam, schreef hij : „Orga-
nióeer u, dticht geheime revolutio
naire bonden die zich gereed houden 
tot den ötipreemenen <)trijd; ...zoek 
aarulaiting bij de doDaten enerzijdd, 
bij de docialuten anderzijds: daar 
ligt het heil, weg met de gewe
tensbezwaren. Alles voor Vlaande
ren, ook ons leven en onze vrijheid. 
De romantische periode van onze 
strijd is voorbij, wij staan voor de 
eerste daad. Vlaanderen 't Is de 
tijd.l" 

Zo'wel F e r d i n a n d Berckelaers 
(AUchel S e u p h o r ) als G e e r t Pi j
n e n b u r g zouden he t moeUijk ge

h a d h e b b e n m e t deze tekst . 
Toch w e r d hij een jaar later in 
he t G u l d e n s p o r e n n u m m e r van 
Het Overzicht gepubl iceerd . 

Leemans : „Van den Reecks ra-
dikale Vlaamjgezindheid ging hand 
in hand met zijn Imks-revolutio-
naire streven. In die optiek moest de 
emancipatie van Vlamingen niet al
leen op taalkidtureel vlak, maar ook 
op sociaal-ekorwmióch terrein wor
den bevochten. Van den Reeck had 
ook kontakt met progressieve kr'u-
tenen die geloofden „ . . . 'm het ware 
Krutendom, 'in een „nieuwe 
Mensch " die zuiver zou staan in het 
geloof, en enkel naar het goede stre
ven. " 

Vanui t deze stelling is w^ellicht 
ook de gedrevenhe id van M a u -
rits Coppie te r s te begr i jpen die 
zich de jongs te j a r en op de fi
g u u r en he t gedach t engoed van 
Van den Reeck is gaan toe
leggen, w a t resu l teerde in de 
pubhka t i e v a n zijn trilogie Het 
jaar van de klaproos. 1920 het j aa r 
v a n H e r m a n s dood en het ge
boor te jaar van de gewezen V U -
senator . 

O o k de pog ingen van Coppie
ters om to t een „Vlaamse , 
g roene , soc iaa l -demokrat i sche 
formatie " te k o m e n vloeien d a a r 
uit. Verwijzen, zoals Pe t e r Re-
na rd in Kna^k (21 juni j.l.) deed 
naa r de jongste gemeen te raads 
verk iez ingen w a a r een samen
gaan van V U , SP, g roenen en 
onaf l iankehjken (o.l.v. van N o r -
be r t D e Batsel ier ( S P ) sukses 
boek te hjkt ons voorbar ig . H e t 
bes taande C V P - b e s t u u r v a n 
D e n d e r m o n d e w a s zo ver
mo lmd en oms t r eden da t het 
d o o r om he t even we lke front
v o r m i n g omver zou g e w o r p e n 
w o r d e n . 

„MOORD" 
In zijn s tudie doe t L e e m a n s ook 
een pog ing om de gebeu r t e 
nissen o p de A n t w e r p s e G r o t e 
M a r k t te r ekons t rue r en , hij ver 
gelijkt daarbi j verschi l lende 
vers ies -want al naa r ge lang de 
b r o n n e n •was de aans lag op het 
leven van Van den Reeck „wet -

Wreekt Herman van den Reeck 
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Het bloed van Herman van den Reeck 
Verft eeuwig rood onze Öroote-Markt. 
Wreek dit sclielmstuk, o "Vlaanderen, wreek! 
Die kogrel trof ons allen vlak in het hajpt. 
Of stemt er hier iemand voor den MOORDENAAR ? 

Vlamingen, op! HET UUR IS DAAR! 

tige zelfverdediging" van een 
agent of „een moord" . 

In zijn auto-biograf ische r o m a n 
Les evasions d'Olivier Tr'ickmawi-
holm schrijft Miche l S e u p h o r (F. 
Berckelaers) da t Lode Verm a pi 
(Van den Reeck ) een g roep 
meisjes t e r h u l p w a s gesp rongen 
o m d a t de politie p r o b e e r d e h u n 
vlag af te nemen . D e A n t w e r p s e 
politie h a d inde rdaad de op
d r a c h t gekregen de be togers 
h u n vlaggen afhandig te maken . 
O p het ogenbl ik da t Vermael 
om hu lp r iep loste een agen t 
v a n o p zo 'n dr ie a vier m e t e r 
afs tand een revolverschot . Ui t 
de h o u d i n g v a n de agent zou 
k u n n e n afgeleid w o r d e n da t 
Van den Reeck w e r d geviseerd. 
O o k volgens Seuphor , die da t in 
een gesp rek me t Coppie te r s en 
J o r i s D e d e u r w a e r d e r beves
tigde. Adiel Debeucke lae re n a m 
de moord- thes is bij zijn inter
pellatie in de K a m e r over en een 
vers lag in Ons Volk Ontwaakt 
(23 juli 1920) sp rak in dezelfde 
bew^oordingen. G e e r t Pijnen

burg , over tu igd van de „vech
tersmenta l i te i t" van Van den 
Reeck, schreef in Het Overzicht 
(1 juh 1921) da t Van den Reeck 
geloofde „...in de noodzakel i jke 
daad van offering." E n da t deze 
radtkdli tei t ook uit zijn geschrif
ten sprak . 

W a t er ook van zij, w a t in de tijd 
tussen de aans lag en de dood 
van de s tuden t gebeu rde is on
vergeeflijk: laattijdige medische 
verzorg ing en een onnod ig p o 
l i t ieverhoor w a r e n niet bevor-
delijk voor een vlugge genez ing 
zoda t m e n vlug ging sp reken 
van een „ tweede moord" . 

M. Coppieters: „En zelfs indien 
de moordthesu) niet aanvaard zou 
worden voor het revolverschot, op zeer 
korte afstand afgevuurd, dan blijft er 
de zogenaamde tweede moord: het 
aanvankelijk uitblijven van medi
sche verzorging aan de gewonde, en 
later het moordend politieverhoor 
tegen de uitdrukkelijke wil van de 
behandelende arts in." 

Van den Reeck t ekende op zijn 

Herman van der Reeck op z'n sterfbed. 

sterfbed een verk la r ing da t hij 
de agen t me t een wande l s tok 
h a d geslagen en da t deze uit 
wet t ige zelfverdediging had ge
handeld . 

GEVOLGEN 
In he t laatste hoofds tuk gaa t 
Leemans op zoek n a a r de neer
slag die de dood van Van den 
Reeck in art is t ieke en intellek-
tuele k r ing heeft gehad . M e e s t 
b e k e n d e voorbee ld is he t ex
pressionis t ische gedicht v a n 
Pau l van Ostai jen. M a a r er w a s 
ook een niet ger inge poht ieke 
weers lag die ui t ing v o n d in be 
w o g e n zi t t ingen van de Ant-
w^erpse gemeen te raad . D e li
berale ve rkozenen dis tant ieer
den er zich v a n h u n bes tuu r s -
meerde rhe id die de o p d r a c h t to t 
het fatale pol i t ieopt reden h a d 
gegeven. M a a r de gevolgen 
re ik ten n o g verder . 

Leemans: „In Antwerpen droeg de 
afloop van de betoging bij tot de 
toenadering tussen Van Cauwelaert 
en Huysmans. Na de verkiezingen 
van 21 april 1921 zouden zij de 

fakkel in het stadsbestuur over
nemen. " 

In D e Wet s t r aa t k w a m he t to t 
scherpe interpellaties, niet al
leen v a n w e g e ve rkozenen van 
he t Vlaamse F r o n t ( D e b e u c k e 
laere en Boudewi jn M a e s ) , 
m a a r ook Van Cauwelae r t en 
H u y s m a n s haa lden snedig uit. 
H u n o p t r e d e n resul teerde in 
een reger ingsvoors te l inzake het 
t aa lgebru ik in de adminis t ra t ie 
en b rach t de ve rnede r l ands ing 
van de Gen t se hogeschool op 
n i e u w t e r spróike. Van den 
Reecks dood h a d dus een ge-
w^eldige invloed op de publ ieke 

• • 1 J - Jvjorsnee 
opinie, maa»-, — , . , 
^ l a a m s g e z i n d e r aak t e m beroe
ring. O u d e r s heet ten h u n zonen 
naa r hem, zoals blijkt uit een 
zoekert je in De Standaard van 
7 juli j . l . E r w e r d een volks
universi tei t n a a r h e m genoemd 
en jaarlijks ^vordt zijn dood her
dach t . 

In de Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant wi jdde Kare l Van de W o e s -
tijne op 14 juli 1920 een bi jdrage 
aan de gebeur tenissen , schets te 
het ant i -Vlaamse k l imaat van 
toen en wie rp een blik in de 
toekomst . Wij d r u k k e n zijn 
teks t integraal af. 

H e r m a n Van den Reeck k reeg 
in de Vlaamse beweging , gezien 
zijn denkbee lden , een \vat om
st reden plaats . N e t zoals pr ies
ter D a e n s w o r d t zijn nala ten
schap door verschi l lende frak-
ties opgeëist . 

H e t is d a a r o m passend da t de 
recen t opger ich te \ve rkgroep-
H e r m a n Van den Reeck (zie 
W I J , 3 mei j . l . ) ui t m e n s e n 
bes taa t me t een verscheiden fla
mingant i sche en sociale achter 
g r o n d . 

( m v l ) 

c» Herman Van den Reeck 
(1901-1920) en de anti-burger
lijke strekking in de Vlaamse 
Beweging na de Eerdte Wereld
oorlog, door Guy Leenuuui. In 
Wetenschappellfke Tijdingen, 

Juni 1995. Uitg. Perspectief Uit
gaven, Minderbroédersstr. 24 te 
2000 Antwerpen, Abonnement 
500fr./Jaar. 
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KAREL VAN DE WOE5TIJNE IN DE NRC 

DE BLOEDIGE GULDENSPORENVIERING 
Brussel, 14 Juli. 

Herman van den Reeck is over
leden! Dit nieuws verspreidde 
zich gisterochtend met bliksem
snelheid in de Scheidestad en, 
voor het avond werd, wist heel 
het Vlaamsche land, van de 
Noordzee tot de Maas en van 
Esschen tot aan de taalgrens 
dat, na de 30.000 aan den IJzer 
gesneuvelde Vlaamsche solda
ten nu ook het eerste burgerlijke 
slachtoffer voor Vlaanderen's 
herwording gevallen was, en 
hingen de leeuwenvlaggen half-
top. Er woei gisteren, over heel 
Vlaanderen een Sinn-Feinwind 
en ik heb zelfs hier, in de hoofd
stad, waar het lage materialisme 
hoogtij viert, en den spot drijft 
met aUe idealen, waar de frans-
kiljonsche avondbladen het feit 
in 't geheel niet of slechts met 
een enkel woord vermeldden als 
w^aren ze hun medeplichtigheid 
aan het gebeurde bewust, zelfs 
hier, in het ontaarde Brussel heb 
ik mannenvuisten zien ballen en 
tranen wellen uit vrouwenoo-
gen. Wat de na-oorlogsche, of-
ncieele terreur niet heeft aan
gedurfd: Vlaamsche idealisten 
om hun idealisme ter dood te 
brengen, dat heeft het franskil
jonisme van den Antwerpschen 
burgemeester J a n De Vos en 
den Vlaamschhatenden wet
houder Strauss — hoe toevaUig 
toch dat alle gekende franskil
jons Duitsche namen dragen: 
Braun, Strauss, Fischer, Bern-
heim — wel gedaan. Een veer
tigtal Vlamingen hebben hun 
bloed vergoten in Antwerpen's 
straten. Een hunner is nu in de 
rij getreden van hen die, in het 
heilige I Jzerland, hun leven ga
ven voor hetzelfde België, dat, 
trots alle koninglijke beloften en 
plechtige ministerieele verkla
ringen, hun nog levende broe
ders als bastaards blijft behan
delen. 

Er bestond, te Antwerpen, in de 
meest Vlaamsche stad van 
Vlaanderen, geen enkele reden 
om de Gulden-Sporenfeesten te 
verbieden. Wel had iemand, in 
een blad zonder invloed, ge
schreven dat de Sporenfeesten 
bestemd w^aren, om; door de 
schuld van... mr. Van Cauwe-
laert, Camiel Huysmans en mr. 
Jules Hoste, in een pro-Duitse 
betooging te ontaarden, maar al 
wie de eerlijkheid en loyaliteit 
van deze Vlaamsche voorman
nen kent — en burgemeester De 
Vos kent ze ongetwijfeld — wist 
dat deze aantijging volkomen 
valsch w^as. Trouwens, al de 
leiders der pohtieke partijgroe
peringen van de stad hadden 
tijdig bij den burgemeester aan
gedrongen om het verbod in te 
trekken en verklaard voor de 
orde in te staan, doch niets 
mocht baten. De burgemeester, 
sterk onder invloed van zijn 
omgeving en vooral van „das 
Alilitar" — generaal Mahieu was 
hem zelfs voor geweest en had 
strenge straffen beloofd aan de 
soldaten die, het in 1914 en 1918 
uitgesproken koninklijke woord 
getrouv^r, „Vlamingen, gedenkt 
den Slcig der Gulden-Sporen", 
het wagen mochten aan de vie
ring deel te nemen — wilde van 
geen intrekken hooren en het 
uitdagende verbod bleef ge
handhaafd. 

Door heel Vlaanderen, dat Ant
werpen als zijn hoofdstad be-

KareL van de Woeatijne voer zwaar uit tegen de franskiljons na de 
"dubbele" moord op Herman Van den Reeck. 

schouwt, werd dit als een kaak
slag, als een provocatie ge
voeld. 

