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INHOUD 

o Febiac-voorzitter 
Van Roy over de politici, 

'T" R. Asmus aan het 
mijmeren: bomen zijn men
sen! 

J Nieuwe onthullin
gen in de Agusta-affaire ver
smallen de schoentjes van 
Coëme. 

\J De oprichting van 
het Europese Komitee van 
Regio's loopt vertraging op. 

/ Zullen we 't eens 
over een andere kloof heb
ben ? Vrouwen en politiek. 

12 Hans De Belder 
schreef een boekje over de 
Ierse Blasket-eilanden. 

16 W I J sprak met 
Geert Lambert over het 6'^" 
VUJO-kongres. 

KOLLEKTIEVE WEERZIN 
TEGEN HOUDING VLD 

AGUSTA-KANKER 
WOEKERT VERDER 

In de Agiuta-affaire blijven nieuwe elementen opduiken. 
Verleden week hief de öenaxiUkonimldéle de onöchendbaxir-
heid van SpitaeU en Mathot op. Het wad aan de demago-
gLtche houding van de VLD te wijten dat er oor,)pronkelljk 
nogal wat onduidelijkheid be<)tond of die onschendbaar
heid nu "gedeeltelijk" dan wel volledig opgeheven woö. 
De VU-vertegenwoordiger In die kommlöéle, senator Jan 
Loone*f zei dat hij, en hij niet alleen, ronduit gedegou-
teerd waö door de opstelling van de VLD. Sterker nog, de 
,f tijgende koLlektieve weerzin van alle werkelijk aan 
het debat deelnemende partijen tegenover één partij 
noemt Loone,) een element dat ertoe heeft bijgedragen dat 
er een quasi konöensuö (alleen de VLD stemde tegen) 
bereikt werd. 

De liberale partij had zich blijk
baar vooraf voorgenomen hoe-
èanook een strenger standpunt 
te zullen huldigen dan de kom
missie. Naarmate de beraadsla
gingen in de senaatskommissie 
naar een eensgezind standpunt 

evolueerden, verhardde de 
VLD het eigen standpunt. Uit
eindelijk vond de VLD dat de 
onschendbaarheid zodanig op
geheven moest worden, dat on
derzoeksrechter Ancia de twee 

(leeö verder blz. 5) 

Onderzoekjrecbter Veronujue Ancia werd urenlang door de Kamer-
kommujU ondervraagd. De kommiidie waé erg onder de indruk van 
Ancia 'j betoog. 

EERST DIT 

H et mag wel simbolisch 
zijn dat de bij uitstek 
politieke mannenwereld 
uitgebeend wordt door 

een vrouw. Haar baas draagt 
dan wel de naam Léon Giet, 
mevrou-w Véronique Ancia 
lijkt ons helemaal geen Triene 
Giet! 

Na de besloten kommissiezit
ting van maandag j.l. is het 
alsof de z^vakke plekken in de 
dossiers van de onderzoeks
rechter plaats hebben gemaakt 
voor stille bewondering. Hét 
nieuws van de komende dagen 
en weken komt beslist uit de 
Wetstraat, zoveel is zeker ! 
In de rand van het hele gebeu
ren doen zich ontwikkelingen 
voor die te verwachten waren, 
maar een beetje lachwekkend 
zijn. Nu willen sommigen plots 
,,Meneer Proper" spelen: de 
eerste-minister vindt dat dit en 
dat zou moeten gebeuren, de 
VLD ontketent een kampagne, 
de onschendbaarheid van po
litici wordt in vraag gesteld. 

Dat is mooi, maar wat laat. 
Jarenlang werd, en dit schrij
ven wij met enige trots, door 
de Volksunie gewezen op de 
onoirbare gang van zaken bij 
legeraankopen, bij benoemin
gen, bij onbegrijpelijke kron
kels van de magistratuur, bij 
•wapenverkoop, bij ongekon-
troleerde geldtransferten, 
enz... 

De VU-studiedienst beschikt 
over een ruime biblioteek met 
dossiers, wetsvoorstellen en 
initiatieven waarin een hel
pende hand w^ordt toegestoken 
om een meer doorzichtige po
litiek te voeren. Nooit vond 
deze arbeid w^eerklank, steeds 
ging men over tot de orde van 
de dag en werd verder geboerd 
als naar gew^oonte. 

Er moest dus ooit een dag 
komen dat groot en klein ge
sjoemel de wandelgangen van 
het parlement zou dichtslib
ben. Met de gevolgen die v/ij 
vandaag kennen. 

Er kan niet licht gegaan wor
den over de gebeurtenissen 
van vandaag. Al is de 
zaak-Agusta is op zichzelf 

reeds erg genoeg, toch is het 
dossier vooral een test van ge
loofwaardigheid. Nu gaat het 
om onze demokratie! 
Niet omdat de heren-in-last so
cialisten, Franstaligen of w ât 
anders zijn moet de onder
ste steen bovengehaald •wor
den maar omdat het verleden 
geleerd heeft dat op de mest
hoop van korruptie en bedrog 
de giftige plant van een totali
tair regime alle kansen krijgt. 

De gew^ijsden doen er dus be
ter aan uit eigen beweging te
rug te treden dan er toe ver
plicht te worden, het onder
zoek moet voluit kunnen ge
beuren. 

Z o n daad zal niet alleen de po
litieke partij, als noodzakelijk 
element in de demokratie, ten 
goede komen maar de politiek 
in het algemeen. 
Het zou mooi zijn mochten de 
gebeurtenissen uiteindelijk lei
den tot het w^egsnijden van alle 
ontaarde gebruiken in de poli
tieke •wereld. 
Het IS onze overtuiging dat 
geen enkele politikus of mili
tant graag vereenzelvigd •wordt 

met een bedrijf dat in een •waas 
v£in bedrog en gefoefel is ge
wikkeld. JVlaar -wie zal hun 
plaats innemen •wanneer zij 
ontmoedigd het militantenveld 
ruimen ? 

Gezagsdragers, ook deze van 
het gemeentelijk nivo, doen er 
dan ook beter aan voorzichtig 
met (hun) macht om te sprin
gen. Ook al begrijpen wij het 
leed van de families in Aalst 
die hun echtgenoot of vader 
neergeschoten zagen maar al 
te best, toch vragen wij ons af 
of de houding van de burge
meester van die stad wel ^vijs 
•was. 

I5en persoonlijke beoordeling 
van een gerechterlijke uit
spraak publiekelijk verkondi
gen leidt vaak tot onbesuisde 
daden die op den duur niet 
meer kontroleerbaar zijn. Ook 
daar dragen politici grote ver
antwoordelijkheid. 

1994 zal geen gemakkelijk jaar 
worden, -wijsheid en kordaat
heid zullen nodig zijn om uit 
het politieke slib te geraken ! 

Maurits Van Liedekerke 
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DOORDEWEEKS 
BI Deze rubriek staat deze 
week (toevallig) in het teken 
van de CVP. 

• Keerpunt, de vei-nieuwde 
Zeg van de CVP, is een ver
ademing tegenover z'n voor
ganger. Dat ligt waarschijn
lijk aan de nieuwe hoofdre-
dakteur, een gewezen joer-
nalist bij Het Volk. In het 
eerste nummer staan slechts 
drie foto's van CVP-voorzit-
ter Van Hecke, maar vier van 
de Keerpunt-hoofdredak-
teur. 

• CVP-voorzitter Van Hecke 
had beweerd dat er geen 
sprake van kon zijn dat de 
CVP in Brussel samen met 
de P S C een lijst zou vor
men voor de gemeentever
kiezingen indien de namen 
van Deinaret en Vanden Boey-
nantö daarop vermeld staan. 
De Brusselse CVP-ers zijn 
echter niet van plan zich bij 
het diktaat van hun voorzit
ter neer te leggen. Ze zul
len wellicht niet onder CVP 
opkomen, maar onder CVB 
(zoals in '88) of iets derge
lijks. 

• Dat geeft inderdaad één 
lettertje verschil. De reden 
waarom de CVP onder CVB 
opkomt in Brussel, ligt voor 
de hand maar wordt noch
tans ontkend: indien de 
Vlaamse kristendemokraten 
in Brussel afzonderlijk zou
den opkomen, zouden ze 
maksimum één zetel behalen 
(evenveel als de VU). Met 
de P S C van V D B en Dema-
ret hopen ze opnieuw op zes 
zetels, waaronder een sche-
penzitje. 

• Volgens CVP-schepen in 
Brussel ZVÖirto; zijn Deraa-
ret en VDB zijn vrienden. 
VDB heeft men volgens De 
Hertog mei politieke maneu-
Mrj proberen te pakken. Maar 
VDB is nu wUfiewüMen, aldus 
De Hertog. De vi^aarheid is 
enigszins anders: de gewe
zen premier van de PSC 
\verd door de rechtbank ver
oordeeld voor fraude. Hij 
kreeg twee jaar geleden eer
herstel dankzij een wet 
waarvan gezegd wordt dat 
ze VDB op het lijf geschre
ven is. 

• Van Hecke verklaarde na 
een gesprek met de Brus
selse CVP-ers (die zich in 
de gemeenteraad CVB-ers 
noemen) bij zijn standpunt 
te blijven. Hij verbood de 
kristendemokraten in Brus
sel evenwfel niet onder een 
schuilnaam als CVB met de 
PSC van Demaret en VDB 
eenzelfde lijst te vormen. 

• Premier Dehaene is het 
slachtoffervan aanslagen via 
een 077-lijn. Wie het num
mer draait, komt terecht in 
een spelletje -waarbij men 
met een pistool en zeven ko
gels Dehaene moet trach
ten te overvallen en indien 
gewenst dood te schieten. 
Vervolgens krijgt de speler 
de gelegenheid de brandkast 
van de Dehaene leeg te ro
ven. Dehaene legde klacht 
neer wegens laster en eer
roof. 

VALKENIERS 
Ge-wezen VU-senator Jef Valke-
nurd, die de VU om-wille van 
haar te progressieve koers ver
liet en enkele maanden als on
afhankelijke ging zetelen, zette 
eindelijk de stap naar de VLD. 
Naar eigen zeggen k-wamen zo
wel Verhofötadt als CVP-voorzit
ter Van Hecke om zijn overstap 
bedelen. 

Valkeniers levert een nieu-w be
wijs van de heersende politieke 
kuituur in die twee partijen die 
zo de mond vol hebben over 
"vernieuwing". Het %verd VLD 
omdat de CVP volgens de sena
tor nog teveel een zuilenpartij 
blijft. 

Valkeniers -wil naar de VLD, 
die naar zijn zeggen van enkele 
maanden geleden nog te -weinig 
bewijzen van Vlaamse strijd
baarheid had geleverd, om haar 
Vlaams karakter te versterken 
en mee te -werken aan het soci
aal profiel van de liberale partij. 
Wat dat laatste betreft, kocht 
de VLD een prijsbeest. 

We citeren enkele "sociale" uit
spraken die Valkeniers volgens 
De Morgen op zijn overstap-pers-
konferentie ten beste gaf: "Het 
VU-programma u enkel goed voor 
marginalen en clochardd, maar die 
zaten ai bij AgaUv." 

"AU gewezen dtaatMekretarij van 
het BrudóeL) Gewekt ken ik de sukke
laars die daar wonen. Mensen die al 
twintig kansen hebben gehad. Geef 
ze 50.000 frank en de tiende van 
de maand is dat geld op. Zij heb
ben aan de drank en aan de drugs 
gezeten of zitten er nog aan. 