11 Jul i mocht niet gevierd wor
den maar op 14 Juli -worden de 
Vlaamsche soldaten \rerpiicht 
deel te nemen aan de ofïïcieele 
betooging ingericht ter gelegen
heid van het Fransche nationale 
feest. Voor een vreemde, zij het 
ook een bevriende natie, is er 
plaats in Vlaanderen, maar voor 
Vlaanderen in Vlaanderen niet 
meer! 

,,In Antwerpen syn alle poorten 
vry ende geene slaven" luidde 
het in een keure der XlVe eeuw. 
In 1920 werden de Antwer
penaren belet uiting te geven 
aan hun vrijheidszin binnen de 
muren van hun eigen stad. De 
betooging in de voorstad Bor
gerhout, die grootsch en indruk
wekkend was, verliep zeer or
delijk doch het -was als lag er een 
w£ias van vernedering en ver
drukking over het geheel, heel 
Antwerpen stond opeengeperst 
in de enge voorstad en snakte 
naar lucht zooals het Vlciamsche 
volk sedert 90 jaren naar ruimte 
snakt. 

En toen gebeurde het onver
mijdelijke, want de Vlamingen 
van 1920 zijn niet meer die van 
1914. Het ,,racaille bolchévico-
activiste", zooals „La Métropole", 
het franskiljonsche hetzblad 
schrijft, voorafgegaan door de 
Vlaamsche Padvinders — de 
kern van de Vlaamsche „sokols" 
— liep storm tegen de politie en 
de gendarmerie, om in zijn eigen 
stad te komen; na een hevig 
gevecht moesten de politieman
nen het opgeven en zegevierend 
trokken de betoogers, met -wap
perende leeuwenvlaggen, over 
de Meir en de Groenplaats — het 
hart van Antwerpen — naar het 
stadhuis. Hier was het echter, 
dat de politie een twintigtal ma
nifestanten neerschoot en Her
man van den Reeck doodelijk 
wondde. 

Aldus heeft Vlaanderen - door 
de schuld van het franskiljo
nisme — zijn eerste Sinn-Fein-
dcig gehad. Het eerste Vlaam
sche bloed heeft gevloeid en 
Zaterdag wordt het eerste 
slachtoffer begraven. Na de sol
daten-martelaren der gevange
nissen van Fresnes en Auvours, 

in de wouden der O m e en het 
eiland Cézembre telt Vlaande
ren nu voortaan ook zijn bur
gerlijke martelaren. En het is 
zeer zeker niet zonder opzet, dat 
men het proces der hoogleer
aren van de tijdens den oorlog 
vemederlandschte Universiteit 
te Gent heeft doen samen vallen 
met de Gulden-Sporenweek. 
Vlaanderen moet kost was kost 
vertrapt en vernederd worden. 
Zaterdag a.s. wordt Dosfel — dr. 
Van de Perre getuigde gisteren 
van hem, dat hij is de reinste der 
idealisten — te Gent door een 
franskiljonsche jury veroor
deeld, misschien wel op het
zelfde oogenblik, dat Herman 
van den Reeck te Antwerpen 
ten grave wordt gebracht. Het 
zal een schoone dag zijn voor 
Vlaanderen, een dag van lijden 
en een dag van zieleloutering. 

In den laatsten tijd ^verd her
haaldelijk geschreven dat we op 
een keerpunt staan der Vlaam
sche Beweging. Het keerpunt is 
reeds, door de voorhoede al
thans, overschreden. De mar
teling der Vlaamsche IJzersol-
daten — gemarteld omdat ze Vla
mingen waren — heeft het 
Vlaamsche nationalisme in de 
harten van hen, die gespaard 
bleven, hoog doen oplaaien. Het 
müitarisme en franskiljonisme 
zijn het die Vlaanderen aan den 
IJzer hebben -wakker geschopt 
en het nu, aan de Schelde, heb
ben doen opstcian. 

Het is hoog tijd dat de Belgische 
regeering ingrijpe en Vlaande
ren's cultureele zelfstandigheid 
bevestige, -want reeds in de verte 
rijst de antithese België-Vlaan-
deren op. Koning Albert, die 
Zondag jl. te Brugge door de 
betoogende Vlamingen omringd 
werd, welke hem, uit duizenden 
kelen, voor het monument der 
helden van 1302 toeriepen: 
„Leve de Koning! In Vlaan
deren Vlaamsch! ", heeft nog
maals kunnen ervaren dat het 
Vlaamsche volk een trouw volk 
is. Nog is het slechts een min 
derheid die ,.zelfbestuur" eischt 
en alleen heil van een fede
ratieven staatsvorm of een vol
komen onafhankelijken staat 
Vlaanderen verwacht, maar een 
minderheid die, met den dag, in 
aantal toeneemt. 

Niemand minder dan mr. Julius 
Hoste Jr . schreef nog dezer 
dagen: ,,door laster en verwar
ring legt de anti-Vlaamsche 
kaste het er als het ware op aan 
de verhoudingen met opzet te 
verscherpen, alsof zij aan België 
de keus wou laten tusschen ver-
knechting aan „haar" opvatting 
en verd-wijnen"; al wie eenigs-
zins met de Belgische toestan
den bekend is, zal deze -woorden 
ten voUe beamen. Blijft de Bel
gische regeering een weifelende 
politiek ten opzichte der Vla
mingen voeren, of schaart ze 
zich aan de zijde der 
Vlaamschhaters, dan pleegt ze 
zelfmoord en vermoordt ze met
een België; alleen zjJ in het 
eerste geval het ontbindings
proces -wat langer duren. 

Brussel, dat heden vol Fransche 
vlaggen hangt — waarom droe
gen tegenbetoogers te Halle en 
elders Zondag j.1. de Fransche 
kleuren en -werden de ,,Inter
nationale" en de „Marseillaise" 

gezongen? — -wil het gevaar niet 
zien en stoot, met een ruw ge
baar, Vlaanderen van zich af. 

Ziet de regeering het ook niet, 
dan zal Vlaanderen nog eenige 
jaren zijn kruis dragen, dan zul
len nog veel bloediger Gulden-
Sporen-vieringen plaats hebben, 
dan zal er nog veel Vlaamsch 
bloed vloeien te Antwerpen, te 
Gent en te Brussel, vooral te 
Brussel, tot -wanneer het einde 
van den calvarieweg zal zijn 
bereikt en Vlaanderen, het kruis 
afwerpend, noodged-wongen 
zijn toevlucht zal nemen tot de 
beslissende, de be-vrijdende 
daad. 

c» Karel van de Woestijne, Ver
zameld journalistiek werk. 
Tiende deeL Nieuwe Rotterdam-
sche Courant september 1919-
december 1921. Uitg.: prof.dr. 
AdaDeprez, Gent, Cultureel Do
cumentatiecentrum, Rozier 44, 
9000 Gent, 1992, blz. 130-134. 
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Outlaws in de Wetstraat 
Voorbije week werd meermaals Voorbije week werd meermaals 
bewezen: de nieuwe pohtieke 

kuituur lijkt verdacht veel op de 
oude. Daarbij werd de rechteriijke 
macht meer dan eens in zijn hemd 
gezet. Een stand van zaken, deze 

week in Knack. 

De zomer van de ozon 
Na salmonella en de slechte 
kwaliteit van het zeewater 

worden we sinds een paar jaar 
bezocht door een nieuwe zomer

plaag: de hoge ozonkoncen-
traties. Een toelichting over 
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OPA WAS EEN OOSTFRONTER: 

GEBRANDMERKT 
Een jeugdroman waarin "de andere klok "geluid wordt over 
het Vlaamj oorlogsverleden? Dat moet een grote zeD-
zaamheid zijn, In Gebrandmerktvan Iny Drieóéen lezen we 
het dagboek van Eline Vreebod, bijna ze^ftien en hartstikke 
verliefd op Lars. Wanneer oma plots overlijdt draait het 
erop uit dat opa komt inwonen. Een vreemde tatoeage onder 
zijn arm wekt Eline's nieuwsgierigheid. Opa wa^ Oost-
frontvrijwilliger, zo blijkt. "Gebrandmerkt" is een warm 
aanbevolen jeugdboek voor jongeren ouder dan veertien dat 
erin slaagt twee biezonder moeilijke tema 's aan te snijden: 
hoe een tienermeisje omgaat met het aftakelingsproces van 
een inwonende grootvader, en hoe jongeren begrip kunnen 
leren opbrengen voor het Vlaanue kollaboratieverleden. 

I
ny DrUdden is in het Vlaamse 
jeugd- en kinderboekenwe-
reldje geen onbekende meer. 
Ze schreef al een tiental kin-

der- en jeugdboeken, en be
spreekt jeugdliteratuur in Brug, 
het tijdschrift voor ouderkomi-
tees van het katoliek onderwijs, 
en Kerk en Leven. Met haar re
cente "Gebrandmerkt" ging ze 
sterk de autobiografische toer 
op. 

"Gebrandmerkt" Iaat ons mee
lezen in het dagboek van Eline 
Vreebos, een zestienjarige pu
ber die tot over haar oren ver-
hefd is op Lars. De plotse dood 
van oma heeft voor het gezin 
Vreebos een belangrijk gevolg: 
opa komt inwonen. Hoewel dat 
eerst sterk tegen de zin van 
Eline is, ze moet immers haar 
eigen kamer afstaan, begint ze 
na verloop van tijd goed met opa 
op te schieten. 

O p zekere dag ziet ze toevaJhg 
onder opa's oksel een tatoeage. 
Nieuwsgierig vraagt ze uitleg 
aan haar ouders. Ehne's vader 
geeft een kort en erg stereotiep 
antwoord: "Er waren in elk land 
Witten, zoaLi mijn oudere", doceert 
papa, "de verzetsmannen, weerótan-
derd, patriotten die pro-Amerikanen 
en pro-Britten waren. En ook wel 
redelijk pro-Rudden. Want we had
den dezelfde vijand: Daitdland. En er 
waren de zwarten: dympathuanten 
van de Duitderd, hielenlikkerd vaak. 
Zij hielpen het Duitd bewind op de 
ene of de andere manier. Ze hadden er 
uiteraard alle baat bij. Ab politie, 
kontroleurd, ' dpivnnen, verklik-
kerd,... Je opa wad er een van." Eline 
beseft dat een muur van haat op 
dit ' punt haar vader en haar 
grootvader scheidt. "Luidtergoed, 
Eline", besluit vader, "Je opa heeft 
vijftig jaar geleden nut de Duitderd 
meegedaan en u daarvoor bedtraft. 
Dat hoofddtuk id nu afgefloten. Ik 
wil geen oude koeien uit de dloot 
halen, begrijp je?" 

Maar Eline begrijpt het natuur
lijk niet. Haar opa, een nazi? 
Kom nou. Ze trekt haar stoute 
schoenen aan en vraagt opa om 
meer uitleg. En zo leert Ehne 
het hele verhaal van de Oost-
frontvrijwilligers kennen. Van 
de strijd tegen het goddeloze 
kommunisme. Van de diskri-
minatie van de Vlamingen in het 
Franstalige België. Van de ver
schrikkingen over de oorlog aan 
het Oostfront. Van de Vlamin
gen die zich misleid voelden 
door het onbegrip voor hun 
motivatie en de gebroken be
loften in de Waffen SS. Van de 
massamoorden op de joden en 
de vernietigingskampen, waar 
de Oostfronters niets van af
wisten. Van de repressie. 

AFAKELING 
Opa vertelt zijn Oostfrontver-
haal niet m één adem. Nadat hij 
een tijd bij het gezin Vreebos 
ingetrokken was, blijkt dat hij 
aan aderverkalking in de her
senen lijdt. Eerst vergeet hij 
gewoon dingen, vergist hij zich 
al eens meer dan normaal. Ge
leidelijk aan worden de peri
oden dat hij "afwezig" is langer. 
Eline's grootvader is dement en 
takelt langzaam maar zeker af. 
De tiener verzorgt hem, wast 
hem, ververst hem, slaapt in de 
laatste faze van opa's leven bij 
hem op de kamer. In zijn heldere 
ogenblikken, die steeds schaar
ser worden, vervolledigt opa 
zijn levensgeschiedenis die zo 
bepaald werd door het Oost
front. 

Op een ogenblik dat jonge meis
jes aan mooie jongens denken, 
wordt Ehne gekonfronteerd 
met het verrimpelde lichaam 
van haar opa, met de stank van 
zijn urine en ontlasting, met het 
vergankehjke van het leven en 
de naderende dood. Het is te
gelijk schrijnend en ontroerend. 
„Een deel van mij blijft protesteren ", 
schrijft Eline in haar dagboek. 
„Dit id geen werk vooreen meidje van 
16. Ik begraaf het protesterende deel 
tot later." 

Iny Driegden: „Ik hoop dat "Gebrandmerkt" de jongeren van vandaag 
helpt om hun gezichtdvetd wat te verruimen. Wat meer nuance te 
brengen in hun beeld over het Vtaanue oorlogsverleden." 

Het Oostfront-tema en het ver
haal over opa's aftakehng 
vloeien in "Gebrandmerkt" sa
men. Het zijn twee tema's die 
sterk autobiografisch inge
kleurd werden. Iny Driessen is 
de jongste van acht kinderen uit 
een gezin wraarin vader aan het 
Oostfront streed, en moeder in 
het verzet stond. Als tiener
meisje verzorgde ze zoals Eline 

uit het boek haar grootvader, tot 
aan zijn dood. 

Het is niet evident voor een 
meisje van zestien om haar 
grootvader tijdens z'n laatste 
levensjaren te verzorgen. , ,Je 
rolt dciar eigenlijk automatisch 
in", herinnert Iny Driessen zich. 
„Zoiets is niet het gevolg van 
een weloverwogen keuze. Het 
begint met een w^andeling, met 

IN DE KlAS 

Het begrip dat Eline voor haar 
grootvader in "Gebrand
merkt" uiteindelijk opbrengt 
k^vam er niet vanzelf. „ J e 
merkt in de reakties van je 
omgeving op het Vlaamse kol
laboratieverleden dat veel 
mensen dat potje liefst gedekt 
vrillen houden", vertelt Iny 
Driessen. „Het is gebeurd, en 
het was verkeerd, maar laat 
ons er nu over zwijgen, luidt 
de redenering. En ook in het 
geschiedenisonderwijs wordt 
weinig aandacht besteed aan 
de problematiek van de kol-
laboratie en de repressie. Ik 
hoop dat dit boek de jongeren 
van vandaag helpt hun ge
zichtsveld wat te verruimen. 
Wat meer nuance te brengen 
in hun beeld over het Vlaamse 
oorlogsverleden." 

Met dat doel voor ogen is Iny 
Driessen bereid om in scholen 
over haar boek te komen spre-

«! S * -

ken. Voor de leerkrachten 
w^erd zelfs een lijvig dossier 
samengesteld door Marleen 
Wulms, een medewerkster van 
de biblioteek van Sint-Trui
den. 

In een eerste deel w^ordt Iny 
Driessen zelf en haar w^erk 
belicht. Het tweede deel bevat 
o.m. een keuzelijst van boeken 
voor kinderen en jongeren 
waarin de oorlog behandeld 
w^ordt. In het derde deel komt 
de geschiedkundige achter
grond aan bod: de toestand in 
België na de eerste wereld
oorlog; een voorbeeld van een 
linkse diktatuur (het Rusland 
van Stalin), een rechtse dik
tatuur (Itahë in de greep van 
het fascisme), het nsizisme in 
Duitsland; een beknopt over
zicht van de tw^eede wereld
oorlog, de Vlaamse beweging, 
repressie en amnestie, kaartjes 
van de strijd aan het Oost

front. 

Vervolgens w^ordt dieper op 
de oorlog en hciar nasleep in
gegaan via dokumenten uit 
andere bronnen ("Lexicon po-
htieke en jeugdkoUaboratie" 
van de Instruktieve Omroep, 
"Ieder zijn zwarte" van Frank 
Seberechts, "Taboe van de 
koUaboratie" van Louis Van 
Roy en "Limburgers in het 
Vlaams Legioen en de Waffen 
SS" van Willy Massin). Het 
laatste deel reikt aan de hand 
van fragmenten impulsen aan 
om "Gebrandmerkt" in de klas 
te gebruiken: opzoekopdrach-
ten, een klasgesprek of een 
verhandeling. 

(Pdj) 
c» De informatiebiwdel "Ge
brandmerkt. Iny Driedden" 
kan aangevraagd worden in de 
Stedelijke Openbare Biblioteek 
van Sint-Truiden. 

een praatje. Met simpele dingen 
die weinig van je vergen. Maar 
er komt altijd een schepje bij. Ik 
denk dat een jongere met wat 
medegevoel die een aftakelende 
opa of oma of ander gezinslid in 
huis heeft, daarbij niet afzijdig 
blijft. Maar w ât Eline in het 
boek en ik in werkelijkheid be
leefd heb, is niet iets dat een 
jong meisje hoort mee te maken. 
Daar ben je op die leeftijd nog 
niet klaar voor. Het is nog té 
groot, te ingrijpend. Te emo
tioneel. Maar het was wel de 
rijkste periode van mijn leven." 

Iny's vader heeft haar nooit veel 
verteld over zijn Oostfrontver-
leden. „De broer van mijn vader 
is naar het Oostfront vertrok
ken met de eerste lichting van 
het Vlaams Legioen", vertelt de 
schrijfster. ,,Mijn oom is daar 
gesneuveld. En dat heeft mijn 
vader ertoe gebracht om zich op 
zijn beurt op z'n 23ste voor het 
Oostfront te melden. Na de oor
log huwde mijn vader met een 
vrouw die in het verzet had 
gestaan. Ze hadden elkaar leren 
kennen in een schrijversvereni
ging. Zij hebben hun verschillen 
blijkbaar heel vlug kunnen ver
zoenen. Maar ze hebben de af
spraak gemaakt dat in hun gezin 
over de oorlog niet of nauwe
lijks zou gesproken worden. Uit 
respekt voor eikaars overtui
ging. Ik wist als kind ^vel dat 
mijn vader aan het Oostfront 
gestreden had. In zijn biblioteek 
stond de foto van z'n broer. Hij 
ging elk jaar naar de IJzer
bedevaart." 

„Dit verhaal heb ik geschreven 
zonder dat mijn vader er wat 
van afwist. Ik had op eigen 
houtje heel wat gelezen over de 
oorlog en het Oostfront. Pas 
toen mijn jeugdverhaal af w^as, 
heb ik het hem laten lezen. En 
toen kwam hij met zijn verhaal 
op de proppen. Hij heeft mij zijn 
dagboek laten lezen, de brieven 
van zijn broer. Hier en daar heb 
ik daar dingen uitgehaald om 
mijn verhaal meer kleur te ge
ven. De grootvader uit het boek 
heeft dus stukjes van mijn 
grootvader en stukjes van mijn 
vader, maar blijft niettemin 
vooral een nieuw figuur." 

Op 9 oktober 1994, de datum 
van de jongste gemeenteraads
verkiezingen, laat Driessen 
Eline in haar dagboek opte
kenen: „Het Vlaams Blok in Ant
werpen en etderd verbrijzelt mijn 
muur rond het verleden. (...) Het 
kan toch niet dat wij zijn aid de 
brooddmereride beren in het over
bekende liedje en er nietd aan doen." 
Iny Driessen gelooft dat de 
principes en de mentaliteit die 
schuilgaan achter het Vlaams 
Blok echt zorgw^ekkend zijn. 
„De demokratie zal vandaag 
wel minder gevaar lopen als in 
de tweede helft van de jaren 
dertig. Maar moest het met onze 
ekonomie verder bergaf gaan, 
kan dat snel veranderen." 

Peter Dejaegher 

c» Gebrandmerkt. Iny Driedden. 
Uitg. Clavid, Handelt, 1995, 
99 bic, 450 fr. 
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VU STEUNT BOYCOT LEE 
EN EIST RONDE TAFEL 
OVER DELOKALISATIE 
In zijn 11 juli toespraak te Gent, 
deed VU-voorzitter Bert An-
ciaux een oproep tot een ra-
dikale boycot van LEE pro-
dukten en vroeg hij een ronde 
tafel over de delokalisatiepro-
blematiek. 

Het is sociaal onverantwoord 
dat met één pennetrek op een 
ver Amerikaans kantoor kan be
slist worden over de toekomst 
van 500 werknemers in Vlaan
deren. De manier waarop dit 
gebeurt tart elke verbeelding. 
Alle internationale gedragsko-
des, alle normale procedures in
zake arbeidsverhoudingen wer
den daarbij ge'woon overboord 
gegooid. 

Wij willen vandaag de oproep 
tot een radikale boycot van LEE 
produkten ondersteunen. Koop 
geen LEE ! Ze moeten in Ame
rika maar voelen dat we in 
Vlcianderen en Europa niet met 
ons laten sollen. 

RONDE TAFEL 
We mogen echter niet blind zijn 
voor de problemen waarmee de 
Vlaamse ekonomie gekonfron-
teerd wordt. De delokalisatie 
van talloze bedrijven hangt als 
een zwaard van Damocles bo
ven ons hoofd. Vele Vlaamse 
KMO's lonken, soms noodge
dwongen, naar het buitenland. 

We moeten vandaag een oproep 
doen om een Vlaamse ronde-
tafel over de delokalisatiepo-
litiek in te richten onder leiding 

van het Vlaams Parlement. On
dernemers en vakbonden moe
ten samen met politici en des
kundigen op zoek gaan naar een 
gepast strategisch plan dat de 
te^verkstelling in Vlaanderen 
behoudt." 

Verder hekelde de VU voor
zitter de afhankelijkheid van 
CVP en SP van de zuilen en 
uitte hij zijn vrees voor een 
beleid zonder Vlaamse vastbe
radenheid en met een totaal ge
brek aan maatschappelijke ver
nieuwing. 

BOZE 
BOERENBOND 
"Onmiddellijk na de bekend
making van regeerprogramma 
en vooral van de verdeling van 
de minsterposten, bedreigde 
een misnoegde Boerenbond, 
CVP-voorzitter Van Hecke 
reeds. E^n Vlaamse Regering , 
die de gijzelaar is van de Boe-
renbonders in het parlement, 
kan geen werk maken van een 
doeltreffend MAP. Een rege
ring die de gijzelaar is van de 
Boerenbond, kan helemaal geen 
•werk maken van een echt mi
lieubeleid. Als dat de politiek in 
het nieuw^e Vlaanderen w^ordt, 
dan zullen wij ons dciar met 
hand en tand tegen verzetten!" 

Tot slot deed hij een oproep aan 
iedereen in Vlaanderen om mee 
te werken aan een hernieuwde 
gemeenschapszin. 

Bert Anciaux 
Algemeen Voorzitter VU 

OOST-
VLAANDEREN 

A U G U S T U S 

Za. 5 WAASMUNSTER: Bar
becue in de Parochiezaal van de 
Ruiter, Sijpstraat, vanaf 19u. 
Kaarten aan 300 fr. (kinderen 
175 fr.) te verkrijgen bij P. 
D'haese, Sousbeekstraat 59; E. 
Verdurmen, Kapelwijk 24 en A. 
Van Goethem, Rivierstraat 64. 
Org.: A. Verbruggenkring. 

VLAAMS-
BRABANT 

AUGUSTUS 

Za. 19 KAPELLE O/D BOS: 
Mosselfestijn van l lu .30 tot 
22u. in de Sint-Jozefskring 
(vlak bij de kerk). Ook op 20/8 
van l lu .30 tot 15u. Org.: VU-
Kapelle o/d Bos. 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

Zo. 20 GENK: Vlaams Braad-
feest. Om 18u. in Restaurant 
St.-Maarten, Stationstraat 13. 
Org.: Lijst Nieuw Genk. Info: 
Erik Accou, 089/35.67.53 of 
30.53.28. 

Zo. 17. TESSENDERLO-

HAM: Naar IJzerbedevaart 
met Kantonnale VU-werk-
groep. Deelname 400 fr. (inkom 
inbegr.). Info en inschrijven: 
013/67.16.41 (sekretariaat), 
013/66.68.37 (Jaak Boelaers) of 
013/66.86.37 (Eddy Volders). 

ANTWERPEN 
JULI 

Vr. 14 BERLAAR: Wie Waltei 
Luyten wil spreken kan afspre
ken telkens op vrijdagavond in 
het gemeentehuis (Markt 2). 
Enkel na 
(03/482.11.93) 
(03/482.44.58). 

tel. afspraak 
of fax 

WEST-
VLAANDEREN 

JULI 

Wo. 12 BRUGGE: 11 juh-vie-
ring van de VWG-federatie 
Brugge. Om 15 uur in de Mag-
dalenastraat 7 te Brugge. Sa
menkomst vanaf 14u. Feest
rede: Guido Van In. Feestelijke 
koffietafel. 

Wo. 26 BRUGGE: Met 
V W G - F e d . Brugge: dagtrip 
langs de Streuvelsroute. Bezoek 
aan Lijsternest, Avelgem en de 
Vlaamse Ardennen. Samen
komst om 8u.30 voorkant sta
tion Brugge. Vertrek bus 9u. 
Deelname: 1.000 fr. Info en in
schrijven: Herman Pardon 
(050/59.99.33) of Joriska Van-
raes (050/34.19.74). 

"Modern China.": de arbeider,! en arbeiddterd van Lee, Velda, Boel en anderen weten dat het brood van de 
ene de dood van de andere betekent. Een diepgaand debat over het afremmen van de delokalizatie dringt 
zich op. 

MET VU-HALLE-VILVOORDE 

OP REIS NAAR FRIESLAND 

Tijdens het -weekend van 19 en 
20 augustus trekt het VU-ar-
rondissement Halle-Vilvoorde 
naar Friesland. Samen met het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel werd een interessant 
Fryslan aanbod uitgew^erkt dat 
ongeveer 4.500 fr zal kosten. 
Inschrijven doet u best via on
derstaande inschrijfstrook. Het 
programma: 
Zaterdag 19 augustiu: 
7u.: vertrek Halle 
12u.: lunch in Ljouwert (Leeu
warden) 
13u.30: geleide wandeUng door 
de Friese hoofdstad 
16u.30 tot 17u.30: vrij 
18u.: avondeten 
20u.: kennismalcing met perso
naliteiten uit Friese beweging 
en F N P (Frysk Nationale 
party) 

Zondag 20 augiutiu): 
8u.30: ontbijt 
lOu.: korte wandeling door Fra-
neker 
lOu.30: bezoek Eise Eisinga-
planetarium 

I2u.30: middagmcial 
14u.: bezoek Rode KHf, enkele 
11-stedendorpjes, terpendorp
jes en klokkestoelen 
18u.: vertrek naar Vlaanderen 

ANTWOORDBON 
-K-

JA, ik schrijf me in voor de Frieslandreis van 19 en 20 au
gustus. 

Naam: 

Woonplaats: 

Telefoon Aantal personen: 

Ik stuur deze strook nog deze week terug naar het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, t.a.v. Sigurd Vangermeersch, 
Omwentelingsstraat 13, 1000 Brussel. 
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WILFRIED VANDAELE IN PROVINCIERAAD: 

„ZELFBEWUST 
EN GASTVRIJ 
GAAN BEST SAMEN!" 
Tijdens de jongste provincie
raadszitting schoot WUfried 
Vandaele (VU) met scheqj op 
de toeristische vaarkaart die de 
provincie West-Vlaanderen pu
bliceerde. Vandaele nam het 
niet dat de Vlaamse plaatsna
men op de kaart systematisch in 
het Frans vertaald worden 
(Brugge-Bniges; Nieuwpoort-
Nieuport; Oostende-Ostende; 
...) terwijl voor de Noordfranse 
plaatsnamen — met uitzondering 
van Lille-Rijsel — geen enkele 
keer een Nederlandstalige te
genhanger vermeld wordt. „Dit 
terwijl de plaatsnamen in Frans-
Vlaanderen doorgaans van 
Vlaamse oorsprong zijn", aldus 
Vandaele. 