Mensen met een vervangingsinko-
men zouden het moeilijk hebben om 
de eindjes aan elkaar te knopen: dat 
is toch logisch. Wat wilt ge ? Dat 
ze de luxe hebben van mensen die 
werken ? Dat ze gaan werken." 

"De KMO's kunnen met het toela
ten van de vakbonden op het terrein 
helemaal de boeken sluiten." 

'Verhuurders houden bijna niks 
meer over. Want je kent dat: ofwel 
heb je een huurder die niet kan be
talen ofwel heb je er een die het huis 
in puin achterlaat. Daar komen nu 
de regeringsmaatregelen bovenop." 

"Vlaanderen Vlaamser maken, dat 
betekent geld verdienen." 

Jef Valkeniers heeft de periode 
die hij als onafhankelijke ze
telde blijkbaar goed benut om 
zijn analyse van onze sociale 
-welvaartmaatschappij te vervol
ledigen. We menen dat hij met 
dergelijke denkbeelden bij de li
berale partij op zijn plaats is. 

We weten dat de beslissing om 
naar de VLD over te stappen 
voor Jef nochtans niet gemak
kelijk -was. Daardoor vonden 
we de televisiebeelden over de 
"blijde inkomst" van Jef op de 
VLD-nieu-wjaarsreceptie (-waar 
ook ge-wezen VU-schepen in 
Mechelen Krui Van Esbroeck ten 
tonele verscheen) een beetje zie
lig-

Jef zelf scheen van de grote be
langstelling wel te genieten. Zo 
kennen we hem. We hopen dat 
Jef bij de VLD zijn "la-wijt", 
zijn eerlijk en vrank voor zijn 
gedacht uitkomen, niet verliest. 

OP AARDGAS 
De Brusselse schepen Bert An-
ciaux, die zoals U -wellicht -weet 
ook VU-voorzitter is, heeft het 

origineel plan opgevat om de 
wagens van de stad op aardgas 
te laten rijden. Hij wil ook eks-
penmenteren met openbare ver
lichting op zonne-energie. Tij
dens de gemeenteraad kondigde 
Anciaux aan dat er dit jaar ge
start -wordt met een eksperiment 
om diesel-wagens om te schake
len naar aardgas. 

Dat zou wel een slordige 
100.000 frank per auto kos
ten. Aardgas is als brandstof 
het meest milieuvriendelijk, en, 
in vergelijking met de klassieke 
auto-brandstoffen, spotgoed
koop. 

Enkele praktische problemen 
staan de snelle uitvoering van 
het plan voorlopig nog in de 
-weg. Er -worden nog geen alge
mene officiële erkenningen voor 
aardgas-wagens afgeleverd, wat 
betekent dat elke omgescha
kelde auto een aparte techni
sche goedkeuring nodig heeft. 
De -wagens rijden met een tank 
van 50 liter, en dat betekent 
dat ze maar een kleine aktie-
radius en een beperkt laadver
mogen hebben. En er is maar 
één bruikbaar tankstation, in 
de Kanaalzone. Bert Anciaux 
wil in elk geval bij Sibelgas en 
ge-west-staatssekretaris Vic An
ciaux, zijn vader, subsidies aan
vragen. 

WIELERPLOEG 
De Vlaamse regering start met 
een -wielerploeg onder de naam 
Vlaanderen 2002. De jonge -wiel
renners -worden gesubsidieerde 
kontraktuelen uit de 
w^eer-werk-projekten. De werk
loosheid bij de -wielerprofs is 
immers zeer hoog: 50%. Het 
gaat om 58 werklozen. De -wie
lerploeg IS een initiatief dat be
perkt blijft tot een -vijftiental 
renners. In verhouding tot de 
kleinschaligheid van het pro-
jekt, lopen de kosten wel hoog 
op: zo'n 20 miljoen frank. 

De VLD en Agalev uitten al kri
tiek op het initiatief van Vlaams 
minister van Werkgelegenheid 
Leona Detiège (SP). Ze vinden 
dat de Vlaamse regering hier
mee premier Dehaene de ide
ale voorzet geeft om te zeggen 

dat gemeenschappen en gewes
ten teveel geld uitgeven. 

Het zou natuurlijk mooi zijn, 
een Vlaming met een Vlaande
ren 2002-trui om de schouders 
als eerste over de meet zien rij
den van de Ronde van Vlaande
ren, of-waarom niet, Parijs-Rou-
baix. Maar -we vrezen dat de 
Vlamingen die daartoe in staat 
zouden zijn, al wel in een an
dere wielerploeg te-werkgesteld 
zullen zijn, tegen een hoger loon 
als dat van gesko. Is het -wieler-
peloton immers niet per defini
tie een arbeidsplaats waar alleen 
de beste wiehijders eian bod ko
men ? Of wisten de werkloze 
renners dat misschien niet voor
aleer ze beslisten wielerprof te 
worden ? 

En dan is er nog iets: Vlaande
ren (zonder Brussel) telde eind 
'93 naast de 58 wielrenners nog 
229.695 andere volledig uitke
ringsgerechtigde werklozen. 
Zo'n vergelijking loopt mank 
en is een beetje oneerlijk, maar 
indien de Vlaamse eksekurieve 
voor al die andere -werklozen 
verhoudingsgewijs evenveel 
zou uitgeven, mag ze meer dan 
305 miljard ophoesten. De 
Vlaamse regering geeft in totaal 
-wat meer dan 50Ö miljard uit. 
Daarvan -wordt 22,2 miljard be
steed aan het programma voor 
•werkgelegenheid. 

OORLOGS
VERKLARING... 
Het Limburgse sociaal-kultu-
reel werk heeft volgens het Be
lang van Lunburg de oorlog ver
klaard aan VU-gedeputeerde 
voor Kuituur Frieda BrepoeU. 
Het gaat in feite voornamelijk 
over het katoliek verenigingsle
ven. 

De VU-politika zou het werk 
van zo'n 15.000 bestuursleden 
en minimum 150.000 leden van 
Limburgse verenigingen mis
kennen. Ze is uit op revanche. 
Ze huldigt een centralutische, ex
treem-liberale visie, en een inhou
delijk gesprek met heiar is onmo
gelijk geworden. 

Het Belang van Limburg, de 
belangrijkste krant in de groene 
pro-vincie, bracht de aantijgin
gen breed uitgesmeerd op de 
voorpagina, maar vergat een re-
aktie te publiceren van de be
schuldigde gedeputeerde. 

Frieda Brepoels zette tegenover 
ons de zaken in een juister per-
spektief. Ze vreest dat de CVP 
een aantal verenigingen zo ver 
gekregen heeft dat ze partijpo
litieke overwegingen laten pri
meren op de echte doelstelling 
van het sociaal-kultureel werk. 

Ten eerste beklemtoont Bre
poels dat er geen frank van het 
budget afgenomen -wordt. 

Maar vermits de Limburgse 
overheid verantwoording dient 
af te leggen aan de Limburgse 
belastingbetaler over de beste
ding van de middelen, mag die 
overheid volgens haar van de 
begunstigden eisen dat het geld 
op de juiste manier besteed 
-wordt. 

Bij Brepoels ligt het aksent dus 
eerder op de werking, -wat het 
lokaal verenigingsleven en de 
duizenden vrij-willigers ten 
goede komt, en niet op bvb. het 
uitbouwen van zuilen. Zoals het 
de ge-woonte -was toen de CVP 
nog in de bestendige deputatie 
zetelde. 

...VOOR 
BREPOELS 
De kritiek van "het verenigings
leven" dat Brepoels "de vrij-wil
ligers wil treffen" en "het lokale 
gemeenschjipsleven -wil onder
graven" snijdt al evenmin hout. 

In die kritiek -wordt immers 
voorbijgegaan aan de kulturele 
komponent van het sociaal-kul
tureel -werk, die juist de over
heidssteun rechtvaardigt. 
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Brepoels legt het uit in een open 
brief over het sociaal kultureel 
werk: De hoofddoeLitdling i>an jo-
cuuü-kidtureel werk i) nog altijd 
om, via het drempelverLigend effekt 
van het jociale kontakt op buurt- of 
gemeentelijk niveau, menden zicht te 
geven op maatschappelijke en kul-
turele ontwikkelingen met het doel 
inzicht te verwerven in de maat
schappij, in zichzelf en tn zijn plaats 
m de maatschappij. 

In het andere geval verschilt een af
deling van een vereniging in niets 
meer van pakweg een kaartklub of 
een vriendenkring. 

Daarom ^vijzigde ze het sub
sidiëringssysteem van de soci-
aal-kulturele sektor. Brepoels 
ontwikkelde een meersporenbe
leid. Er is 5 miljoen voorzien 
voor de strukturele basisonder
steuning, 4,5 miljoen voor pro-
jektbetoelaging, 2,5 miljoen 
voor regionale vormingscentra, 
en 2 miljoen voor materiële 
dienstverlening. Vroeger 
vloeide het totale budget recht
streeks naar de organisaties. 

MISDADEN 
TEGEN DE 
MENSHEID 
VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad Paul Van Grembergen neemt 
met stijgende verontwaardiging 
kennis van de mensonwaardige 

praktijken die zich in de vrije 
wereld, meer specifiek in de 
Verenigde Staten, met kern
proeven hebben voorgedaan se
dert 1945. 

Van Grembergen haalt enkele 
voorbeelden aan: soldatenpelo-
tons werden doelbewust in de 
omgeving gebracht van kernek-
splosies in de Nevada-w^oestijn; 
in een hogeschool in Boston 
werd aan burgers radio-aktief 
besmet voedsel geserveerd; in 
gevangenissen werden manne
lijke gevangenen bestraald om 
de invloed op de testikels en 
mannelijke vruchtbaarheid na 
te gaan; aan de universiteit van 
Worchester werden jonge meis
jes en vrouwen ingespoten met 
plutonium. 

De VU-fraktie in de Vlaamse 
Raad vraagt dat volgende poli
tieke konklusies getrokken %vor-
den: de Belgische regering moet 
de Amerikaanse regering uitleg 
vragen over deze afschuwelijke 
feiten; de schuldigen moeten 
voor een tribunaal komen en ge
oordeeld worden; de Belgische 
regering moet de garantie vra
gen dat binnen de Navo derge
lijke beestachtigheden niet meer 
kunnen gebeuren; de Belgische 
regering moet het voortouw ne
men om tot d-wingende regels en 
dwingende kontrole te komen, 
naar analogie met de kontrole 
op de niet-verspreiding van 
kernwapens; de VU-fraktie zal 
in de Kamer samen met an
dere bereidwillige frakties een 

resolutie neerleggen die derge
lijke feiten veroordeelt en de 
verantwoordelijken straft. De 
VU-fraktie vindt het verontrus
tend dat de politieke wereld zo 
weinig belangstelling toont voor 
dit onthutsend dossier. 

SPELLING 
Volgens De Standaard maakt het 
eindrapport van de Spelling
kommissie van de Taalunie een 
eind aan het onderscheid tussen 
voorkeur- en toegelaten spel
ling. 

De ministers van de Taalunie 
bespreken het rapport naar ver
luidt vandaag. Het bevat o.m. 
een nieuwe regeling voor bas
taardwoorden en verbindings
klanken. 

Er -wordt een onderscheid ge
maakt tussen vreemde woorden 
en bastaardwoorden (w^oorden 
van vreemde herkomst die zo 
ingeburgerd zijn dat ze zich 
gedragen volgens onze taalre
gels). Dit onderscheid is zelfs 
voor taalkundigen onduidelijk. 
Slechts een woordenlijst zal uit
sluitsel kunnen geven. 