Gedeputeerde M.-C. Van der 
Stichele-De Jaegere spande 
zich in om een verklaring te 
zoeken, maar haar uitleg be
vredigde Vandaele geenszins. 
Hij beklom opnieuw het spreek

gestoelte: „Er is geen enkele 
objektieve reden waarom de 
Nederlandstalige namen in het 
Frans en de Franse niet in het 
Nederlands worden verteiald. 
Het ^vordt de hoogste tijd dat 
wij ons als Vlamingen zelfbe-
wxist gaan gedragen en onze 
buren laten zien dat wij kul-
tureel iets te bieden hebben én 
dat onze moedertaal het Ne
derlands is. Deze houding is niet 
agressief en belet niet dat wij 
ons gastvrij bhjven opstellen te
genover de buitenlandse toe
risten", aldus Vandaele. 

Ook gedeputeerde F. Peuteman 
kreeg een veeg uit de pan. Naar 
aanleiding van de publikatie van 
een provinciale \vegenkaart 
spoorde Wilfried Vandaele de 
provinciale overheid aan de of
ficiële terminologie te gebruiken 
en de term „rijksweg" te ver
vangen door „gewestweg". De 
deputatie gaf Vandaele gelijk. 

Werk i>an Roland Monteyne. 

TE AALST IN DE WERF 

^ HOTEL B0T4NIEK*** - Brugge 
Sfeervol hotel in een 18de eeiiwe iriiiaakvol 
gerestaureerd herenhuis Gelegen m een rustige 
straat op enkele minuten van de Burg en het 
Marktplein l w ideaai uitgangspunt om deze 
historische stad te ontdekken Alle kamers hebben 
priv^ badkamer met bad of douche, wc, telefoon, 
klokradio en TS Lift, 

Prijs, voor 2 personen 2 600 F 
(mklufiief buffetontbijt) 

St-aabestraat23,800ÜBm M.h Tel ( ) - .0/J l l lJ I Tav (HU/ifi') i9 

ZOEKERTJES 

• „ K O P J E S " - Paul Engel-
been is op zoek naar kleine 
beeldjes, vooral „kopjes" van 
figuren uit de Vlaamse bewe
ging en van bekende Vlamin
gen. Tot op heden vond hij enkel 
een „kopje" van Cyriel Ver-
schaeve, en (veel grotere) borst
beelden van FUip De Pillecyn, 
Hugo Verriest en Peter Benoit. 
Alaar hij is vooral in de „kopjes" 
geïnteresseerd. Wie weet waar 
dergelijke beeldjes kunnen aan
geschaft w^orden? 

Info: Paul Engelbeen, Plezant-
straat 3 te 9220 Hamme. 

• LEEUWENVLAGGEN: 

— Romain De Grave, E^ckberg-

straat 20, St.-GiUis-Waas, 
03/770.70.72. 
— Herman Van Mieghem, 
Nieu'wkerkestraat 2, St.-Gillis-
Waas, 02/770.79.17. 

• VRIAMONT — Wie heeft 
informatie over Joris Vriamont 
(1896-1961)? Deze auteur 
woonde te Brussel, Regencie-
straat 25, tegenover het Con
servatorium. Het literaire tijd-
schrijft Appel zoekt voor een 
herdenking alle informatie en 
dokumenten. 

Bezorgen aan Guido Wulms, 
Houtstraat 37 te 3800 Sint-Trui
den. 

RETROSPEKTIEVE 
ROLAND MONTEYNE 
In het kultureel centrum De Werf 
vinden 92 beelden van Roland 
Monteyne hun plaats. I2en in
drukwekkend aantal met een al 
even indrukwekkende zeg
gingskracht. Met het opzetten 
van deze retrospektieve pakt 
Aalst uit met het meest voUedig 
overzicht van het werk van Ro
land Montejoie dat ooit werd 

• KOLLABORATIE — Voor 
een systematische studie over de 
rol van geestelijken (reguliere 
en seculiere) bij de müitaire 
koUaboratie tijdens W O II 
zoekt een student alle konkrete 
informatie over pjistoors, aal
moezeniers, paters, proost, 
priester-leraars... die aktief wa
ren bij het werven voor, sti
muleren tot... of precies het om
gekeerde. 

Bezorgen aan: V. Van den Eyn-
den, Laarsebaan 3-48 te 2170 
Merksem. 

1 o km van Oostende & Brugge 
Fietsen gratis + fietsroutes. 

Speciaal midweek/Weekend. 
3 dagen met gastronomisch Half 
pension, 2.150 fr. p.p.dag, vele 
extra's inbegrepen!! 

Bel voor Folder, maar reserveer 
alvast. 

Hotel De Stokerij, 
Oudenburg. S 059/26.82.97 Fax 26.89.35. 

getoond. Van elke periode van 
de kunstenaar staat een ver
bazende vertegenwoordiging te 
kijk. 

Zo zijn in De Werf twee ^verken 
te bezichtigen uit een uitzon-
derHjke reeks van vier, waarbij 
Monteyne de techniek gebruikt 
van bijtend produkt met kleur
stof op aluminium. 

Het zijn werken uit de begin
jaren '60. Roland Monteyne 
werkte toen met de "groep der 
Belgische aluchromisten". In 
december 1963 vertrekt hij naar 
Kinshasa om er de mogelijkheid 
tot versiering van de kerkgevel 
van de Lovanium-universiteit te 
bestuderen. Later ontwerpt hij 
zelf de fresko's boven het kerk
portaal. In het casino van Can
nes treffen we uit dezelfde pe
riode een dekoratief paneel van 
300 vierkante meter. 

In 1965 -wordt het beeldhouw
werk 'De Schelde' in aluminium 
besteld voor de kruisschans in 
de haven van Antwerpen. Het 
wordt het eerste werk van het 
projekt 'beeldenstorm'. Als later 
de eigenaar van de gronden 
bankroet gaat verdwijnt het ze
ven meter hoge en negen meter 
lange sculptuur. 

De beeldhouwwerken tonen 
duidelijk de evolutie die de kun
stenaar doormaakte. De aan
vankelijke ronde vormen die 
zijn bronsskulpturen overheers
ten, ruimden meer en meer 
plaats voor scherper, puntiger 
en grilliger werk. Monteyne 
verwijst in zijn \verk voortdu
rend naar erotiek, cistronomie 
en Oosterse filosofie. Hij is niet 
voor niets licentiaat in de Oos
terse talen en Geschiedenis. 

Montej^ne wil in zijn werken de 
verbeelding in haar volle vrij-

m heid laten funktioneren. Dat 
I 'verbeelding' een vrouweUjk 
^w^oord is neemt hij au sérieux. 
% Toch zijn de beelden geen tot 

brons gestolde vrouw^ehjke ge
slachtsorganen, aJ doen ze ons 
daaraan -wel denken. 

"Montejmes werk brengt beel
den in beweging, doet ze golven 
en strelen onder onze ogen en 
handen" schrijft Frans Boen
ders in de verzorgde katalogus. 

(mas) 

c» RetrodpektUve Roland Mon
teyne 1932-1993 in De Werf, 
Molenstraat, AaUt nog tot 17 
deptember. Maandag gesloten. 

nv de winne-fabrisac 

X
/ mlgrostr&at 12S 

/ B 9800 schoonaaTde 
dendennonde 

062/48 33 04 - 42 3Q 16 

drukkerij 

type 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

^ B ^ WOENSDAG 12 JUU 1995 

file:///vegenkaart
file:///verk


Dïï DE REGIO 
"ZOMERFESTIVAL VLAANDEREN" 
TREKT HET LAND ROND 
"E^n sociaal-kultureel initiatief 
voor een gemengd publiek van 
thuisblijvers", zo zo je het Zo-
merfedtival Vlaanderen kunnen sa
menvatten. Niet alle Vlamingen 
trekken er tijdens de zomer
maanden op uit. De kombinatie 
van sfeer en muziek voor jong 
en oud valt duidelijk in de 
smaak van het brede publiek. 
Zelfs de Vlaamse regering en de 
"Vlaams-Europese 11-daagse" 
verlenen dit jaar hun steun aan 
het initiatief van de -v.z.'w. Di
vers. Dat de koncerten vaak in 
parkzones plaatsvinden ver
hoogt de sfeer om in een groene 
omgeving te luisteren naar de 
muziekgroepen die elk hun 
stukje wereldmuziek brengen. 
Schilde, Lier, Sint-Niklaas, 
Aalst, Geel en Hasselt zijn de 

f elukkigen waar men negen we
en lang van een uitgebreid 

assortiment kan genieten. 
In elke stad krijgt het "Zo

merfestival Vlaanderen" een ge-
personahseerde naam. In Aalst 
wordt het Parkkoncerten, in Sint-
Niklaas Walburgkoncerten, in 
Schilde Parkavonden, in Lier 
Vedtkoncerten, in Hasselt Kaper-
koncerten en in Geel Tuinkon-
certen. 
De koncerten zijn gratis toe
gankelijk. Koo3anan & Van 
Haeren, die, al 25 jjiar op het 
podium staan, trekken deze 
vireek de stop uit de koncert 
champagnefles en doen de Ant
werpse volksmuziek vloeien. 
Later in juli brengt Radio Lou
isiana warmbloedige Cajun & 
Zydeco. The Dill Brothers evo
lueren in de week van 17 juli 
met hun skamuziek (reggae en 
afro) naar een Europese feest-
sound. De laatste week van juli 
brengen Tam 'Ex:ho' Tam een 
inspirerende mengeling van na
tionaliteiten, muziekstijlen en 
vakmanschap. The Nile brengt 

"A Capella" Afro-rock de eerste 
week van augustus. Later ko
men in augustus jazzy-ritmes 
van Citizen Jane, Spaanse pop 
met Esta Loco, Afrikaanse per
cussie van Yadikon aan bod. 
Afsluiter de laatste week wordt 
een dubbelkoncert met de mu
zikale grootheden Sofie & So-
Four en J o Lemaire. 

De optredens van de artiesten 
beginnen telkens om 20u.30 en 
eindigen om 23u. Gedurende 
juli en augustus, negen weken 
land, elke maandag in Aalst, 
dinsdag in Sint-Niklaas, woens
dag in Schüde, donderdag in 
Lier en Hasselt én vrijdag in 
Geel. 

En nu maar duimen dat de 
Vleiamse weergoden "Zomerfes
tival Vlaanderen" gunstig ge
zind zijn. (mas) 

c» Info: v.z.w. Divers, 
8 03/353.19.00. 

VANUIT 
SCHOONBEEK-
BE VERST 

TOCHT 
DER LAGE 
LANDEN 
Op 21 juli a.s. wordt de „Tocht 
der Lage Landen" gereden, een 
semi-klassieker voor wielertoe
risten en sportievehngen van 7 
tot 77 jaar. Plaats van gebeuren: 
Schoonbeek-Beverst (BUzen) 
vertrek tussen 7 en 11 juur. 
Kerkplein, 125 km of 80 km. 

Organisatie: Vlaamse Wielrij-
dersbond en de Wielertoeris-
tenklub Schoonbeek. 

Prijzen: Schaal van de gemeen
ten voor de VWB-klub met het 
hoogst aantal deelnemers. 

cs>* Info: Mathieu Pledderd, Mo
lenstraat 37 te 3740 Bilxen-Be-
verdt, UL en fax 011/32.28.74. 
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STUDIE VLAAMSE BEWEGING: 

DRIEJAARLIJKSE 
PIL - VAN GASTELPRIJS 
Het was de •wens van wijlen 
EmieL Pil, histoiikus en geën
gageerde, open vlaamsgezinde 
monnik, dat het Archief en Do-
kurmntatiecentrum voor het 
Vlaanu-Natbnalijnu (ADVN) 
een legaat zou aanva^irden. Pil 
had daarmee de bedoeling om 
een belangrijke rechtstreekse 
bijdrage te leveren tot de we-
^ ^^-L-^^^UjKe Stuüie -vaii J^ 
Vlaamse be^veging. Konkreet 
uit zich dat in een nieuwe prijs: 
de Driejaariijkde Pd - Van Gad-
telprijö, naar de naam van Pus 
ouders. De prijs, 250 briefes 
van 1.000, wordt voor het eerst 
uitgereikt in 1998. 

De Pil - Van Gastelprijs richt 
zich tot alle academische dis

ciplines die een aanzienlijke bij
drage kunnen leveren tot een 
vernieuwend inzicht in de di
verse aspekten van de Vlaamse 
beweging. Gevraagd wordt een 
onuitgegeven, oorspronkelijke 
en wetenschappelijk verant
woorde studie te schrijven. De 
voorkeur gaat daarbij uit naar 
een biografische studie van een 
nguui ^ ™«.^o;>-afi<!rhe stu
die van een groep of stroming 
uit de 19de of 20ste eeuw. 

c» Güntereddeerden kunnen het 
reglement van de prijd dcbrif-
telyk aanvragen: ADVN, Min-
derbroederddtraat 24, 2000 Ant
werpen. Uiterlijk 29 december 
1997moeten de dtudied ingediend 
zijn. 