De Standciard geeft enkele 
voorbeelden van de nieuwe 
spelling: klakson, poze, fasade, 
sjampo, ginekoloog, buro, feu-
tus. Woorden als cake, eau de 
cologne, quasi, beige, computer, 
manager of gymnasium veran
deren echter niet. 

VREEMDE SNUITERS 

Als Algemeen Voorzitter heb 
ik nu toch w êl wat zaken 
meegemaakt. Het politiek 
reilen en zeilen verloopt vaak 
met bokkesprongen. Alles is 
belange niet zomaar ratio
neel te verklaren... Maar wat 
er zich binnen de VU soms 
voordoet, tart toch wel alle 
verbeelding! 

Vorig jaar werd de VU kapot-
geschreven en overleden be
schouwd. En toch slagen we 
er juist dan in om het St.-Mi
chielsakkoord te laten stem
men. Dit was een reuzestap 
naar meer Vlaamse zelfstan
digheid. Die stap is er onder 
onze druk gekomen. 

In dat moeilijke jaar slaagt de 
VU er toch maar in om op 
een denderend familiefeest te 
Wachtebeke de bakens voor 
de volgende staatsvorming 
uit te zetten. In dat verschrik
kelijke jaar, slaagt de VU er 
toch maar in om op een geest
driftig en boeiend 2-daags 
kongres een duidehjk soci
aal-rechtvaardig en vooruit
strevend maatschappelijke 
keuze te maken. 

Op gespreksavonden en de
batten merk ik een sterk toe

nemende interesse van onge
bonden en kritische jongeren 
en ouderen. De VU loopt 
meer dan ooit voorop in het 
socio-ekonomisch debat. We 
zijn een verkwikkende afwis
seling geworden op het saaie 
en duistere politieke toneel. 

Nog nooit hebben andere 
groepen binnen andere par
tijen zo duidelijk gelonkt naar 
de VU en nemen ze gretig 
onze standpunten over. 

Het politiek bedrijf wordt in 
grote mate door en rond ons 
bepaald. Nog nooit was het 
demokratisch Vlaams-natio-
nalisme zo bepalend in de 
Vlaamse politiek! 

En toch, niettegenstaande 
deze boeiende evolutie, vin
den we nog steeds binnen de 
VU twijfel en angst. 

Vreemde snuiters toch die 
Vlaams-nationalisten! 

: : ^ _ss_ 

Bert Anclaux 
Algemeen Voorzitter VU 
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DE ROEP OM EEN STERKE MAN 
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Het werd al herhaaldelijk ge
zegd en geschreven: de grootste 
verliezer in de Agiuta-affaire Li de 
politiek. Voor zover de politiek 
nog iets kan verliezen natuur
lijk. Smeergeld, verspilling, fa-
voritisme, nepotisme, gesjoe
mel en gefoefel, korruptie, 
machtsmisbruik, zakkenvul
lers,... -we kunnen nog een 
tijdje doorgaan met het op
sommen van verwijten die al 
jarenlang aan de Vlaamse to
gen richting politiek gestuurd 
worden. Dé oplossing die de 
tapkastfilosofen vaak boven
halen is "nen nieuwen Hitler", 
"nen diktator". De roep om de 
sterke man. 

De grote verwijten zijn niet 
helemaal onterecht. Er be
staan immers harde bewijzen 
van politici die foefelen met 
gewestplannen en vergunnin
gen, die smeergeld voor zich
zelf of zwai-t geld voor de par
tij ontvangen, die hun kame
raadjes met kangoeroebenoe
mingen belonen, die een traag 
administratief dossier dankzij 
een "tussenkomst" plots lijken 
te kunnen laten opschieten, 
die met het geld van de belas
tingbetaler grote sier maken, 
die hun macht aanwenden om 
er zelf beter van te worden. 
En zulke zaken moeten zeker 
en vast aangeklaagd en ver
oordeeld worden. 

Maar zijn dezelfde harde be
wijzen over soortgelijke ver
grijpen niet evenzeer voorhan
den in de zakenwereld? Of el
ders waar grote belangen, veel 
geld en veel macht gekoncen-
treerd zijn? Het is niet alleen 

de politiek die met aUe zonden 
Israels beladen moet worden. 
En dat vergeten de mensen 
wel eens. Van sommigen kun
nen we dat begrijpen: niet ie
dereen bezit in dezelfde mate 
de gave des onderscheids, kan 
evengoed relativeren, dema
gogie doorprikken of kritisch 
luisteren, kijken en lezen. Van 
anderen begrijpen we dat min
der. 

Zo iemand is Andre' Van Roy, 
voorzitter van General Mo
tors en Febiac, de federatie 
van Belgische auto- en rij-
•wielkonstrukteurs. In een bie-
zonder demagogisch interview 
naar aanleiding van de ope
ning van het Autosalon in Het 
Belang van Limburg (13/1) mag 
Van Roy straffeloos en (ook 
dat vinden we biezonder be
treurenswaardig) zonder joer-
nalistiek weerwerk alle duivels 
tegen de politiek en voor het 
zakenleven ontketenen. Het 
vraaggesprek droeg de titel 
"Kleiii land, kleine geesten". 

Van Roy voelt zich Antwerpe
naar en Belg. Op zijn bureau 
prijkt een Belgisch vlaggetje. 
Hij voelt zich geen X'Haming, 
geen Waal, maar wel nationaal 
burger van een schitterend land, 
dat tn feite maar één wezenlijk pro
bleem heeft: de massale hoeveelheid 
politici. Van Roy heeft het uit
gerekend: in Wenen, hoofdstad 
van Oostenrijk (de jonge inter
viewer moest het eens verge
ten zijn), toch geen prullenland, 
zijn 100 ambtenaren nodig voor 
het werk dat in Brussel, hoofdstad 
van België (voor de symmetrie, 
hopen we), doiir 1.000 ambtena

ren wordt gedaan. 

Van Roy heeft zelfs nog een in
drukwekkender rekensomme
tje gemaakt: oLi we de regel van 
drie toepassen op het aantal in-
wo/iers van China en België, zou 
de regering van China uit 2.500 
muiisters bestaan. U begrijpt..., 
besluit de GAl-baas veelbete
kenend. Los van het feit dat de 
verwoording van deze verge
lijking naar onze mening heel 
wat te wensen overlaat, zou
den we als interviewer voor
zichtig inbrengen dat China 
een staat is waar de demokra-
tie totnogtoe vergeefs -wortel 
trachtte te schieten. 

Moest die wassende vloed mi
nisters zich nu beperken tot 
het bestaan. Maar neen, ze 
doen, in tegenstelling tot fa-
brieksdirekteurs, ook nog van 
alles verkeerd: Wliar wij in onze 
fabriek al jarenlang een priori
teit van maken, het tegengaan van 
verspilling, daar moet buinen de 
staat nog het allereerste begin van 
gemaakt worden. 

En dan kunnen ze er nog niet 
voor gestraft worden: AL ik 
een beslusing neem die General 
Motors een miljard kost, dan kan 
Van Roy zijn kantoor leeg nuiken. 
Maar als bruggen moeten afge
broken worden omdat de snelweg 
een paar centimeter hoger komt te 
liggen, bruggen van 20 jaar oud 
die dan pL)ts versleten worden ver
klaard — dan kraait daar geen 
haan muir. Minuters krijgen bij 
elke verkiezing wel weer een postje 
om verder te knoeien, die blij
ven hun hele leven one^estraft. 
Kortom, het is duidelijk dat er 
aan heldere geesten in dit land een 

groot gebrek Li. 

We herhalen nog eens dat hier 
niet de eerste de beste kafeefi-
losoof aan het ^voord is, maar 
een industrieel ingenieur, de 
voorzitter van Febiac en de 
voorzitter en gedelegeerd be
stuurder van General Motors 
Continental. En hoe zou deze 
man, die van zichzelf zegt een 
beetje het diktator-type te zijn, 
de zaak oplossen? U raadt al 
welke richting het uitgaat. 

Van Roy stelt voor dat we hier 
twee jaar iemand met carte blan
che alles laten opkuuen. O p de 
huidige manier schijnt het, al
dus Van Roy, immers toch niet 
te lukken. Zo'n sterke man 
krijgt echter maar tw^ee jaar, 
omdat hij na twee jaar zal begin
nen te genieten van zijn macht, 
en dat ü het moment waarop het 
fout loopt. Daarna zijn er twee 
mogelijkheden: doodschieten of 
verbannen. 

De joernalist van Het Belang 
van l-imburg stelt geen vra
gen over de demokratische in
gesteldheid van zijn gespreks
partner. Hij w îl zelfs niet we
ten of meneer Van R03' soms 
een grapje maakt, zowel met 
die carte blanche als met dat 
doodschieten, dan wel of het 
hem ernst is. Hij wil wel vs?e-
ten wat André Van Roy zou 
doen, moest hij twee jaar carte 
blanche krijgen. 

De gedelegeerd bestuurder 
van een van 's lands groot
ste ondernemingen en voor
zitter van een van 's lands 
machtigste drukkingsgroepen 
zegt dat hij geen kandidaat is. 

Maar gesteld dat hij die kan
didaat-sterke-man zou mogen 
advizeren, moet hij over een 
antwoord klaarblijkelijk niet 
lang nadenken. Van Roy somt 
vier prioriteiten op: 1) de man 
moet zich omringen met een 
raad van wijzen; 2) al het kom-
munautairegezeur afschaffen, dat 
u* verloren tijd waar we niks aan 
hebhen; 3) er wordt een bur
gerdienst van zes maanden in
gevoerd voor mannen en vrou
wen; 4) het opruimen (sic) van 
de sociale zekerheid en het beper
ken van de staatsuitgaven. Van 
Roy vindt overigens dat ab er 
een sociale transfer is tussen 
Vlaanderen en Wallonië, die 
gekorrigeerd moet worden. 
Hoe hij dat zal doen zonder 
kommunautair gezeur, is 
slechts één van de vele vra
gen die bij zijn "programma" 
gesteld kunnen worden. 

Maar alweer akteert de joer
nalist, zonder verdere vragen 
te stellen. We wisten dat er 
in dit 'kleine land" in de be-
drijfsv^'ereld evengoed als in de 
politiek "kleine geesten" rond
waren. Tenzij het interview in 
Het Belang dit laatste juist 
wilde aantonen (en dan moe
ten we onszelf ook bij de kleine 
geesten rekenen omdat zulks 
ons onduidelijk w^as), bevnjst 
dit ween,verk-loze vraagge
sprek met een man die alleen 
al omwille van de lunkties die 
hij uitoefent voor gereputeerd 
doorgaat de demokratie mis
schien wel een even slechte 
dienst als een in opspraak ge
komen minister die \veigert op 
te stappen. ^ . ^ 
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TE DURE REKENINGEN 
Jan Caudron was de voorbije 
week in zijn nopjes. E^n re
cent onderzoek van Testaan
koop over de doktorshonoraria 
bevestigt zijn jarenlange aan
klacht over de misbruiken in
zake artsenerelonen en zieken-
huisfakturen. 

Uit het onderzoek bhjkt dat 
vooral Waalse (71%) en Brus
selse (90%) artsen en zieken
huizen sistematisch te veel aan
rekenen. In Vlaanderen gaan 
"slechts 27%" van de dokters 
hun boekje te buiten. Hier zou, 
door het simpel respekteren van 
de tarieven, 4 miljard kunnen 
worden bespaard. 