GEMEENTE BOECHOUT 

OPENSTAANDE BETREKKING 
De gemeente Boechout wenst over te 
gaan tot de aanwerving van een op
steller (m/v). De benoeming gebeurt 
op proef voor één jaar, vaste be
noeming volgt eventueel na een vol-
doeninggevende proeftijd. 
Kandidaturen dienen aangetekend 
verzonden aan het College van Bur
gemeester en Schepenen, Heuvel
straat 91 te 2530 Boechout, uiterlijk 
31.071995. 
Alle inlichtingen en aanwervingsvoor-
waarden zijn te bekomen op het se
cretariaat van de gemeente, tel. 
460.06.11 
Bij bevel. 
De Secretaris, ^^ Burgemeester, 
getFCoenen. get A. Manen. 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWU 
RENDEERT 

02/219.49.30 

OPENBAAR CEr̂ TTRUM 
VOOR MAATSCHAPPEUJK 

WELZUN 
VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 

Volgende bediening wordt open-
verklaard, met publieke oproep: 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUI-
VENBERG 

DIENST VOOR MEDISCHE 
BEELDVORMING 

- 1 plaats van geneesheer-
diensthoofd (groep A-1) vol
tijds. 
De kandidaturen dienen op het 
Secretariaat, i^nge Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen toe
gekomen te zijn, uiterlijk op 
31.7.1995. 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen op 
de y^ Directie/Personeelszaken, 
l-ange Gasthuisstraat 39 te Ant
werpen (tel. 223.5711). 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 fr. 

>*\^•*''X^>.^ V \ - X ^ .*. 
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KERMISSEN EN CIRKUSSEN IN KORTRIJK: 

HET WONDERBAAR TOOVERGERAAMTE 
Nee, geen drukfout: de titel is zo 
geplukt van een affiche die aan 
het einde van de vorige eeu'w 
verspreid werd door Marwmt-
tenteater Michel. „Dit nummer ver
wekt de bewondering van de uit-
dtekenddte natuurkennerd", zo laat 
de affiche voorts nog weten. We 
plukken onze informatie uit Twi-
Mn Hemelen Aarde van Chrldtlaan 
Germonpré, een boek dat dieper 
ingaat op bijna 8 eeuwen ker
missen en cirkussen in Kortrijk. 
De auteur speelt het daarin 
klaar om - met Kortrijk als 
uitgangspunt - de boeiende ge
schiedenis van het foor- en cir-
kusgebeuren weer te geven. De 
uitgave bevat veel mooie illu
straties die de vloeiende tekst 
ondersteunen. Het autentiek 
bronnenmateriaal (zowel ge
schreven als ongeschreven) dat 
Germonpré gebruikt geeft deze 
luxueuze uitgave daarenboven 
een bijzondere meerwaarde. 

De kermis zoals we die nu ken
nen IS een rechtstreekse afstam
meling van de jaarmarkten van 
rond de 13de eeuw. Niet dat 
iedereen daarmee opgezet ^vas. 
Zowel Karel F als Fdipd II zagen 
geen heil in het volkse vertoon 
en trachtten er zoveel mogelijk 
perk en paal aan te stellen. Na 
hen probeerden nog anderen 
hetzelfde, maar de feestwil van 
het volk heeft het altijd weer 
weten te halen op de vrees voor 
epidemies en op de minachting 
van de bevrindvoerders. 

EDUKATIE WORDT 
REKREATIE 

De vroegste kermissen w^aren in 
hoofdzaak bijeenkomsten van 
handelaars, maar al vlug doen 
ook de rariteiten en nieuwig
heden, zoals automatische kijk
kasten, hun intrede. Kijklusti-
gen konden zich vergapen aan 
siamese tweelingen of aan „een 
leelljk benurkeruwaardlg dier", 
hongerigen zich te goed doen 
aan appelbeignets of anij smok
ken. Rond 1900 verschijnen ook 
de 'didaktische attrakties': ci
nematografie, geschiedkundige 
musea en reizende schouwbur
gen. De minder verfijnde be
zoekers konden hun geluk be
proeven bij Theater Hercuie dat in 
1897 een premie van 500 fr.(!) 
uitloofde voor „alwle een van zijne 
toeren zal kunnen uitvoeren." Tot 
op heden zijn de boksers van de 
kermis onoverwinnelijk. 

Tijdens het interbellum haken 
de pseudo-w^etenschappelijke 
attrakties af ten voordele van 
het pure amusement. Het was 
gewoon een aanpassen aan de 
vraag: arbeiders en kleine han
delaars zochten in de eerste 
plaats ontspanning en dat kon
den zij beter vinden in lach-
paleizen, rupsen, autoskooters 
en draaimolens. Het geheel be
gint vanaf dan stilaan te lijken 
op de kermissen zoals we ze nu 
nog kennen. Al zijn de zeden 
veranderd want in de jaren '30 
werd een aanhltdenden danj van 
dames met blote ruggen niet 
geapprecieerd, althans niet door 
de politieagent van dienst. 

Tu^MnHemelenAardegasLt ook die
per in op de meer technische as-
pekten van de attrakties. Het 
boek bespreekt de diverse soor
ten van karrousels, de herkomst 
van het reuzenrad en loopattrak-
ties. Boeiend vonden wij ook het 

Circiu) gaf in 1925 zijn eerdte voord telling In Kortrijk. De hete familie podeert voor de tent. 

gedeelte w^aar wordt ingegaan op 
de kitscherige glitter die toch ook 
eigen is aan elke foor. Ter afslui
ting van het deel over de kermis
sen is de auteur gaan praten met 
een aantal foorreizigers en met 
plaatsmeesters die er zorg voor 
dragen dat elke kraam zijn tijde-
lijkstekjekrijgt. 

BROOD EN SPELEN 

Minder frek'went zijn de cir
kussen die tegenw^oordig nog 
rondtoeren. De fundamenten 
ervan hggen in de Grieks-Ro
meinse oudheid w^aar keizers 
het volk ^visten te animeren 
door het opvoeren van gladia

torengevechten op leven en 
dood. Ook toen al ^verden wilde 
dieren opgevoerd. 2.000 jaar ge
leden -Wcis het hen nog geoor
loofd mensen op te peuzelen. 

Tegenw^oordig is dat niet meer 
het geval, maar dat betekent 
geenszins dat het moderne cir-
kus aan spektakel-waarde heeft 

moeten inboeten. De vader van 
het hedendaagse cirkus heet 
Philip Adtley die aan het einde 
van de 18de eeuw zijn kunsten 
als ruiter begon te vertonen 
voor een breed publiek. Iets 
later kreeg hij ook koorddan
sers, jongleurs en akrobaten in 
zijn open manége en nadat hij 
nog een klown had weten te 
strikken w âs het gezelschap 
kompleet. 

Het werk van Germonpré be
schrijft vervolgens nau\vgezet 
de cirkussen die Kortrijk door 
de jaren heen aandeden. Op die 
manier krijgt de lezer een staal
kaart voorgeschoteld van wat er 
- letterlijk en figuurlijk - be
weegt in het cirkuswereldje. 
Het boek sluit af met een bloem
lezing van gedichten over ker
mis en cirkus. Een interessante 
uitgave, in de eerste plaats voor 
de inw^oners van Kortrijk en 
omstreken, maar ook voor hen 
die zich ietsje beter willen in
formeren over de reizende amu-
sementsw^ereld. 

(gv) 

c» Tiutden hemel en aarde. Ker-
midden en cirkiuden in Kortrijk, 
Chridtiaan Germonpré. Uitg. 
Groeninghe - Kortrijk, 1995. 
207 blx. 1.495 fr. 

THE UNDUTCHABLES: 

LEVEN IN HOLLAND 
Elk volk heeft zo zijn eigen 
stereotiepen w^aarmee het door 
het leven moet. Vlamingen heb
ben de naam noeste werkers te 
zijn, Schotten zijn gekend om 
hun gierigheid, Italianen zou
den uitstekende minnaars zijn. 
Deze beelden zijn uiterst handig 
om mensen in een hokje te ste
ken, maar kunnen onmogelijk 
met bewijzen gestaafd %vorden. 
En zolang het over anderen 
gaat, zijn deze vooroordelen 
dankbaar voorwerp van tien
tallen moppen. 

Op onze schrijftafel belandde 
The Undutchabled. Leven In Hol
land geschreven door een (we
reldvreemde) Amerikaan en een 
(gereserveerde) Engelsman. De 
twee auteurs wonen al decennia 
lang in het land van molens, 
fietsen en tulpen en schreven 
hun bevindingen neer in een 
uiterst grappig boekje. Hun 
w^erkje is één grote Hollander
mop geworden. Geen enkel ste
reotiep beeld van Nederlanders, 
of 'cloggies' (klompendragers) 
zoals de auteurs ze noemen, 
ontbreekt. Het geheel is een 
handleiding ge^vorden voor de 
nietsvermoedende toerist die 
Nederland aandoet. 

GEEN ALLEENRECHT 

Op ironische toon wordt ver
haald over de gierige Hollander 
die over alles en nog wat zijn 
mening heeft, gegrond of on
gegrond. Wie af en toe in Ne
derland komt of de Nederlandse 
politiek een beetje volgt, zal 
sommige toestanden zeker her
kennen. Niet dat onze Noor
derburen op al hun 'tics' een 
alleenrecht hebben. Sommige 
stereotiepen zijn net zo goed 
toepcisbaar op Vlamingen. 

Bijvoorbeeld wanneer de au
teurs het hebben over het in- en 

Nederlandde dtereotiepen: „ Voor wie meer van dollótidche en kundt-
matige dekd houdt ui er een imponerend aanbod van pornografie. 
Sekddhopd floreren: je kunt geen dtaddcentrum van enige omvang 
betreden, zonder in vijftig procent van de dtraten te ötuiten op een 
weidde etalage vol hulpmiddelen, video'd, lingerie en vakbladen voor 
alle mendelijke dtandaarddeviatied." 

uitstappen bij het openbaar ver
voer: „Of u nu wacht op tram, bud, 
metro of trein: vorm zodra die aan
komt met de andere wachtenden een 
menigte en blokkeer de deuren, zodat 

niemand eruit kan. Ga vooral niet 
uit de weg wanneer de deuren open
gaan en menden naar bulten pro
beren te komen, want dat zou de 
procedure aanmerkelijk verdnellen. 

^ 

En u zou toch niet willen dat Iemand 
bij het uutappen voor zou kunnen 

The Undutchables verhaalt 
voorts over de -wel erg vrije 
opvoeding van de Nederlandse 
jeugd, over de spaarwoede van 
zegeltjes en over voetbal, de 
nationale Nederlandse sport, 
even goedkoop als schaatsen en 
daarenboven het hele jaar mo
gelijk: „ Wanneer hun team de cup 
wint, wordt de hele dtad dronken. Aid 
hun team verliedt, wordt de hele dtad 
dronken." 

IEDEREEN EEN 
UITKERING 
De auteurs aarzelen niet ook het 
royale Nederlandse uitkerings
systeem te hekelen: „In enkele 
dtéden krijgen de cliënten van de 
doclale dlendt elke maand een gratu) 
krantje waarin dtaat op welke 
nieuwe uitkeringen ze recht hebben, 
met de vermelding van plaatd en tijd 
waar een en ander wordt toegelicht. 
En men vertelt hoe ze het onderdte uit 
de kan kunnen halen." 

Werkelijk de hele levensstijl van 
de Nederlanders w^ordt, stereo
tiep, uit de doeken gedaan. En 
die is meestal goed voor een 
glimlach, soms zelfs voor een 
schaterlach. Dat de Nederlan
ders er zelf ook mee kunnen 
lachen, moge blijken uit het feit 
dat de uitgave reeds aan de 14de 
druk toe is. Wie dit jaar heeft 
ingetekend voor een (fiets)va-
kantie in het Noorden, schaffe 
zich deze HoUander-encyklope-
die zonder verwijlen aan. 

(gv) 

c» The Undutchabled. Leven in 
Holland, Colin White S Laurie 
Boucke. Uitg. Nijgh S Van Dit-
mar - Anuterdam, 1995. 
189 blx., 399 fr. 
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KULTDRTJE 
RETROSPEKTIEVE JOZEF PEETERS 1895-1960 

KUNST VOOR DE GEMEENSCHAP 

J
ozef Peeters werd 100 jaar 
geleden op 24 juli 1895 te 
Antwerpen geboren. Samen 
met Victor Servranckx, Ge

orges Vantongerloo e.a. be
hoorde hij tot de generatie van 
de „Eerste Abstrakten" in ons 
land. 

De diverse aspekten van Peet
ers' artistieke bedrijvigheid vor
men nu het onderwerp van een 
merkwaardige retrospektieve 
tentoonstelling, begeleid door 
een wetenschappelijke publika-
tie, in het Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst te Oost
ende. 

Na aanvankelijk w^erken met 
simbolische inhoud geschilderd 
te hebben, evolueerde het ar
tistieke werk van Peeters, zeker 
vanaf 1918, naar een uitgespro
ken abstraktie. Onder invloed 
van het futurisme kenmerken 
zijn landschappen zich door een 
steeds vrijere en meer dinami-
sche lijnvoering. Via de ver
eenvoudiging tot de w^erkelijk 
essentiële vorm zullen ze verder 
evolueren tot werkelijk zuiver 
abstrakte komposities. 

Nog vóór het einde van We
reldoorlog I besloot een aantal 
jonge kunstenaars en architek-
ten om de kring „Moderne 
Kunst" op te richten. Als se-
kretaris van deze vereniging 
drukte Jozef Peeters een sterke 
persoonlijke stempel op de wer
king van de kring en op de 
deelnemende kollega's. ,,Mo
derne Kunst" organiseerde al
lerhande tentoonstellingen, 
voordrachten en kongressen, 
die van grote invloed zullen blij
ken te zijn op de bloei en ver
spreiding van de abstrakte 
kunstexpressie in Vlaanderen. 

GEMEENSCHAPSKUNST 
Onder invloed van „De Stijl" 
rond de figuur van de Neder
landse architekt-kunstenaar 
Theo van Doesburg, evolueerde 
Jozef Peeters ook naar een 
„zuivere beelding". Vooral de 
geschriften van Van Doesburg, 
met wie Peeters in intense brief
wisseling stond, waren erg be-
pódend ge'weest voor zijn ar
tistieke ontwikkeling. In zijn 
kunstbeleving stelde Peeters 
zich op een estetisch-etisch 
standpunt. Kunst is er voor de 
gemeenschap. Arbeid en kunst 
moeten de gemeenschap ten 
goede komen. Kunst vervulde 
dus een essentiële rol in het 
ideaalbeeld dat Peeters zich van 
de maatschappij vormde. In 
dergelijke idealistische voorstel
ling diende de kunstenaar na
tuurlijk een leidende rol te spe
len. Zijn „Gemeenschapskunst" 
had tot taak mee te werken aan 
de reahsatie van een totaal 
nieuvire ideale maatschappij. 
Peeters geloofde ook stellig in 
de synthese van alle kunstvor
men in het kader van de ar-
chitektuur. Zijn appartement 
aan de Gerlachekaai nr. 8 te 
Antwerpen wilde daarvan een 
voorbeeld zijn. Hij w^oonde er 
vanaf 1924 tot aan zijn dood in 
1960. 

De kring ,,Moderne Kunst" or
ganiseerde een drietal kongres
sen (in 1920 en 1922 te Ant
werpen en in 1922 te Brugge). 
Het Antwerpse kongres van 
1922 ging gepciard met een be
langrijke expositie met toonaan

gevende nationale en interna
tionale exposanten. Tijdens di
verse lezingen verdedigde Jozef 
Peeters zijn mening over kunst 
en de rol van de kunstenaar in 
de toekomstige maatschappij. 

„HET OVERZICHT" 
In september 1922 wordt Jozef 
Peeters co-direkteur van het 
tijdschrift Het Overzicht, dat op
gericht werd door Michel Seu-
phor en Geert Pijnenburg (Lees 
ook het artikel over Herman 
Van den Reeck). Mede onder 
invloed van Peeters ging het 
nieuwe tijdschrift zich openstel
len voor het propageren van de 
internationale abstrakte kunst. 
Als verantwoordelijke voor het 
plastische luik van Het Overzicht 
onderhield hij, meer nog dan 
voorheen, intense kontakten 
met de centra van de Europese 
avant-garde. In 1921 verbleef 
Peeters twee maanden in Parijs 
en in 1922 bezocht hij samen 
met Seuphor Berlijn. 

Het tijdschrift Het Overzicht ver
dedigde met kracht en over
tuiging een nieuw estetisch be-
wxistzijn in Vlaanderen en ver
spreidde ook met sukses deze 
opvattingen m het buitenland. 

NIEUWE INITIATIEVEN 
Het vertrek van Michel Seu
phor uit Antwerpen in 1925 
betekende meteen het einde van 
het tijdschrift Het Overzicht. J o 
zef Peeters sticht nu samen met 
de Nederlandse schrijver Edgar 
Du Perron nog hetzelfde jaar 
een nieuw^ tijdschrift, onder de 
naam De Driehoek. Ook van dit 
tijdschrift zullen slechts een 
tiental nummers verschijnen. Al 
bleven deze kunsttijdschriften 
nooit lang bestaan en al waren 
hun oplagen steeds uiterst klein, 
toch kan hun belangrijkheid 
niet geminimaliseerd worden in 
het kader van de verspreiding 
van zowel het teoretische idee
engoed over de abstrakte kunst 
als voor het hoofdzakelijk uit 
linosneden bestaande illustra
tiemateriaal. Het is vooral door 

Kurut vervulde een eddentiëte roL in het Seaalheeld dat Peeterd zich van de niaatjchappij vormde. 

de verspreiding van deze lino
sneden dat het baanbrekend 
oeuvre van Jozef Peeters grote 
bekendheid verwierf. 

We zagen al hoe Jozef Peeters 
een uitgesproken gemeen
schapskunst propageerde en 
hoe hij de architektuur als de 
syntese van alle kunstvormen 
beschouwde. E^n uitvloeisel 
van deze gedachtengang is ui
teraard de integratie van de 
kunst, in al haar expressievor
men en technieken, in het leven 
van alledag. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat Jozef 
Peeters heel w^at aandacht be-

Jozef Peeterd, abdtrakte kompoMle 

steedde aan de zogeneiamde 
„toegepaste kunsten". Zelf ont
wierp hij diverse objekten en 
vanaf 1923 zelfs hele interieurs. 
Zijn meubelontwerpen zijn erg 
rationeel en blijven beperkt in 
dekoratie. 

VERZWAKKING EN 
REVEIL 

Door de bedlegerigheid van zijn 
echtgenote zal Jozef Peeters 
zich vanaf 1925 minder kunnen 
bezighouden met zijn kunst-
kreaties. Hij moest nu zelf meer 
en meer verantwoordelijkheid 
opnemen voor de opvoeding 
Vein zijn kinderen. De toestand 
van zijn vrouw verslechterde in 
1937 en eindigde in een ver-
Icimming. Als enige kostwinner 
moest zij het lesgeven definitief 
opgeven. Om den brode ging 
Jozef Peeters eenvoudige, fi
guratieve landschappen en stil
levens schilderen. 

Tegen de achtergrond van een 
verslechterende sociaal-ekono-
mische toestand in ons land, wa5 
ook het artistieke élan van de 
voorbije jaren erg geluwd. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog 
groeide er internationaal weer 
een vernieu-wde belangstelling 
voor de abstrakte kunst. Te 
lande evolueerde men zelfs naar 
een regelrechte rehabilitatie van 
de „Eerste Belgische Abstrak
ten" met een uitgebreide ex
positie in Galerie St. Laurent te 
Brussel (1954). Het volgende 
jaar, na de dood van zijn echt
genote, maakte Jozef Peeters 
•weer zuiver abstrakt werk. Aan
vankelijk louter hernemingen 
van vroeger werk, maar weldra 
slaagde hij erin toch weer een 
oorspronkelijk oeuvre samen te 
stellen. Zelfs de laatste jaren van 
zijn leven realiseerde hij nog een 
indruk'wekkende reeks wer
ken. 

De tentoonstelling in Oostende 
is niet alleen een erg verdien
stelijke, maar een uitgesproken 
belangrijke, wetenschappelijk 
verantwoorde manifestatie. Ze 
toont andermaal aan hoe be
langrijk de Vlaamse avant-
garde kunst-beweging geweest 
is voor de hele Westerse kunst-
ontwikkehng. Seuphor, Vanton
gerloo en Peeters zijn briljante 
mensen geweest, met originele 
kunstopvattingen en werelduit
straling. Dat deze tentoonstel
ling haar \veerslag kan vinden in 
de pubhkatie van uitgeverij 
Pandora zal een nieuw^e beves
tiging vormen voor de belang
rijkheid van Jozef Peeters. De 
inleiding tot het boek werd ge
schreven door W Van den Bus-
sche, hoofdkonservator van het 
PMMK te Oostende en van het 
Permeke-museum te Jabbeke. 
Verder schreef kunsthistorikus 
J . Buyck van het KMSKA een 
,,Kroniek van J . Peeters en tijd
genoten " en staan er in dit boek 
nog studies van J . Buyck (Pee
ters en de ,,Moderne Kunst
kring"), B. Coppens (Peeters en 
,,Het Overzicht") en N. Tous-
saint (Peeters en „De Drie
hoek"). Aanbevolen! 

Dirk Stappaerts 

c» RetrodpektUve Jozef Peeterd 
1895-1960 in bet Provinciaal 
Mtueiun voor Moderne Kiuut te 
Oostende, Romedtraat 11, tot 24 
September '95. Dagelijks van 10 
tot 18u, Gefloten op maandag. 
Toegangsprijzen: 200 fr. Reduk-
tiehouderd: 160 fr., 50 fr. Jon
geren -16j.: gratis). Info: 
059/50.81.18. Fax: 
059/80.56.26. 

(Terzelfdertijd loopt te Oojtende de 
retrodpektieve Bram Bogart en een 
koUektie moderne duraden.) 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 15 JULI 

TRUE BELIEVER 
E^n degelijke, eerlijke film over een cynische advokaat die de 
idealistische toer opgeiat. (VTM, om 21u.) 

Ingrld Bergman en Gregory Peck in Hltchcockj Spellbound, een 
meesterlijke péychologiiche triller. Ingrid Bergman dpeelt een 
dokter die verliefd wordt op een ziekelijke oplichter die aan 
geheugenverüea lijdt en daarenboven nog een man zou hebben 
vermoord. Zaterdag 15 juli, op TV 2, om 21u.20. 

Z O N D A G 16 JULI 

MOJO WORKING 
In de Britse reeks dokumentaires over monumenten uit de 
(pop)muziekgeschiedenis met de rare titel „Mojo Working" is 
podiumbeest James Brown aan de beurt. (Ned. 3, om 
19u.27) 

CHINA GIRL 
Romeo en Julia-verhaal dat in de Chinese wijk van New York, 
Chinatown, én in de Italiaanse wijk. Little Italy, speelt. En 
Italianen en Chinezen houden duidelijk niet van elkaar, 
behcJve Tony en Tye. En dat is om problemen vragen... (VTM, 
om 21u.l5) 

MAANDAG 17 JULI 

LEDERNIER METRO 
Schitterende realisatie van Truffaut over het teaterleven in 
Parijs tijden W O II. Tevens een beeld van de reahteit buiten de 
teaterwereld; de direkteur van het teater simpatiseert met de 
nazi's, de regisseur is jood en leeft: ondergedoken, een akteur zit 
Ln het verzet enz. (Fr. 3, om 20u.55) 

DINSDAG 18 JULI 

THE FRESHMAN 
Komische gangsterfilm over een peetvader die zijn petekind de 
knepen van het vak leert. (Ka2, om 21u.) 

WOENSDAG 19 JULI 

ROSEMARY'S BABY 
Veelbejubeld — en terecht — produkt van Polanski over een 
vrouw (Alia Farrow) die een kind van de duivel baart. Tijdens 
de opnamen kreeg Alia Farrow het hard te verduren. Haar 
toenmalige echtgenoot Frank Sinatra was tergend jaloers, hij 
zette zijn vrouw voortdurend onder druk, eiste dat zij zou 
stoppen met de opnamen, pleegde chantage. Alaar AHa Farrow^ 
gaf geen krimp. Tenslotte zette Sinatra de echtscheidings
procedure in. In die omstandigheden slaagde Alia Farrow er 
toch in om een glansrijke rol neer te zetten. (VT^, om 
21u.l5) 

D O N D E R D A G 20 JULI 

SOME LIKE IT HOT 
Klassieker van BiUy Wilder. Met Alarilyn Monroe in goeden 
doen en Tony Curtis op de komische toer. (RTBF 21, om 
20u.35 - zw/w) 

VRIJDAG 21 JULI 

L'AILEOU LACUISSE 
Franse komische film vém Claude Zidi met Louis de Funès. 
Grappige parodie op de Franse eetkultuur en het chauvinisme 
rond de Faam van de Franse keuken. (TV 1, om 20u.30) 

FIORILE 
Historisch epos van de gebroeders Taviani wóiarin zij aan de 
hand van gebeurtenissen die in Italië spelen over een periode 
van drie eeuwen, aantonen dat geld niet (altijd) gelukkig 
maakt. (Ned. 3, om 23u.07) 

DE TWEE-STERREN-WEEK 
** De gruwel-, griezel- en hor
rorfanaten krijgen in de bio
scoopzalen af en toe eens een 
lekker gerecht voorgezet, als ze 
het dan al niet op het jaarlijkse 
Brusselse festival verorberd 
hebben. Deze soort prenten 
•wordt meermaals gebruikt in de 
komkommertijd, om toch maar 
de schermen vol te krijgen. 
Alaar Brainscan van regisseur 
John Flynn en scenarist An
drew Kevin Walker (naar een 
verhaal van Brian Owens) is 
niet zo'n lekker dineetje, je vindt 
het op de kaart ver beneden 
„Friday the 13th" en „A 
nightmare on Elm Street". Flynn 
zorgde er voor dat de biefstuk 
iets doorbakken was en dat er 
geen bloed van het scherm 
droop, met de hoop heel wat 
meer kijkers na*ir deze film te 
lokken. Jammer genoeg is de 
film na het eerste half uur al 
voorbij. 

Alichael (Edgard „Terminator 
II" Furlong) is een 16-jarige 
horrorfilmfan, komputergenie 
en lastig kereltje, wiens moeder 
stierf en wiens vader veel te veel 
uithuizig is. Hij reageert als een 
van de eersten op een adver
tentie voor Brainscan, een CD-
R O M interaktief virtueel re-
aliteitsspel, dat een ,,interface 
met je eigen onbewuste" voor
spiegelt. Eindehjk eens eerlijke 
reklame, w^ant de werkelijkheid 
overtreft alles. Het programma 
gaat Alichael beheersen. Terwijl 
hij onder ,,invloed" is, droomt 
hij dat hij een totaal vreemde 
doorkerft, en vervolgens de 
dode man zijn voet afsnijdt. Als 
hij ontwaakt vindt hij de voet in 
de ijskast... 

** The Swan Princess is weer 
eens een Disney-afkooksel. Het 
kan ook niet anders, want pro
ducent, regisseur en scenarist is 
Richard Rich, die enkele tijd 
geleden weggelopen is bij Dis
ney. Niet dat deze eerste lang
speelfilm onverdienstelijk is, 
maar hij bewijst eens te meer dat 
de Disney-machine alles ver
maalt. Het grote pubhek wordt 
bij tekenfilm bijna altijd en al
leen aangetrokken door de 
enorme publiciteitskampagne, 
en of het produkt nu goed of 
slecht is, w^anneer de naam Dis
ney erop staat, is ie zogezegd 
goed. 

Vaagjes gebaseerd op het Zwa-
nenmeer, heeft de film ook di
verse liedjes in petto (die jam
mer genoeg in de Nederlandse 
versie voUedig de nek worden 
omgedraaid), een leuk hoofd
personage en soms erg komi
sche bijrollen. Alaar het geheel 
lijdt aan een oneindig gebrek 
aan humor. Jammer want er is 
echt nood aan goeie jeugdfilms. 