.yArtMn en ziekenhuizen maken ff rof 
muibruik van de onwetendheid van de 
patiënten over de honoraria. Welke 
patiënt raakt trouwend nog ivijd uit 
de nodeloos mgewikkelde Konventie ? 
De onderhandelingen over de kon-
ventie 1993 Jprongen af op boju 
van een onvoldoende verhoging van 
de honoraria: dit ui cyniich want de 
nieejte artsen vragen reedj te hoge 
erelonen. 

De afscheurbaarheid van de fis
kale strook is enkel nuttig bij 
niet-onmiddellijke betaling door 
de patiënt. De strook moet 
steeds juist worden ingevuld en 
blijft deel uitmaken van het at
test. E^n of vijf artsen respek-
teert die regels niet. Ook in deze 
aangelegenheid zijn er sterke 
regionale verschillen. Waarom 
wordt de regeringsbeslissing 
van 7 april 1993 met betrek
king tot de niet-afscheurbaar-
heid van de fiskale strook niet 
uitgevoerd?" 

BOMEN 

BIO-TECHNOLOGIE 
MOET WETTELIJK 
GEREGELD WORDEN 

De jongste maanden worden 
de grenzen inzake experimen
ten met menselijke embryo's en 
op het terrein van de gentech
nologie regelmatig verlegd. Er 
was het ophefmakend artikel in 
de New York Timej (24 oktober 
1993) dat berichtte over de klo
ning van embryo's. Er volgde 
het bericht over de inplanting 
van een embryo van een blank 
kind bij een zwarte vrouw. Af
gelopen week was er de dis-
kussie rond de inplanting van 
embryo's bij vrouwen op gevor
derde leeftijd. Stuk voor stuk 

I tekens aan de wand. Men dreigt 
I ^ telkens een stap verder te gaan 
i ^ dan de vorige grensoverschrij-
tS ding. 

Vooral WaaUe en BrujjeLe artjen en ziekenhuuxn rekenen jydte- Kamerlid Paul Van Grember-

mat'uch teveel aan. 

ONWETENHEID 
Op het vlak van de ziekenhui
zen is de patiënt zo mogelijk nog 
onwetender. Het VU-kamerlid 
pleit voor afschaffing van het 
diskriminerend sisteem van de 
dure éénpersoonskamers. 

,,De financiële wi/ut zou ten goede 
moeten komen aan de verpleegkun
digen, en niet aan de artden. De 
aanvullende hoöpitalL)atiever-zeke-
ringen geven aanleiding tot hogere 
honoraria, waarvan de patiënt door 
het betalen van hogere verzekeringj-
premiej nog maar eend het slacht
offer wordt. Een oddertief patiënt 

beantwoordt de vraag naar een aan
vullende hodpitaal-verzekering niet. 
De ziekenhuizen houden nog een 
andere troef achter de hand: zij 
houden de patiënt 14 uren binnen 
het ziekenhuis, zodat nog vlug een 
ekdtra ligdag kan worden geïnkaj-
jeerd. Ook de centrale faktuurinning 
U) zo een manier om te veel te inkaj-
deren. Iedereen u hier jchuJdig. De 
overheid heeft teveel lakje en onkon-
troleerbare wetgeving uitgewerkt. De 
ziekenhuizen en artden maken van 
deze onvolmaakte wetgeving dank
baar muibruik. Wat zal de regering 
ondernemen om de patiënten beter 
voor te lichten ?" 

gen bereidt sinds geruime tijd 
een voorstel van wet voor in
zake dergelijke experimenten 
op menselijke embryo's. Hij zal 
zijn voorstel tijdens de geza
menlijke fraktievergaderingen 
van de Volksunie ter bespre

king voorleggen, waarna de de
finitieve tekst wordt neergelegd 
in de Kamer. O p die manier 
wil Van Grembergen niet alleen 
on-ethische experimenten met 
verstrekkende gevolgen vermij
den, maar tevens verhinderen 
dat er weerstand ontstaat tegen 
elk medisch experiment. Bij ge
brek aan wetgeving dreigt de 
afkeer van experimenten de be
langrijke terapeutische moge
lijkheden die de bio-technologie 
biedt, onmogelijk te maken. 

Op haar kongres besloot de 
Volksunie het debat inzake eti-
sche kwesties op gang te bren
gen. Het voorstel van wet in
zake de regeling van bio-tech-
nologische experimenten op de 
mens is een belangrijke aanzet 
tot een breed maatschappelijk 
debat. Het voorstel schept een 
kader waarbinnen wetenschap
pers hun werk kunnen verder 
zetten. Het belet de medische 
vooruitgang niet, het versterkt 
hem. 

AUTODIEFSTALLEN 

In de Senaat peilde Bob van 
Hooland naar het resultaat van 
de strijd tegen autodiefstal. In 
België werden in 1993 ongeveer 
30.000 personenw^agens en ruim 

Alijn bejaarde buur heeft een rij kap-
rijpe populieren neergelegd. De hele dag 
snerpte de kettingzaag, afwisselend met 
de doffe knak •waarmee de gevaarten te
gen de vlakte gingen, 's Avonds keerde 
buur als een jager op groot wUd, tevreden 
naar huis terug. 

De rij populieren vormde een merkteken 
in het landschap, 's zomers was het aar
dig zitten tegen de ruige bast, de wind 
praatte gezellig in de kruinen. Soms leek 
het wel of de zee heel nabij was, of een 
malse regen over de weiden viel. Helemaal 
bovenaan nestelden kauwen en eksters. 
Tussen de wortels hadden konijnen hun 
leger gegraven. Op de schors, in de zonzij, 
lieten vlinders zien hoe mooi ze zijn. 

Nu liggen de grauwe stammen ordeloos 
door mekaar, de takken gebroken. Een 
roemloos einde voor reuzen. 

Binnen enkele maanden zullen vernuftige 
machines het zachte hout tot flinterdunne 
repen versnijden, en keert het onder de 
vorm van kistjes vol middelandszee-fruit 
terug naar afzender. 

Populieren zijn voor boeren een investe
ring op termijn, een spaarpot die slapend 
aandikt. Ook voor mijn buur. Zijn ant
woord op m'n vraag of hij een nieuwe rij 
ging aanplanten verbaasde dan ook. Ge
zien zijn leeftijd vindt hij dat niet meer 
nodig. Boeren denken doorgaans niet ver
der dsm ,,hun tijd" duurt. 

Zo'n gedachte staat natuurlijk haaks op 
de mooie uitspraak van Luther: „Als ik 
wist dat morgen de wereld zou vergaan, 
zou ik vandaag nog een appelboompje 
planten." 

Voor wie een boom maar dient om te hak
ken is hij met meer dan een-sta-in-de-weg. 
Het doet denken aan Voltaire die van 

'n vriend het kompliment kreeg dat zijn 
bomen zo prachtig waren gegroeid. De 
Franse filosoof antwoordde bekakt: ,,Och, 
ze hebben niets anders te doen!", trok de 
neus op en liep door. 

Dan mag Voltaire nog lOOOX Voltaire zijn 
z'n uitspraak is onwaardig en dom. Bo
men zijn ontzettend belangrijk, zij kleuren 
de aarde kleur, hun vlees is edel, het lom
mer dat ze geven is goddelijk, hun lover 
leeft. Vanuit een boom ziet de wereld er 
anders uit. 

Bomen zijn mensen. Zij ontspruiten uit 
hun ouders en wonen samen in families, ze 
zijn jong, worden volwassen en oud. Als 
je ze kvi^etst bloeden ze, ze willen steeds 
hogerop. Als ze hoog geworden zijn van
gen ze veel wind. Zij die uit het goede 

hout gesneden zijn overleven de sterk
ste stormen, slappelingen gaan er aan ten 
onder. 

Ja , bomen zijn mensen ! 

Dat hadden generaties lang voor ons be
grepen, daarom hebben ze zoveel bomen 
geplant. Ook nog op de dag voor zij dood
gingen. Want bomen hebben met ons le
vensverhaal te maken, het begon reeds in 
het aardsparadijs. Later kwamen heilige 
bomen, bomen van goed en kwaad. En de 
alfabetboom, de meiboom, de vrijheids-
boom, de geboorteboom en de kerstboom. 
Daarover praten is een boom opzetten. 

In de VSA wil de milieuvereniging Fa
mous and Historie Trees een gigantisch 
bos bouwen met bomen die een histori
sche achtergrond hebben. Daartoe werd 

een plek van 607 hektaren gekozen in Des 
Moines in de staat lowa. Om de zaak 
te financieren worden van merkwaardige 
bomen stekjes verkocht voor ongeveer 
1200fr. Niet weinig, m£iar je hebt dan wel 
het genoegen te kunnen vertoeven onder 
de boom (van dé boom) uit Sherwood 
Forest wjiar Robin Hood en zijn kornui
ten hun plannen smeedden. Of de eik 
in Selma, Alabama, Wciar Martin Luther 
King afspraken maakte alvorens de mars 
op Montgomery te lopen. Of de legenda
rische Seven Sisters Oak in Lake Pont-
chartrain, Louisiana; 1000 jaar geleden 
geplant, meneer! Voor de tuin van Dirk 
Frimout is er dan weer een scheut van de 
Moon Sycamore, gekweekt uit zaad dat 
met de Apollo-astronauten mee naar de 
maan vloog. 

En dan vraag ik mij af, zouden wij dat 
niet kunnen ? 

Wie w îl geen kind van de linde die op 
kerstavond 1634 op het kerkhof van Ave-
kapelle werd geplant? En waarvan het 
onderdanige lover in 1831 heeft gediend 
om de weg te versieren waarlangs Leo
pold I van Veurne naar Brugge reed... 

Of van de Venijnboom in Lo-Reninge 
waar volgens de overlevering Cesar zijn 
paard aan vast zou hebben geknoopt ? 

Of van de boom die in 's Gravenbrakel 
geplant werd om te herinneren aan de 
onthoofding van Egmont en Hoorn ? Het 
geschiedenisboek zegt 1578, de boom is 
dus 416 jaar oud, is 15 meter hoog en 
heeft een voetomvang van 4 meter. 

Als je zon monument ontmoet zeg dan 
niet zoals Voltaire: „Hij heeft toch niks 
anders te doen!" Maar neem je hoed af, 
en buig het hoofd! 

R-Asmus 

3.000 andere voertuigen gesto
len. Het aantal neemt jaarlijks 
toe en bijna twee derden daar
van blijven spoorloos. Dit is on
toelaatbaar en moet beter be
streden worden. Het blijft een 
groot probleem dat gestolen wa
gens worden gelegaliseerd met 
chassis- en motornummers en 
met boordpapieren van auto
wrakken. De VU-senator had 
graag geweten hoeveel percent 
van de inschnjvingsbewijzen 
worden teruggestuurd bij het 
uit verkeer nemen. 

,, Worden deze geregistreerd? ld de 
damenwerking tiuden de DIV en de 
centrale rijkdwachtkomputer al ope
rationeel? Waarom wordt het dlopen 
niet toevertrouwd aan erkende dlo-
perd, eventueel via een dloopfondd ?" 
Uit het antwoord van Coëme 
blijkt dat het aantal terugge
stuurde inschnjvingsbewijzen 
op 20% wordt geschat. Sinds 
november is de DlV-compu-
ter verbonden met deze van de 
rijkswacht. 