** Johnny Depp is de jongste 
tijd het idool geworden van de 
jonge generatie, en dat met films 
als „Exlward scissorhands", 
„Benny & Joon" en zeer recent 
nog ,,Ed Wood", met daarnéiast 
nogal wat televisiewerk. Alarlon 
Brando overspant alle genera
ties, en zelfs jongeren spreken 
niet van z'n leeftijd, maar van 
z'n akteerkunst. Faye Dunaway 
is voor vele mannen, nog steeds 
dat soort vrouw het versieren 
w^aard - ook jongere mannen 
met een hcht moederkompleks 
zouden in aanmerking komen. 

Deze drie samen stelen de show 
in Don Juan DeAlarco, een 
hervertelling van het Don 
Juan-verhaal door regisseur en 

The Swan Princedd: fantasie- en humorlood Disney afkookdeL 

tevens auteur Jeremy Leven, 
die zijn mosterd ging halen bij 
Lord Byron's „Don Juan". 
Depp is Don Juan, die er prat 
op gaat meer dan 1.000 vrou
wen te hebben versierd. Hij is 
echter stevig in de -war nu hij de 
zak heeft gekregen van zijn 
enige -ware liefde, en vertoont 
zelrmoordneigingen. Als Juan 
DeMarco, gemaskerd en in een 
cape gehuld, boven op een re-
klamebord staat om naar be
neden te springen, komt de po-
htie eraan, en die roepen de 
veteraan psychiater Jack Alick-
ler (Brando) erbij. De twee 
w^orden vrienden. Jack Brando 
raakt zelfs in de ban van wat 
Don Juan Depp hem allemaal 
vertelt en besluit wat aan de op 
een laag staande kaars van zijn 
huwelijk met Alarily (Duna-
w^ay) te doen. De leuze van deze 
film zou kunnen zijn: het is goed 
niet normaal te zijn. (Alaar wat 

is dan w^eer normaal?) Al is de 
film niet altijd even meeslepend, 
alleen al de vertolking van 
Brando is de moeite waard om 
een kaartje aan de kéissa van uw 
dichtstbijzijnde bioscoop af te 
halen. 

** J e hield van Beverly HUls 
Cop en het vervolg erop, je was 
of bent een fervent kijker van 
Aliami Vice, dan kun je nu naar 
Bad Boys gaan kijken. Niet 
veeleisend amusement vol aktie 
(met duurbetaalde stunts die 
van het scherm knallen), jon
gens onder elkaar, gesausde hu
mor, snelle w^agens, muziek van 
deze tijd en goed gedoseerd ge
weld. En er is ook nog de ge
lukkige keuze van de akteurs 
Aiartin Lawrence en Will 
,,Fresh Prince" Smith. Alhoe
wel 118 minuten iets te veel van 
het goede is. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Verkiezing van broodprinses' 
las Ahasverus 
Miss Baksel 

© 
Koningin Victoria onwettig 
kind 
Ekht Victoriaans! 

© 
Voor de SP blijft Aïangé 
doornroosje 

© 
Greenpeace met pijl 
en regenboog tegen 
kemproeven 

© 
Zietduivel: 
Regie der Uitvluchtwegen 

© 
Het is kwaad kersen eten 
met de spreeuwen! 

© 
Groot leperLeed 

© 

EN OOK DIT NOG... 
ZATERDAG 15 JULI 

SATURDAY NIGHT LIVE 
Showprogramma rond twee media- en show^fenomenen: Heather 
Locklear en Janet Jackson. (Ka2, om 22u.35) 
ZONDAG 16 JULI 

DOSSIER: PERS EN PRIVACY 
Heruitzending van de indringende reportage van Johan Op de 
Beek over de grens tussen joernalistiek en sensatie. (Ka2, om 
21u.) 
AlAANDAG 17 JULI 

THE BALLAD OF GREGORIO CORTEZ 
Bijna-dokumentaire over het leven in Texas rond de eeuw-
wissehng, verpakt in een westernversie van een oude Texaanse 
ballade. (TV 2, om 22u.30) 
DINSDAG 18 JULI 

NOG MAAR 5 JAAR 
Portret van de Hollanders, vijfjaar voor de eeuwwisseling. (Ned. 
1, om 20u.31) 

^ 
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D e redakt ie on tvangt 

g raag br ieven van lezers. 

Naamloze , scheld- en 

smaadbr ieven gaan de 

s cheu rmand in. D e an

dere publ iceer t zij, fajiar-

gelang er plaats is. 

D e redakt ie b e h o u d t 

zich het recht voor br ie

ven in te kor t en en pe r s 

k laar te maken . 

Brieven -worden onder

t ekend me t n a a m en 

plaats van herkomst , 

tenzij de schrijver ver

zoekt initialen te gebru i 

ken . 

TELENET 
Telenet-Vlaanderen zoekt een 
andere naam? Wel, het ligt voor 
de hand: Telenet-Noord! Sprak 
Luikenaar Cools al niet over 
„ces gens du nord", wanneer hij 
de Vlamingen bedoelde? 

Omaar Van Hulle, 
Oostakker 

VOORTREKKERS 
In de nooit eindigende bevrijd-
dingsstrijd-met-beschaafde-
middelen die wij Vlaamse be-
•weging noemen, heb ik onlangs 
bescheiden enkele VU-druksels 
gebust. Het ging daarin nog 
voornamelijk over verkiezings
uitslagen. Nu zouden naar mijn 
onbescheiden mening die blaad
jes het moeten hebben over de 
toekomst van ons volk en hoe de 
VU die ziet. Het doel is vooral 

andersdenkenden te overtuigen 
van degelijk denkwerk over al
les en nog w^at, niet zozeer reeds 
overtuigden te overtuigen, zoals 
door andere briefschrijvers al 
duidelijk betoogd is... Bewijzen 
dat de VU een partij van voor
trekkers -^as, is en blijft. 

Want ik weet niet of wij, bv. 
voortgaande op die verkiezings
uitslagen ,,ons volk" wel al een 
Volk mogen noemen als het zich 
in zo'n mate nog altijd laat 
paaien door -windhanen en op
portunisten die eigenijk maar 
één beginsel kennen: wie macht 
heeft, heeft recht, d.i. het ver
mogen om recht te noemen wat 
héél, héél krom is. 

P.D.J. haah in W I J (5 juH j.1.) 
een „schoon" (lees vuU) voor
beeld aan van joernalistiek zoals 
die bedreven wordt door de 
kaasmijtjes van roi, loi, liberté. 
Voor velen van die heren komt 
het er alleen op aan een niet al te 
sterke — maar door zijn geloof in 
een goede zaak toch steeds on
geslagen — tegenstrever een zo 
laag mogelijke slag toe te die
nen. M.i. trachten Franstalige 
socialisten uit Brussel 't Vlaams 
Blok óók zo iets te leveren: dat 
leidt de aandacht wat af van hun 
eigen Front National. 

Wie verbeiast er zich dan nog 
over dat 'bourgeois' (chrétien 
OU socialiste) óók een scheld
woord is voor mannetjes met 
een grote bek die hefst niet al te 
nauwlettend op de eerlijkheid 
van eigen daden worden be
oordeeld? Zouden ze er niet 
beter naar streven die •welden
kende, oerdegelijke burgers te 
zijn die ze voorgeven te zijn? 

In de tijd van Woeste (die óók 
heel schijnheilig w^as) had het 
onrecht de macht. Nu nog. En 
hoeveel „-weldenkende" Vla
mingen kopen de Libre? Echte 
Vlamingen moeten 

1) precies al hun gezworen vij
anden leren kennen en 

2) daarnaar handelen, zodat 

f een halve frank in de ver
eerde zak komt. 

Laat ons, of laten „wij" dus 
verder steeds elke kat een kat 
noemen, vooral als ze van ónze 
boter gevreten heeft... 

D. Moors, 
Kapellen 

DE PAUS 
EN BELGIË 
In W I J (7 juni j.1.) las ik de 2 
artikels „Voor -wie kwam de 
paus" en „En Passant". Zonder 
te be\veren dat zij dropen van de 
-viiiligheid tegenover de plaats
vervanger van Christus op 
aarde, moet het toch uit mijn 
pen dat er heel -wat lage aan
vallen en onjuistheden in staan. 

Dat deze paus heel wat tegen
stand oproept bij diegenen die al 
lang niet meer kunnen en willen 
leven volgens de -wetten van 
Christus en zijn Kerk inzake 
„geboorteregeling, echtschei
ding, vrou-wen, celibaat en an
dere tere punten", en die vier
kant hun botten aan die wetten 
vegen, verwondert mij helemaal 
niet. Het venvondert mij dan 
ook niet overal de gevolgen van 
die bottenvegerij te zien: ego
isme tot en met, kinderbeper
king, abortus, aids, enz., enz. 

De bisschoppen van België heb
ben vroeger inderdeiad heel wat 
betwiste uitspraken gedjian in 
Vlaamse politieke aangelegen
heden, daartoe ged-wongen door 
hun (politieke) broodheren! 
Vergeet niet dat zij maar de 
pohtiekers steeds de baas waren 
en nog zijn. Denk maar aan 
Leopold II en voorzitter Woeste 
van de Katholieke Partij, in de 
tijd van Daens! En de vroegere 
(én huidige) bazen -waren en 
zijn nog altijd in België en 
Vlaanderen de Franstaligen! 
Ondanks alles -wat ŵ e reeds 
verwezenhjk hebben in Vlaan
deren. 

Dat de paus alleen maar voor de 
koninklijke famUie k-wam en 

,,en passant" die melaatse vent 
uit Tremelo zalig verklaarde, is 
pure nonsens. Joannes-Paulus 
II heeft, door pubhek te gaan 
bidden 'op het graf van Bou-
dewijn zaliger, aan gans het land 
(ook het Vlaamse) willen tonen 
dat hij grote eerbied heeft voor 
deze koning die de moed had om 
zijn kristeUjk, en dus goed ge
vormd geweten, te volgen. En 
dit in tegenstelling met de CVP-
excellenties, die te laf -waren om 
de regering te doen vallen voor 
de verdediging van het onge
boren leven. Ook de lafheid van 
de Volksunie -was opvallend in 
die beruchte stemming. Eén se
nator op tien en één volksver
tegenwoordiger (en dan nog een 
-vrouw... o, schande...) op zes
tien, stemden ook voor de ge
organiseerde kindermoord en 
zeven kamerleden (van de zes
tien) verscholen zich achter een 
zogenaamd bemiddelingsvoor
stel om lafhartig blanco te kun
nen stemmen. Wie is dan nog 
verwonderd dat de VU stem
men verliest aan o.a. het Vlaams 
Blok. Weinigen hebben het nog 
(-willen) onthouden maar het 
begon reeds in het begin van de 
jaren '70 als de VU een dub
belzinnig standpunt innam in de 
abortuskwestie. Sindsdien heb
ben we steeds meer oude ge-
trou-wen verloren. En zeggen 
dat we in '90 dan nog Sire nodig 
hadden om ons met onze neus 
op de feiten te drukken. Verre 
van royalist te zijn, moet ik toch 
zeggen dat de koning plotseling 
pijlsnel in mijn achting omhoog 
schoot. 

Dat de paus dat uitdrukkelijk in 
het licht wilde stellen, is niet 
meer dan zijn pauselijke plicht. 
En dat hij onlangs bisschap 
Gaillot, na jaren geduldig ver
manen, ontsloeg, is ook niet 
meer dan zijn plicht. Ik heb als 
-weddetrekkende ook altijd moe
ten doen -wat mijn baas zei. En 
nog veel meer doet de paus, 
steeds omdat het heilige plicht 
is, volgens de leer en de -wil van 
Christus. 

,,Onder één hoedje spelen met 
plaatselijke gezagsdragers hoort 
daarbij" lees ik in W I J . Wat een 
lage verdachtmaking in de ko
lommen van een, volgens mij, 
steeds hoogstaand politiek 
weekblad. 

Volgens professor Albert Wes-
terlinck (in 1967) bestond er in 
Vlaanderen een politiek-kleri-
kale machtsdrang en gewetens-
drang vanaf de wedergeboorte 
van ons volk. Deze gewetens-
drang is „een haast onmetelijke 
en afschu-welijke ramp voor 

f ans Vléianderen geweest en ze
er voor het kristendom. Tien

duizenden en tienduizenden zie
len zijn daaraan kapot gegaan." 

Mag ik Westerhnck zaliger ge
dachtenis en volgelingen vragen 
wat er nu gebeurt. Nu dat er 
geen gewetensdwcing meer is en 
dat de bisschoppen van België 
te laks zijn om de puntjes op de 
i's te zetten, en dat er dus ook 
geen afschu-weUjke ramp voor 
Vlaanderen meer is en dus ook 
geen tienduizenden en tiendui
zenden kapotte zielen meer. 

Het antwoord geef ik zelf: door 
al die kritiek op paus en bis
schoppen zijn er nu vele rampen 
in Vlaanderen en honderddui
zenden, zoniet miljoenen ka
potte zielen. En dat is véél, véél 
erger. Wie had ooit gedacht dat 
,,schoon Vlaendren" zo zou ont
aarden, na die grenzeloze, ja
renlange inzet van al die hoog
staande mannen en -vrou-wen! 

Ondertussen hebben ŵ e alleen 
maar in deze brief Damiaan zelf 
in de kou laten staan. Maar 
aangezien hij nu zelf in de he
melse warmte zit, zal hij dat niet 
erg vinden. Ik denk dat hij met 
gemengde gevoelens naar al die 
paus-kritikasters geluisterd 
heeft en dat hij bij zichzelf z£il 
gedacht hebben: „In plaats van 
al die kritiek te spuien op Kerk 
en Paus, doe eens iets posi
tiefs!"... 