OVERSTROMINGEN 
In de senaat werd minister 
Bourgeois geïnterpelleerd over 
de overstromingen in de IJzer-
vallei. Fraktievoorzitter Jan 
Loones pleitte voor het instand
houden van dit uniek land
schap. 

„Een betonnen bedding zou moor
dend zijn voor het landdchap. Uiter
aard moet ook rekening worden ge
houden met de verzuchtingen van de 
landbouwerd. De tegeiutelUnq tiu-
den milieu en landbouw moet niet 
op de dpitd worden gedreven. Er id 
dringend behoefte aan een grondige 
landbouwtechnuche dtudie. Vooral 
het Vlaamse Gewedt moet nu zijn 
verantwoordelijkheid opnemen. Het 
id nogmaaLi gebleken dat een dlechte 
bevoegdheiddverdeling nefadt id." 

In de kamer vroeg Hugo 
Olaerts uitleg over de werking 
van het rampenfonds en de 
schadeloosstelling. 

(ge) 
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WMRMT 
KOLLEKTIEVE WEERZIN TEGEN HOUDING VLD 

AGUSTA-KANKER WOEKERT VERDER 
(vervolg van bit. 1) 

Guy's waarover de kommissie 
het had, ook prompt zou moe
ten kunnen aanhouden. Had de 
koinmujie bet VLD-^ttandpunt bij
getreden, dan waj baar vertegen
woordiger ivaantcbijnUjk komen ei-
jen dat Matbot en SpitaeL oninS-
delUjk in de boeien geslagen moe<)-
ten worden, vertelde een kom-
missiehd ons. Nochtans vroeg 
onderzoeksrechter Ancia hele
maal niet om Spitaels, Mathot 
of Coëme te arresteren of te ver
volgen. Zij wil slechts hun on
schendbaarheid opgeheven zien 
omdat zij dit nodig acht om haar 
onderzoek verder te zetten. 

PROPERE HANDEN 
Melssenstraat. VLD-voorzitter 
Verbofjtadt kondigde naar het 
Italiaanse voorbeeld een operatie 
propere banden aan. Het reisje van 
Covelierj en Dewael naar Italië 
kaderde al in die strategie. Het 
spreekt voor zich dat Verhof-
stadt kompleet ongeloofwaar
dig zou zijn met zijn propere 
handen-aktie indien de VLD in 
de senaatskommissie haar steun 
verleend zou hebben voor een 
unanieme beslissing over Ma
thot en Spitaels. 

De VLD wil o.m. de parlemen
taire onschendbaarheid gewoon 
afschaffen. Met dat standpunt 
zit de partij op de goede golf
lengte. Het gerecht moet volle
dig z'n gang kunnen gaan, ook 
wanneer er politici in het geding 
zijn. Premier Debaene had ter ge
legenheid van een nieuwjaars
receptie in Ingelmunster tijdens 
het weekend al hetzelfde ge
zegd. Verhofstadt zei het alleen 
wat straffer, en goot nog wat 
olie op het al zo hoog oplaaiende 
anti-politieke vuur. Wat bewijst 
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dat het hem slechts om puur 
partijpolitieke winst te doen is: 
munt slaan uit de politieke beer
put waarin de PS (en hopelijk 
de regering waarvan die partij 
deel uitmaakt) langzaam maar 
zeker verzinkt. 

Kan het bovendien, maar dit 
terzijde, toeval genoemd wor
den dat de liberale krant Het 
Laattite Nieuwe, uitgerekend op 
de dag dat Verhofstadt zijn 
kampagne bekendmaakte, voor 
het eerst uitpakte met een ganse 
bladzijde Agusta-nieuws, een 
kop op de voorpagina, en een 
hoofdartikel getiteld Vuile ban
den ? In haar ^veekendeditie had 
de krant, zonder daarvoor maar 
het geringste bewijs aan te voe
ren, zelfs geïnsinueerd dat de 
vrijstelling van legerdienst die 
voetballer Severeyiu in '88 ge
kregen had, waardoor hij ge
transfereerd kon worden naar 
Italië, door toenmalig defensie
minister Coëme als pasmunt ge
hanteerd werd bij de helikop-
terkoop. We vrezen een beetje 
dat sommige media en politici 
niet goed beseffen welke duivels 
ze ontbinden met hun demago
gische spelletjes. 

Want wat de VLD en Het Laat
ste Nieu\vs er ook over zeggen, 
de beslissing die de kommissie 
aangaande Spitaels en Mathot 
genomen heeft, geeft Ancia al
les waar ze om gevraagd had. 
De opheffing van de onschend
baarheid van Mathot en Spit
aels laat de onderzoeksrechter 
toe alle onderzoeksdaden te stel
len. Ancia kan zoovel Spitaels 
als Mathot (de PS wou in eerste 
instantie een onderscheid ma
ken tussen Spitaels, tegen wie 
de verdenkingen minder zw^aar 
wegen, en Mathot) ondervra
gen, hen konfronteren met ge
tuigen, een huiszoeking bij hen 
verrichten, hun vermogens na
gaan, zelfs hen in beschuldiging 
stellen. 

Ancia kan door deze beslissing 
de betrokken senatoren echter 

niet eianhouden. En wanneer 
na afloop van haar onderzoek 
het parket voor de raadkamer 
een strafvervolging wil vorde
ren, moet het gerecht eveneens 
opnieuw de toestemming vra
gen aan de senaat. Volgens se
nator J a n Loones wijkt deze 
procedure in niets af van de 
geplogenheden bij de opheffing 
van de parlementaire onschend
baarheid. Integendeel, de on
schendbaarheid van VLD-sena-
tor Bacbmann, wiens bedrijf ge
noemd wordt in een zaak van 
valse fakturen, werd in decem
ber 1992 in beperktere mate op
geheven dan die van de twee 
Guy's. 

REPRESSIE 
J a n Loones stelt dat er voor 
hem niet de minste twijfel over 
bestaat dat bet PS-gegeven in Wal
lonië', en in Luik in het bijzonder, 
een ondemokratucb peil van on
zuiverheid beeft bereikt. Maar de 
VU-senator vindt dat zon alge
mene politieke beschouwingen 
niet mogen inhouden dat in in
dividuele dossiers iedere indivi
duele beoordeling aan de kant 
moet worden gezet. Loones ver
wijst naar de repressietijd: Dit 
moet onj doen terugdenken aan an
dere regimej en perioden uit de Bel-
gufcbe jiutitiegedchiedenLi, waar bet 
recbt werd gedikteerd door de jtraat 
en bet politiek revanchume. 

Los van de diskussie die in het 
Paleis der Natie over de on
schendbaarheid werd gevoerd, 
maakte de BRTN-radio een 
rapport van het Hoog Komi-
tee van Toezicht (HKT) be
kend. Daarin staat z-wart op wit 
dat de regering in '88 eigenlijk 
had moeten beslissen Agusta te 
weren bij de aanbesteding van 
de 46 helikopters, omdat het 
Italiaanse bedrijf zijn toestellen 
12% onder de kostprijs aan
bood. Dat heet dumping, en is in 
strijd met de Europese konkur-
rentieregels. 

NIEUWE ELEMENTEN 

Daarnaast stelde het HKT nog 
zes andere onregelmatigbeden vast 
bij het helikopterdossier. Agusta 
zou veel vroeger dan de Franse 
konkurrent op de hoogte ge
bracht zijn van de uiterste da
tum om de kompensatievoor-
stellen in te dienen. In het pro
ces-verbaal van het HKT staat 
verder dat het ministerie van 
Landsverdediging de 
Agusta-lobbyist, George,) Cywie, 
de raad heeft gegeven de kom-
pensaties voor Vlaanderen wat 
uit te breiden. Bovendien zou 
de officiële uiterste onderhande
lingsdatum fiktief geweest zijn, 
omdat naderhand met Agusta 
nog verder werd onderhandeld. 
Volgens het proces-verbaal ging 
de beslissing ten gunste van 
Agusta voorbij aan het advies 
van de generale staf van het le
ger, dat z'n voorkeur voor de 
Franse lïcureuil had uitge
bracht. Het dokument van het 
HKT maakte deel uit van het 
verslag dat onderzoeksrechter 
Ancia aan het parlement be
zorgde. 

Volgens De Standaard slaat het 
HKT-dokument de meeste ar
gumenten van de verdediging 
van Guy Coëme stuk. De be
sluiten die uit het stuk getrok
ken kunnen worden zijn in te
genstrijd met verklaringen van 
Coëme en stafchef Cbarlier voor 
de bevoegde kamerkommissie 
verleden week, en kraken de 
reputatie van ULB-deskundige 
Flamme die Coëme verdedigd 
had. Nieuw in de Agusta-zaak 
is tenslotte dat het gerecht een 
verband heeft gevonden tussen 
het helikopterdossier en de 
zwendel in gestolen aandelen, 
waarbij kabinestmedewerkers 
van oud-minister Alain Van der 
Bieót betrokken zijn. Tijdens een 
van de huiszoekingen in de aan-
delenzaak werd ook briefwisse
ling over Agusta aangetroffen. 

Zeker het dokument van het 
HKT verz-waart de druk op Co
ëme om ontslag te nemen. Maar 

er werd nog niet eens beslist 
om z'n onschendbaarheid op te 
heffen. Maandag hoorde de bie-
zondere kamerkommissie uren
lang onderzoeksrechter Ancia. 
De kommissieleden •waren on
der de indruk van het betoog 
van de onderzoeksrechter, maar 
ze zou geen nieuwe gegevens 
bekend gemaakt hebben. Don
derdag gaat het verhoor van An
cia verder, want de kommissie-
leden hebben nog bijkomende 
dokumenten opgevraagd. En 
vrijdag komt de PS-vice-pre-
mier zelf aan de beurt. 

GEWAUWEL EN GEMELK 
Het is voor de politiek een 
slechte zaak dat heel het debat 
over de al dan met opheffing van 
de onschendbaarheid al zo lang 
heeft geduurd en nog steeds 
aansleept. Dit getreuzel werkt 
de bevolking al flink op de ze
nuwen. Heel wat kommissiele
den, doordrongen van een groot 
besef van eigenbelang en vast
besloten deze publicitaire bui
tenkans met beide handen te 
grijpen, leggen een dergelijke 
nauwgezette ijver aan de dag 
dat ze de indruk wekken de 
zaak te vertragen en toe te dek
ken. Van het gewauwel van ka
mervoorzitter Notbomb (PSC) 
over de duikretivnaire bevoegdheid 
van de Kamer heeft geen burger 
een snars begrepen. 

Behalve dan deze boodschap: 
het gemelk van de politici heeft 
er in ieder geval voor gezorgd 
dat wanneer er (nog andere) 
harde bewijzen van eventuele 
korruptie (dan die waarover 
Ancia mogelijks al beschikt) 
zouden bestaan, alle betrokke
nen ruimschoots de tijd gehad 
hebben om die te vernietigen. 
Het is een oordeel dat gevolgen 
heeft voor de ganse politieke 
klasse. Waarvan nog steeds niet 
iedereen dat lijkt te begrijpen. 

(Pdj) 
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WIJINEIOPA 
VERTRAGING VOOR 
HET KOMITEE DER REGIO'S 
Het Verdrag van Maastricht voorziet de oprichting van 
een Komitee der RegLo'<f. Normaal ge<)proken ha? dit 
Komitee verleden week voor het eerdt moeten vergade
ren. Maar vermits Portugal zijn delegatie nog niet heeft 
öamengeöteld, kon het nog niet samenkomen. 

D e aangekondigde oprich
ting van een Komitee der 
Regio's in het Verdrag van 
Maastricht werd door de 

VU beschouwd als een biezon-
der positief onderdeel van het 
verdrag. De VU zag hierin een 
mogelijkheid om haar streefdoel 
van een Europa van de Vol
keren en Regio's dichterbij te 
brengen. Volgens het verdrag 
brengt dit komitee advies uit 
aan de EG-ministerraad of 
Kommissie over alle onderwer
pen die voor de regio's van be
lang zijn. 

Dat advies kan geëist w^orden 
door Kommissie of Raad, maar 
kan ook op initiatief van het ko
mitee zelf uitgebracht worden. 
Het advies is evenwel niet bin
dend. Voor de rest bepaalt het 
Verdrag van Maastricht ^veinig. 
Het komitee kiest uit zijn mid
den zijn voorzitter, en legt zelf 
zijn reglement van orde vast 
(dat goedgekeurd moet worden 
door de Raad). 

Volgens het Verdrag van MLaas-
tricht, dat in november in -wer
king trad, zal het Komitee van 
de Regio's 189 leden tellen. 

waarvan 12 aan te duiden door 
België. Verleden week woens
dag titelde de Financieel Ekono-
muiche Tijd dat slechts zes Vla
mingen zitting zullen hebben in 
dit komitee. Volgens de FET 
•werd de samenstelling van de 
Belgische afvaardiging tot nu toe 
strikt geheim gehouden, welLkht om
dat Vlaanderen zeven zetel) opeiite. 

6-6 OF 7-5? 
Nochtans was die samenstelling 
al veel vroeger bekend, o.m. in 
het Europees parlement. Ook in 
Politicograaf, een deeltje van het 
bekende Politiek Zakboekje dat 
door Kluwer uitgegeven wordt 
waarvan de kopij afgesloten 
werd op 6 december 1993, staan 
de Belgische vertegenwoordi
gers reeds vermeld. Het gaat, 
zoals de FET ook schrijft, om 
zes Vlamingen en zes niet-Vla
mingen: de CVP-ers Van den 
Brande, Weckx en Chabert, de 
SP-ers De Batöelier en Van den 
BoMche, de VU-er Sauwené, de 
PS-ers SpitaeLi, Picqué en Onke-
Unx, de PSC-ers Lebrun en Liè-
nard en de Duitstalige kristen-
demokraat Maratte. 

Zes Vlamingen dus, vijf Frans-

In het EuropeM parlement woé 
dche afvaardiging in het Komitee 
óommigen ook beweren. 

taligen en de voorzitter van de 
Duitstalige gemeenschap Ma-
raïte. En nog is deze samen
stelling niet korrekt. Op ter
mijn zullen er immers zeven 
Vlamingen zetelen, zoals Vlaan
deren eiste, vier Franstaligen 
en een Duitstalige. Daarvoor 
werd volgend typisch Belgisch 
kompromis uitgewerkt: na twee 

de danundtelling van de Belgi-
der Regio'd al vroeg bekend, wat 

jaar wordt Maraite opgevolgd 
door de CVP-er Herman Suy-
kerbuyk, en volgt Maraite zelf 
de Franse gemeenschapsminis
ter Lebrun op. 

Volgens het Verdrag van Maas
tricht kw^am het aan de lidsta
ten toe om de leden van het 
Komitee van Regio's aan te dui-

Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs 

24e Kunst- & Antiekbeurs 1 
A van Vlaanderen i 

den. Vandaar dat de Belgische 
samenstelling gebaseerd is op 
de politieke meerderheden in 
gewesten en gemeenschappen, 
•waardoor de liberalen, groenen, 
het Vlaams Blok en de andere 
frakties uit de oppositie uit de 
boot gevallen zijn. 

LOKAAL OF REGIONAAL? 
Het Verdrag van Maastricht liet 
aangaande dit komitee trou
wens nog wat meer vraagtekens 
bestaan. Zo is het nog ondui
delijk of het komitee de nadruk 
zal leggen op "de regio's " of op 
de "lokale lichamen". De tekst 
vermeldt beide termen. Vandaar 
dat de invulling die de lidsta
ten aan dit komitee zullen geven 
van kruciaai belang is. 

Hier rijst onmiddellijk het pro
bleem dat bepaalde lidstaten 
geen regio's kennen, en andere 
slechts in beperkte mate. Hun 
invulling van het Komitee der 
Regio's verschilt dan ook ge
voelig dan deze die de VU en 
andere Vlaamse partijen aan het 
komitee willen geven. Grieken
land bvb. vaardigt alleen burge
meesters af. Nederland stuurt 
zes burgemeesters en wethou
ders, en zes gedeputeerden en 
kommissarissen van de konin-
ging (provinciegoeverneurs). 
België, Duitsland en Spanje 
daarentegen vaardigen hoofd
zakelijk ministers of minis
ter-presidenten van regio's, ge
westen, gemeenschappen of 
Lander af, en laten daarmee 
zien welke richting ze het Komi
tee willen uitsturen. De keuze 
van de Vlaamse vertegenwoor
digers, stuk voor stuk politieke 
zwaargewichten, toont aan dat 
Vlaanderen het Komitee der 
Regio's niet als een lachertje be-
schou'wt. Ook de niet-Vlaamse 

rtegenwoordigers van de Bel-
sche delegatie zijn politieke 
aargewichten in hun regio of 

meenschap. 
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'e namen van de Vlaamse 
aatsvervangers getuigen 
eneens van die bekommernis: 
CVP-ers Kelchtermans, Suy-
rbuyk. De Clerck, de SP-ers 

Velthoven, Hancké en 
Grijp, en de VU-er Van Grem-
bergen zijn stuk voor stuk ge
reputeerde parlementsleden of 
ministers. Bij de Franstalige 
plaatsvervangers zitten echter 
enkele zwaargew^ichten uit de 
ondergeschikte besturen: 
PS-burgemeester van Charleroi 
Van Cau^venberghe, de Luikse 
PSC-schepen Ancion, de 
Luikse PS-deputé Krupa, wer
den naast PSC-gewestminister 
Thys aangeduid. 

De vertraging die de oprichting 
van het Komitee opliep, is te 
wijten aan de Portugezen, die 
hun delegatie nog steeds niet be
kend hebben gemaakt. De na
sleep van de Portugese verkie
zingen van midden december 
zou daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Een nieuwe startvergade-
ring w^erd vooropgesteld voor 
begin februari, al vrezen som
migen dat het eerder maart zal 
zijn vooraleer het Komitee der 

g Regio's voor het eerst samen-
fu komt. 
cc 

l (pdj) 
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s. 
n ZULLEN WE 'T EENS OVER EEN ANDERE KLOOF HEBBEN" 

VROUWEN NAAR DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAAD 
Onder het motto „Zullen we 
't eens over een andere kloof 
tussen burger en politiek heb
ben ", kondigde de minister voor 
gelijke kanjen , Miet Smet de 
kampagne voor meer vrouwen 
in de gemeentepoltiek aan. 

Net als 6 jaar geleden, wordt 
ook nu weer een inspanning ge
daan om een grotere vrouwe
lijke vertegenwoordiging in de 
gemeente- en provincieraden te 
bekomen. 

Dat dit ook vandaag nog een 
tema is "waar voor "gestreden " 
moet w^orden blijkt duidelijk uit 
de cijfers. 15 % van de leden 
van de provincieraden zijn van 
het vrouwelijk geslacht, in de 
gemeenteraden zijn slechts 14 
% van de vertegenwoordigers 
vrouwen. 

KLIMAAT 
Toch ^vas de kampagne van 
1988 (,,stem voor meer even
wicht in uw gemeenteraad") 
niet zonder sukses. Het aan
tal vrouwelijke gemeenteraads
leden steeg van 10 naar 14 %. 
Verre van voldoende vindt de 
minister en reden te meer om 
een soortgelijke kampagne 6 
jaar later te herhalen. 

Meer nog, om het effekt nog te 
vergroten opteert men er deze 
keer voor een langere-ter-
mijn-sensibilisering. Men hoopt 
op die manier een grondiger at
titudeverandering te bekomen 
bij het grote publiek, de kandi
daat politicae en hun politieke 
partijen. Tegelijk wil men een 
vrou-wvriendelijker politiek kli
maat kreëren. 

' Zullen 
w e t 
eens 
*over 
i een 
ndere 

loof 
I tussen 

burger 

politiek 
liebben? 

'^:, Een initiatief van 
^ de Minister wan 
Êelijke Kansenbeleid, j 

r Miet Smet. I 

AANTAL DAKLOZE VROUWEN NEEMT TOE 

Het aantal vragen voor op
vang stijgt tot rekordhoogte. 
Het traditionele beeld van de 
oude clochard die met een fles 
goedkope wijn op een bank 
in het park ligt, is aan een 
grondige herziening toe. Uit 
de statistieken blijkt dat 5 1 % 
van de thuislozen jonger is dan 
30 jaar. Ruimt één op vijf is 
zelfs jonger dan 18 jaar. Het 
zijn 2.865 kinderen die samen 
met moeder of vader in het 
sukkelstraatje belanden. 

J a n Gaublomme, koördinator 
van de Thuulozenzorg Vlaan
deren maakte deze cijfers be
kend tijdens de viering van 
dertig jaar Home voor Daklozen 
te Brugge. Volgens Gau
blomme is het aantal daklozen 
in Vlaanderen moeilijk te ra
men. De schattingen lopen van 
13.000 (de in 1992 opgevan
gen en dus geregistreerde dak
lozen) op 100.000. De waar
heid ligt wellicht daar tussenin, 
maar in de statistieken ko
men alleen de gekende daklo
zen voor en dat is al zorgwek
kend genoeg. 

In de Vlaamse centra wer
den vorig jaar 13.000 thuislo
zen opgevangen, van wie 49% 

Het beeld van de thuuloze komt 
lang niet altijd overeen met dat 
van de clochard. 

mannen, 29% vrouwen en, wat 
veel erger is, 22% kinderen on
der de 18 jaar. Veertig procent 
van die kinderen is zelfs nog 

geen drie jaar. Globaal is de 
helft van de thuislozen geen 30 
jaar oud. 

De 75 Vlciamse onthaalcentra, 
met een capaciteit van 2.000 
bedden, hebben vorig jaar 
705.000 overnachtingen geno
teerd. ,,Het legertje thuislozen 
groeit onrustbarend", zegt J a n 
Gaublomme. „In 1992 was het 
aantal aanvragen gestegen tot 
een nieuwe rekordhoogte van 
31.000." 

Niet verwonderlijk eigenlijk 
cils je weet dat in België 23% 
van de bevolking (2 miljoen 
Belgen) moet leven met een 
maandelijks inkomen van on
geveer 30.000 frank. Zes pro
cent moet zelfs rondkomen 
met minder dan 23.000 fr. per 

3 maand. Minister Wivina De-
£ meester wil het budget voor 
— opvang verdubbelen tot 400 

miljoen frank in 1994. Het de
kreet op het Algemeen Wel
zijnswerk moet de opvang ook 
beter laten funktioneren. Het 
zou ten laatste op 1 januari 
1995 in werking moeten tre
den. 

(hu) 

Het eerste luik start midden ja
nuari , de periode dat de meeste 
partijen volop beginnen met de 
samenstelling van hun lijsten. 
Vermits men ook de bedoeling 
heeft vrouwen aan te zetten ak-
tief deel te nemen aan de ver
kiezingen door zich verkiesbaar 
te stellen, is een stem vrouw ak-
tie in de periode vlak voor de 
verkiezingen niet voldoende. 