J.V.M. 

Bnigge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang paiidng 

't Zand 22 Bragge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
* snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 . ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 
Gordynen en Overgordiien 
De beste merken, maken en plaatsen 
Overtrekken van zetels en stoelen 
20 jaar ervaring 
Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 ROKSEM 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbankingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

^ ...A HERENKLEDING 

1 f Vèrmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekel i jkse rustdag vri jdag tot za te rdag 1 8 uur 
Jaarl i jks verlof d e c e m b e r D e fami l iezaak met traditie 
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ÜIl^iJTER 
DE LANGE WEG NAAR HET TV-SCHERM/3 

EN TOEN WERD DE BRABAN^ONNE GESCHRAPT... 
Het jaar 1967 ^tond volledig in het teken van de épLitéing 
van de Leuvense Alma Mater, de Volksunie woj de enige 
politieke partij die mee op de barrikaden étond. Tegen de 
achtergrond van een mojdale studenten- en écholie-
renrevolte werden op ,,zwarte dinsdag" 6 februari 1968 
emotionele Kamerdebatten gevoerd, 'é Anderdaugd bood de 
regering VdB-De Clercq haar ontélag aan. 

B
egin februari 1968 -was uit 
een opiniepeiling gebleken 
dat de VU bij verkiezuigen 
goed zou zijn voor 20 ka

merzetels en dat zij kans maakte 
om de P W voorbij te steken. 
Eind februari werd in het par
lement een verklaring tot grond
wetsherziening opgesteld en de 
verkiezingsdatum vastgelegd, 
31 maart. Partij en militanten 
maakten zich op voor een 
grootse kampagne waarbij 
vooral de P W werd aange
vallen. O.l.v. unitarist Omer 
Van Oudenhove speelden de 
liberalen de trikolore vlag uit. 
Deze tweestrijd werd ten top 
gedreven door een toevallig in
cident. Op 14 m£iart werd door 
de partij aan de BRT-gebouwen 
geprotesteerd tegen het feit dat 
de VU slechts één verkiezings
uitzending kreeg. De langsko
mende PW-voorzi t ter maakte 
de manifesterende VU-parle-
mentsleden voor nazi's uit. Eer-
hjkheidshalve moet gezegd dat 
de P W op haar beurt als „Pest 
Voor Vlaanderen" •werd uitge
scholden. 

EISEN 
Op de avond van 31 maart 
kwam de opiniepeiling perfekt 
uit, de VU behaalde 20 ka
merzetels en sprong daarmee 
over de Vlaamse liberalen. Van
uit deze verworven positie kon 
de partij niet langer dulden dat 
de P W méér zendtijd, 12 pro
gramma's, op TV had dan de 
V u die er met 4 vrede moest 
nemen. 

Op maandag 13 mei greep de 
VU de kans om haar eisen uit de 
doeken te doen. „Radio, TV en 
recht op informatie" heette de 
uitzending. Van Overstraeten 
realizeerde het programma, 
Hugo SchUtz prezenteerde het 
terwijl Frans Van der Eist en 
Wim Jorissen het VU-stand-
punt toelichtten. Dit bestond uit 
4 eisen: 

1. De VU eist een Vlaams-na-
tionale vertegenwoordiging 
in de Raad van Beheer; 

2. Het aantal Vlaams-nationale 
gastprogramma's moet aan 
de werkeKjke politieke ver
houdingen in het Vlaamse 
land aangepast worden; 

3. Er moet bij de RvB een om
budsman komen die o.m. als 
taak heeft de rechten van de 
minderheden en het recht op 
antwoord te waarborgen; 

4. Er dient een speciaal statuut 
voor de radio- en TV-joer-
nahsten te komen. 

Het was uitkijken naar de reak-
tie van de BRT-top, maar deze 
kw^am er niet. 

Op 24 juli schreef Paul Van-
denbussche voorzitter Van der 
Eist dat de gastprogramma's 
van het type Gedachte en Aktie 
gewijzigd werden. E^n gedeelte 
werd omgevormd tot partijpo-
Utieke tribunes, de Aktie-pro-

gramma's, en kwam m minde
ring van de zendtijd voor Ge
dachte-programma's. Over de 
hoeveelheid van de uitzendin
gen was het wachten tot 13 
september wanneer de direk-
teur-generaal aan Van der Eist 
liet weten dat de VU over 8 
Aktie-programma's van een 
kwartuur kon beschikken. 

AMEN EN UIT! 
T. Van Overstraeten: „Uit al
lerlei vage geruchten konden wij 
ondertudden opmaken dat de RvB 
heiili.)t had de VLiamj-nationale Ge-
dachte-programma'é in 1969 van het 
jcherm te halen. Officiële bevestiging 
van het gerucht kregen we echter 
niet. Wél na een informeel gesprek 
dat wij met een BRT-amhtenaar 
houden. Wij konden niet laten be
tijen en gingen dan maar zelf in de 
aanvat" 

En dat gebeurde voor de uit
zending van maandag 2 decem
ber. 

T. Van Overstraeten: „Op vrij
dag 29 november gaven wij de film 
,Mooi Vlaanderen?' op de BRT af. 
Wij hadden hem vooraf laten gaan 
van een protest waarin gezegd werd 
dat, alhoewel wij daaromtrent geen 
officieel bericht hadden gekregen, de 
RvB ond programma van het scherm 
wilde verbannen." 

De film -werd diezelfde namid
dag door de BRT gevisioneerd. 
En nu is het ^vel even de data in 
het oog houden. 

T. Van Overstraeten: „Op za
terdag 30 november ontving de partij 
een brief gedateerd op vrijdag 29 
november waarin ons werd berieht 
dat het inderdaad amen en uit was 
met ons ga^tprogramma." 

De kernzin van de brief luidde: 
„...dat aan de Volksunie geen plaats 
moet worden ingeruimd in de TV-
programma's van de Gedachte, om
dat zij geen aparte en duidelijk 
gedifferentieerde Ideologische en so-
ciaal-ekorwmische stroming blijkt te 
vertegenwoordigen, zoals deze wél tot 
uitdrukking komt in het gehele net
werk van sociale, ekonomische en 
kulturele organisaties die aanleunen 
bij het Katoliek Televisie- en Ra-
diacentrum, het E. Vander Velde-
Instituut en de Stichting-Vander-
poorten ". 

Diezelfde zaterdag ontving 
Wim Jorissen een brief, ook al 
op 29 november gedateerd, met 
antwoorden op vragen die hij 
reeds maanden geleden had ge
steld. Het was duidelijk dat er 
zich op het Flageyplein een 
stroomversneUing had voorge-
daa.n. 

T. Van Overstraeten: „In de late 
namiddag van 2 december kwamen 
we telefoniitch te weten dat de Vaste 
Kommissie van de BRT aan het 
beraadslagen was over onze film en 
vooral over het voorafgaandelijk pro
test. In de vooravond werd oru mee
gedeeld dat er geen bezwaren waren 
tegen dat protest maar dat het in 
overeenstemming met de feiten moest 
worden gebracht." 

Zo zag kartoenu)t Omer in WIJ (14 dec. 1968) uit welke bronnen de BRT haar politieke waarheS 
haalde... 

M.a.w. de zin ,,alhoe'wel we er 
nog niet officieel in kennis van 
werden gesteld" moest vervan
gen ^vorden door een tekst 
waaruit bleek dat de BRT haar 
korrespondentie op tijd had af-
ge^werkt. Na het programma las 
de TV-omroepster een kommu-
nikee voor uitgaande van de 
Vaste Kommissie van de BRT. 
Daarover het weekblad W I J : 
„De prietpraat over onze ideologische 
en socmal-ekonomische onvolko
menheden werd herhaald en getracht 
werd de kijkers wijs te maken dat alle 
partijen gelijkberechtigd zijn." 

's Anderendaags stuurde de par
tij een uitvoerig bericht naar de 
pers dat besloot „Het VPRTI 
verwerpt deze beslissing en blijft 
onverminderd op zijn standpunt dat 
de afschaffing van de Vlaams-na
tionale Gedachte een inbreuk is op 
het recht van de TV-kijkers op 
eerlijke en uitgebalanceerde infor
matie; het Instituut zal dit recht op 
eerlijke informatie en op billijk ver
deelde zendtijd met de krachtigste 
middelen blijven opeisen." 

Het BRT-nieu'ws citeerde een 
paar zinnen uit het persbericht 
maar voegde er aan toe „dat alle 
partijen gelijkberechtigd zijn inzake 
zendtijd op TV." 

BOKKESPRONGEN 
Op 5 december had een af
vaardiging van het VPRTI een 
onderhoud met de voorzitter 
van de BRT-RvB. Een paar 
dagen later interpelleerde Hugo 
Schiltz de minister van Neder
landse Kuituur, Frans Van Me-
chelen. De voogdijminister 
w^rong zich in alle bochten en 
het verbaasde iedereen dat deze 
allesbehalve geborneerde intel-
lektueel zich tot een dergelijk 
spel liet verleiden. De minister 
herkauwde het standpunt van 
de BRT-top en, zo schreef WIJ: 
„...hij vulde dit aan met een paar 
filosofische beschouwingen van eigen 
fabrikaat." En verder „..zander 
enige schaamte leende hij zich tot de 
lage maneuvers die het trieste voor
recht zijn van de kleurpartijen in de 
strijd om het behoud van een macht, 
die ze op grond van hun kiezers
aantal en van hun immobilisme al 
lang niet meer kunnen opeisten." 

Het w^eekblad citeerde minister 
Van Mechelen uit het Beknopt 
Verslag van de Kamerzitting (10 
december): „Degrond van de zaak 
is dat de beslissing van de Raad van 
Beheer is gegrond op wetenschap
pelijke studies over de ideologische 
stromingen in Europa. Men mag 
alle studies konsulteren - en dat heb 
ik gedaan -, die maken allemaal 
onderscheid tussen godsdienstige en 
niet-godsdienstige ideologieën. Als 
men zich op zuiver religieus stand
punt plaatst heeft men drie ideo
logische groepen: het liberalisme, het 
socialisme en het sociale christi-
anisme." 

Het weekblad HUMO rea
geerde: „Dit slaat nergeru op. Het 
is duidelijk dat de Raad van Beheer 
gewoon een stok heeftgezocht om een 
lastige hond te slaan. De Raad is 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van wat nog steeds, met een flagrant 
anakronitime „de drie partijen" 
wordt genoemd." 

't Pallieterke sprak van diskri-
minatie. De Rode Vaan maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
te klagen over het feit Aa.t„ook de 
Vlaamse kommunisten stelselmatig 
van het scherm geweerd worden ". 

Het Vrije Waasland bekeek de 
zaak vanuit een andere hoek: 
„ We vermoeden dat de aktie is uit
gegaan van katolieken, liberalen en 
socialisten die ook allemaal beweren 
honderdprocentige Vlamingen te 
zijn. Waarom daarnaast nog een 
specifiek Vlaamse organisatie aan 
bod laten 7 De Raad van Beheer blijft 
bokkesprongen maken." 

De parlementaire diskussie 
•werd begin 1969 nog eens over
gedaan in de Senaat. Maar het 
was duidelijk dat de BRT en de 
traditionele partijen zich in nes
ten hadden gewerkt w^aar ze nog 
moeilijk uitraakten. 

Op donderdag 21 januari stond 
er een politieke tribune gepro
grammeerd en de VU had de 
andere partijen uitgenodigd 
voor een debat over de grond
wetsherziening, ZIJ kwamen na
tuurlijk niet. Maar ze gingen 
ook niet naar een BRT-debat 
over hetzelfde onderwerp op 
dezelfde avond. 

Officieel omdat „zij de tijd voor 

^ 

zo'n debat nog niet rijp achtten" 
maar iedereen wist omdat zij 
bang waren zich in het open-
bêiar over de grendelgrondwet 
uit te spreken. 

NIET HOUDBAAR 
Ondertussen vŝ as de liberale 
prof. Adriaan Verhulst de 
nieuw^e voorzitter van de RvB 
geworden. Nieuwe meesters, 
nieuwe w^etten dacht men bij het 
VPRTI en dus diende het op 2 
juni een aanvraag in om de 
zendtijd voor de Gedachte-pro
gramma's in het najaar te her
nemen. Maar prof. Verhulst 
antwoordde: „..dat de RvB na een 
grondige bespreking tot het besluit is 
gekomen dat er geen reden is om 
terug te komen op zijn beslissing van 
I en 29oktober 1968." 

Deze nieuwe brutale afwijzing 
was op termijn echter niet houd
baar, de VU ging op het po
litieke vlak een steeds belang
rijker rol spelen. 

Vanaf 1970 nam de BRT een 
fragment uit het poUtieke kom-
mentaar van het weekblad W I J 
in haar radio-persoverzicht op. 
Wa^ het Vlaams-nationalisme 
nu wél een ideologische stro
ming? 

Op 22 mei 1973 stelde de 
Vlaamse Kultuurraad een 
nieuvi'e RvB van de BRT aan en 
de VU kreeg daarin, op basis 
van haar politieke sterkte, twee 
beheersmandaten toegewezen. 
Toon Van Overstraeten en Paul 
Alartens werden aangeduid. 
Het was de bekroning van een 
jarenlange strijd om erkenning. 

Dat de Kultuurraad op dezelfde 
dag een dekreet aanvaardde 
waarbij Vlaanderen officieel een 
eigen h3anne, feestdcig en een 
vlag kreeg mag wel zeer sim-
bolisch zijn. 

Een van de eerste „daden" van 
de VU'ers was het schrappen 
van de Braban§onne die de 
avonduitzendingen van de 
openbare omroep besloot, hij 
werd door Vlaamser klanken 
vervangen. 

(mvl) 
Volgende -week (slot): 
De opmars van „de Derden". 
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