Bovendien moet de kampagne 
ook voor de partijen een signaal 
zijn. Partijen moeten vrouwen 
kansen geven, in het algemeen 
belang, maar ook in hun eigen 
belang. 

Men kan zich de komende •we
ken dan ook verwachten aan 
advertenties in de kranten en 
weekbladen. Schrik dus niet 
wanneer u bij het lezen van 
uw krant gekonfronteerd wordt 
met een mannenlichaam met 
een vrouwenhoofd op. Dit is en
kel een manier om de aandacht 
te trekken op het feit dat po
litiek overwegend een mannen-
zciak is en dat hier verandering 
in moet komen. 

Bovendien krijgen de lezers van 
het vrouwenblad Lihelle één van 
de komende weken een extra 
bijlage in de vorm van de ZLJ 
aan zij krant, een uitgave van de 
minister zelf. 

In deze krant worden vrou-
%ven opgeroepen om voor vrou
wen te stemmen, om eventueel 
ook zelf aktief te worden, wil 
men hen overtuigen van het be
lang van politiek en krijgen zij 
ook konkrete tips over hoe zich 
kandidaat te stellen. Alle poli
tieke vrouwenorganisaties krij
gen ook de kans om zich voor 
te stellen. 

Ook de VU-Vrouwen komen 
hierin aan bod. 

WETSVOORSTEL 

Daarnaast w^orden er nog fol
ders en affiches verspreid en 
\vordt er druk gewerkt aan een 
nieu'we gelijke-kansen-speld. 
Voor de vrouwelijke kandida
ten wordt een map samenge
steld met doKumentatiemateri-
aal. 

Tot slot nog even dit. Men -wil 
het niet enkel houden bij sen
sibiliseren. Dit is nog te vrij
blijvend. Men werkt ook aan 
een wet die het minimum aan
tal vrouwen op kieslijsten moet 
vastleggen. De Ministers Smet 
en Tobback leggen volgende 
week hun omstreden wetsvoor
stel om 1/3 van de plaatsen 
op de kieslijsten voor te be
houden aan het minst vertegen-
•woordigde geslacht, voor jian de 
Kamer van volksvertegenwoor
digers. 

Voor de verkiezingen van okto
ber 1994 zou echter een over
gangsmaatregel gelden waarbij 
men slechts 1/4 van de plaat
sen dient voor te behouden voor 
vrouwen. Lijsten die zich hier 
niet aan houden zullen de plaat
sen die voorzien zijn voor het 
minst vertegenwoordigde ge
slacht niet mogen invullen. Of 
het zover komt en wat het ef
fekt zal zijn op de vertegen-
w^oordiging van vrouwen in de 

verschillende politieke organen 
valt nog af te wachten. 

De disKussie is alleszins nog 
met afgesloten. En het uiteinde
lijke doen van de vrouwenbe
wegingen, nl de paritaire demo-
Kratie zal wellicht ook na deze 
verkiezingen niet bereikt zijn 
Er is nochtans reeds een lange 
weg afgelegd en er zijn toch 
heel wat signalen dat ook po
litieke partijen het belang van 
een goede \'rouweh)ke verte
genwoordiging inzien. 

Els Van Weert 

Aktie Boemerang 
De verdediging van Guy Spitaels, 
Guy Mathot en Guy Coeme houdt 

eigenlijk een aanval m Als een 
boemerang keren de beschuldigingen 

naar onderzoeksrechter Véronique 
Ancia terug Wat bewoog haar om 

zo'n dossier met gaten m te leveren'^ 
Deze week in Knack 

Het Beloofde Land 
Jeruzalem, Gaza en de Westbank 

wachten met groeiend ongeduld en 
ongenoegen op de uitvoermg van het 

vredesakkoord over het Midden-
Oosten In een sene voelt Knack de 
polsslag van de gebieden m kwesue 

Hoe belofte schuld maakt in 
Jerazalem. deze week m Knack 

Tafels van de vriendschap 
De hoogdagen van de elitaire haute-

cuisine lijken voorbij Een 
ontdekkingstocht langs eethuisjes waar 

voor weirag geld smakelijk wordt 
gegeten en hartehjk wordt gelachen, 

deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• Regionale begrotmg de som van 

delen • Het Hoog Komitee van 
Toezicht onder toezicht • De Groene 
Hoofdstruktuur de milieus van het 

milieu • NAVO-top gewapend door 
vrede • Ekonomie de blije beurzen • 

Kultuur de provokanes van 
fihnregisseur Peter Greenaway 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK 4 TALENT 
(de betere perMmeelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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DE VOLKSUNIE. VLAAMSER D A N OOIT. 

VU-PROPAGANDAWINKEL 
1994 ^vordt een belangrijk ver
kiezingsjaar. In juni zijn er 
Euro-verkiezingen en in okto
ber kiezen we voor gemeente
en provincieraad. Nu reeds wil
len •we een eerste startschot ge
ven voor de VU-kampagne. 
Vorig najaar kwam de partij 
reeds sterk uit de hoek met 
haar mediakampagne De Volkj-
unie. Vlaxinuer dan ooU. De reak-
ties blijven biezonder goed. De 
programmabrochure gaat vlot 
de deur uit. 

Vandaag stellen we u een ver
lengstuk van onze kampagne 
voor. Naast de programmabro
chure kan u nu ook de nieuwe 
VU-affiches, de w^ervingsfolder 
en een heuse "Vlaamser dan 
ooit'-video bestellen. Genoeg in
spiratie om in uw gemeente de 
beeldvorming rond de VU ek-
stra kracht te geven. De pro
gramma-brochure is een ideaal 
geschenkje voor de leden bij de 
huisbezoeken, de wervingsfol
der ligt er kant en klaar als bij
sluiter voor uw briefwisseling. 

1. PROGRAMMA-BROCHURE 
Deze mooi ogende brochure 
geeft een aktueel beeld van wat 
de VU -wil. Ze bevat de volledige 
tekst van zowel onze kommu-
nautaire als maatschappelijke 
krachtlijnen, zoals die in Wach-
tebeke en Leuven werden vast
gelegd. 74 bladzijden, knap geïl
lustreerd, én met een antwoord
kaart voor verder kontakt met 
de VU. 
(pnjö per ekd.: 25 fr.) 

ZONDER PROPERE POUTIE 
KUNNEN WE EEN SCHONER 
VUANDEREN WEL 
VERGETEN 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VLAAMSE VRJJE 
DEMOKRATEN 

Z0UN6 
NIET KREATIEVER OPVOEDEN, 
ZUUEN ZU ONZE FOUTEN 
BLUVEN MAKEN 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 

BESTELLIJST 
Opdrachtgever naam/fijnktie 

; adres 

'' tfti. : 

i Verwerking O graag te bezorgen via mijn arrondissement \ 

• O wordt afgehaald op het Algemeen Sel<retariaat door • 

Betaling O graag fal<tureren aan ! 

i naam: ! 

'' adres: \ 

telefoon: • 

V Datum Handteltening 

' 1. Brochure „De Volksunie. Vlaamser dan ooit". 

! 2. Wervingsfolder (gratis, voorkeurbestelling = 100 eks.). 

3. Affiches 

formaat: 60 x 80 cm 

' * Vlaamse sociale zekerheid 

* Taalstrijd in Europa 

* Kreatieve opvoeding 

* Vechten voor weri< 

formaat: 40 x 60 cm 

! * Propere politiek 

4. Video 

Terug te sturen/faxen naar 

VU - Bamiodenpiein 12 te 1000 Brussel - fax 02/ 217 35 10 

eks. X 25 fr. = ' 

eks. ; 

BkR. X 3 fr. = i 

eks. X 3 fr 

eks. X 3 fr. 

eks. X 3 fr. 

eks. X 2 fr. = ! 

eks. X 300 fr. = 

4 ^ 

2. WERVINGSFOLDER 
Soms is niets zo moeilijk als 
lid worden van de Volksunie. 
Wat kost een lidkaart, aan w îe 
bezorg ik mijn aanvraag, wat 
krijg ik in ruU voor mijn bij
drage,...? Om hierop een stan-
daardantwoord te geven heeft 
u voortaan de VU-wervingsfol-
der. Titel van de folder: "Van het 
doel en de middelen, door Bert 
Anciaux". Het handige formaat 
laat toe de folder toe te voegen 
aan alle briefwisseling. U kan 
de folder vanzelfsprekend ook 
verspreiden op afdelingsaktivi-
teiten. 

(bij voorkeur per 100 ek,).: gratis) 

3. AFFICHES 
Aansluitend bij onze adverten-
tiekampagne van november-de-
cember '93 worden nu ook affi
ches op de markt gebracht. We 
stellen vijf thema's ter beschik
king (opgelet: verschillend for
maat: 40x60 cm en 60x80 cm). 
Op de bestelbon kan u het juiste 
thema aankruisen. 

(40x60 cm - prij'ii per dtuk: 2 fr.) 

(60x80 cm - pry\f per .itiik: 3 fr.) 

4. VIDEO 
Van de 'Vlaamser dan 
ooit'-kampsigne is ook een vi
deoband beschikbaar. Duur: 25 
minuten. VU-voorzitter Anci
aux leidt in, zes VU-mandata-
rissen schetsen de hoofdlijnen 
van het VU-programma. Een 
aanrader. 

(pnj<) per ^tuk: 300 fr.) 
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Enige tijd geleden heeft het 
Algemeen Sekretariaat de nieuwe 

VU-lldkaarten (1994) onder de 
afdelingen veröpreid. Mld^chlen 

kreeg u reedd een briefje In de biu) 
met de vraag om uw iidmaat<)chap 

te hernieuwen. ML)dchlen kwam 
er reedö een mandatari) bij u 

langd. Mlddchlen heeft u zelf enkele 
nieuwe leden weten te dtrlkken. 

Wij gaan In leder geval de 
leden-aktle Niet tevreden, geld 

terug van nabij volgen. 
Tweewekelijks willen wij In deze 

rubriek de ópotö richten op een 
deeUupekt van de aktle. Waarom 

zou je ltd worden van de VU? 
Leuke tlpd om leden te werven. 

Een afdeling aan het woord over 
haar aktled en resultaten. Welke 

militant maakt zich het meest 
verdienstelijk ? En af en toe een 

kiekje van een merkwaardig feit In 
uw gemeente of dtad. 

Wie een goede ledenwervlngéaktle, 
een leuk verhaal of öpektakulalre 
cljferö kan voorleggen, geeft maar 

een delntje aan Koen T' Sljen 
(02/219.49.30, faxen kan ook 

02/217.35.10). 

L i d k a a r t 
Barrikodenpleiii 12 -1000 Brussel-Telefoon 02/219 49 30 - fox 02/217 3510 NIET 
TEVREDEN, 
GELD TERUG 

LEDEN VORMEN DE KWALITEIT 
Een partij leeft dankzij haar le
den en simpatisanten. Een partij 
vecht voor haar leden, omdat zij 
er de basis van vormen en haar 
voortstuwen naar vernieuwing. 
Slechts door het programma op 
tijd en stond te toetsen aan de 
kritiek van de leden, blijft het 
aktueel en vindt het aansluiting 
bij wat echt onder de mensen 
leeft. 

Stemmen geven invloed, leden 
vormen de kwaliteit achter die 
invloed. Opkomen voor het be
lang van alle inwoners in Vlaan
deren, open én verdraagzaam, 
zonder verzuilde hokjesmenta
liteit of fout begrepen eigenbe
lang. Dat is ons Vlaams-natio-
nalisme. Om het uit te dragen 
hebben wij onze leden en sim
patisanten hard nodig. 

Leden, militanten, bestuursle
den en mandatarissen vormen 
een ketting, een ketting vol on
misbare en elkaar aanvullende 
schakels. De partij is het bind
middel voor al wie politiek ak-
tief is. 

De partij is het middel om van 
politiek terug een boeiende op
dracht te maken, een echt soci
ale opdracht. Waarbij men met 
veel kreativiteit naar nieuwe 
middelen zoekt om de proble
men van vandaag op te lossen 
en de uitdagingen van morgen 
aan te pakken. 

Als politiek slechts middel is 
en een politieke partij slechts 
bindmiddel, dan is het duide
lijk dat een partij haar doel 
kan bereiken door haar leden 
en simpatisanten. 

Leden, militanten, bcétuuröleden en mandatar'ióden vormen een ketting volonm'ubare en elkaar aanvullende öchakeU. 

Wij hebben echter niets aan le
den die niet gelukkig zijn met 
hun partij. Wordt u nu lid, dan 
krijgt u tot 31 mei 1994 de kanj 
ond uw lidkaart terug te dturen ui 
ruil voor uw bijdrage. De enige 

tegenprestatie die wij vragen is 
uw beslissing te motiveren. 

Uw lidkaart is meer waard dan 
ooit. U krijgt de zekerheid tot 
een partij te behoren die naar 

u luistert, die voor u opkomt 
en die er al veertig jaar naar 
streeft om Vliianderen te bevrij
den van elke vorm van verdruk
king. Daarnaast krijgen leden 
De Toekonwt, een tweewekelijks 

blad dat hen op de hoogte houdt 
van het politieke reilen en zei
len binnen en buiten de partij. 
Voor wie een stap verder \vil 
zetten kan zich abonneren op 
het weekblad WIJ. 
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Uïï DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Nti afloap i'iin het VU-partijbe-
^ifiiiir i'titi maanJaij il. werd chor 
i'iwrzltler Bert Aiicuiiix i'oLjende 
niedec)eltng verjpreld: 

Het partijbestuur van de 
Volksunie besprak de proble
matiek van de ruimtelijke 
planning in Vlaanderen. Aan
leiding daartoe was de kerrie 
die is ontstaan naar aanleiding 
van de informatieronde over 
de Groene Hoofdstruktuur. 

De houding van de CVP m.b.t. 
de G H S is op zijn zachtst ge
zegd dubbelzinning. Het ^vas 
minister Kelchtermans zelf die 
de realisatie van het struktuur-
plan Vlaanderen in het alge
meen en de Groene Hoofd
struktuur in het bijzonder in 
gang heeft gezet. Ondertussen 
poogt de Boerenbond door de 
polarisatie ten top te voeren 
aan ledenwerving te doen. 
Voor de Volksunie heeft 
Vlaanderen nood aan een ko-
herent ruimtelijk beleid. In 
feite komt dit reeds 30 jaar 
te laat! Het struktuurplan 
Vlaanderen moet een verge
lijk vinden tussen ekonomi-
sche, ekologische, agrarische 
en sociale doelstellingen. Dit 
zal het echte gevecht \vorden. 
De groene hoofdstruktuur, 
waarvan de VU de principes 
méér dan 150% steunt, zal in 
grote mate de kern voor dit 
struktuurplan moeten uitma
ken. De VU kiest daarbij voor 
een doorgedreven politiek van 
natuurbehoud en behoud van 
de open ruimte. 

Tenslotte dringt de VU aan op 
een snelle totstandkoming van 
het struktuurplan opdat aan 
de rechtsonzekerheid die de 
huidige situatie teiveegbrengt 
vlug een einde zou komen. 
Het partijbestuur stond even
eens stil bij de beslissing van 
de Senaatskommissie om de 

onschendbaarheid van G. 
Spitaels en G. Alathot op te 
heffen. De VU sluit zich vol
mondig aan bij de houding die 
fraktievoorzitter Jan Loones 
in deze kommissie heeft aan
genomen. 

Enerzijds is de Agusta-zaak 
een zwaarwichtig politiek pro
bleem. Het ganse PS-dossier 
is rot. De PS heeft in Wal
lonië, en vooral in Luik, een 
dergelijk ondemokratisch peil 
van onzuiverheid bereikt dat 
optreden meer dan ooit nood
zakelijk virordt. Ook inzake de 
affaire-Van Hooi kwam het to
tale gebrek aan politieke deon-
tologie bij de PS-bestuurders 
eens te meer tot uiting. 

Anderzijds echter zijn er indi
viduele dossiers waarbij men 
zich niet mag laten leiden door 
al te individuele beoordelin
gen, laat staan door de straat 
of politiek revanchisme. Dit 
zou een rechtsstaat onwaardig 
zijn en herinnert ons aan an
dere regimes of aan periodes 
uit de justitiegeschiedenis van 
deze staat waar de straat de 
wet dikteerde. 

De Volksunie betreurt ten 
zeerste dat door de VLD-hou-
ding verkeerdelijk de indruk 
werd gew^ekt dat de senaats
kommissie slechts een 'gedeel
telijke' opheffing van de on
schendbaarheid zou toestaan 
en zo gezwicht was voor de 
PS-chantage. Dit is onjuist. 
Wanneer de beslissing van de 
senaatskommissie door de ple
naire vergadering wordt over
genomen kan en moet het ge
rechtelijk onderzoek zijn volle 
gang gaan tot elke steen is bo
vengehaald en het deksel van 
elk stinkend potje wordt ge
licht. De beslissing heeft een 
onderzoek tot op de bodem 
mogelijk gemaakt. 

PAUL VAN GREMBERGEN OVER DE TOEKOMST 

DE VOLKSUNIE 
EN DE EUROPESE 
VERKIEZINGEN 

WM-KADERDAG 
VEILIGHEID IN LENNIK 
Sinds mei vorig jaar organi
seerde W M vier kaderdagen 
ter voorbereiding van de ge
meenteraadsverkiezingen van 
1994. We waren reeds te gast 
in Brugge, Herk-de-Stad, 
Sint-Niklaas en Boechout. Op 
5 februari ontvangt de lokale 
VU-afdeling ons in Lennik, een 
gemeente in het hart van het 
Pajottenland. 

De vijfde en laatste W M - d a g 
handelt over veiligheid in haar 
ruimste betekenis. We nodigden 
niet alleen sprekers uit om over 
kriminaliteit te praten. Ook ver
keersveiligheid komt aan bod. 
Het programma: 

9.30u 

Verwelkoming en onthaal 

lO.OOu 

Referaten: 

Een niet kriminele benadering 
van kriminaliteit, door Hugo 
Hermans, medewerker schepen 
Bergers, stad Antwerpen. 

Gemeentelijke politietaken: een 
kritische doorlichting, door Piet 

De Brouwer, politiekommissa-
ris van de stad Oudenaarde. 

Gemeentelijk verkeersbeleid, 
door Jos ZuaUaert, vzw Lang
zaam Verkeer. 

M.OOu 

Werkgroepen: 

Gemeentelijk verkeersbeleid 

Politionele taken en het ge
meentelijk bestuursniveau 

16.00u 

Verslagwerkgroepen 

16.15u 

Slottoespraak door Etienne Van 
Vaerenbergh, burgemeester 
Lennik 

Deze studiedag gaat door in 
"Hof te Geiasbeek", Postweg 1 
in Gaasbeek. We voorzien een 
verzorgde maaltijd voor de prijs 
van 500 fr. Hiervoor dienen jul
lie wel in te schrijven. Voor 
meer inlichtingen kunnen jullie 
terecht op het Barrtkadenpleui 
bij Sigurd Vangermeersch 
(02/219.25.00). Iedereen wel
kom. 

Dit jaar moet de kiezer twee
maal naar de stembus. Eenmaal 
in juni voor de Europese verkie
zingen, eenmaal in oktober voor 
de gemeenterciadsverkiezingen. 

HET MOEILIJKE WOORD 
Voor de Volksunie zijn de Eu
ropese verkiezingen de eerste 
konfrontatie met de kiezer na de 
belangrijke grondwetsherzie
ning van 1992. Deze grond-
w^etsherziening kwam er dank
zij de Volksunie, ze maakt van 
België een federale staat, geeft 
aan Vlaanderen een recht
streeks verkozen parlement, in
ternationaal verdragsrecht en 
samen met vele bevoegdheden 
jaarlijks financiële middelen ten 
bedrage van honderden miljar
den. 

Voor zover zelfstandigheid van 
Vlaanderen te bewijzen valt 
door soevereiniteit, macht, afge
bakend grondgebied, eigen re
gering, eigen volksvertegen
woordiging, eigen geldmidde
len, het afsluiten van internati
onale akkoorden met vreemde 
staten is er dus heel wat verwe
zenlijkt. 

De Volksunie kon deze Vlaamse 
Staatsvorming niet alleen door
voeren. Ze was er wel dertig 
jaar de motor van maar had 
daarvoor de medewerking en 
de politieke wil van andere par
tijen in Vlaanderen en Wallonië 
nodig. 

Wie anderen nodig heeft om 
iets te verwezenlijken weet dat 
de eigen wil niet volledig opge
legd kan worden en weet dus 
dat het werk niet af is en niet 
volmaakt. De huidige proble
men, deze van de werkloosheid 
en deze van de werkgelegen
heid, deze van de staatsschuld 
en deze van de afbetaling van 
de schulden, deze van de tekor

ten van de Sociale Zekerheid en 
deze van de federalisering van 
de Sociale Zekerheid zijn reuze
groot. De twintig;arigen van nu 
zullen een ganse generatie, dit 
is tot aan hun veertigste, gekon-
fronteerd worden met sober
heid, onzekerheid, zware belas
tingen, z^vare offers, in een on
voorstelbaar veranderend Eu
ropa. Het moeilijke woord is er 
uit ,,Offers". Nu nog een niet 
populaire zin. ,,Ons staan de 
moeilijkste jaren sedert 1945 te 
wachten". 

Als deze inschatting juist is, rijst 
er een vraag. 

Welke politieke partijen, welke 
politieke leiders verdienen het 
vertrouwen om de Vlaamse be
volking door deze moeilijke pe
riode te leiden ? 

Kan deze opdracht toever
trouwd worden aan partijen die 
het individueel egoïsme steu
nen, aanwakkeren en bespelen ? 
Kan deze opdracht toever
trouwd w^orden aan partijen die 
het groepsegoïsme, verlengstuk 
van het egoïsme, tot standaard 
verheffen? Is dit niet de de-
struktie, de vernietiging van de 
gemeenschap organiseren ? Is 
deze wraakoefening uit onvrede 
een oplossing? 

Of moet deze opdracht toever
trouwd worden aan een partij 
of aan partijen die het algemeen 
Vlaams belang als waardeme
ter gebruiken. Zou het kun
nen dat onze problemen alleen 
maar kunnen opgelost worden 
als we er allemaal samen verant
woordelijkheid voor opnemen ? 
Komt de Volksunie voor deze 
appreciatie in aanmerking? 

BESTAANSRECHT 
De Volksunie heeft de voorbije 
dertig jaar een stuk geschiedenis 
van Vlaanderen en de Vlaamse 

DE VERPAKKING OF DE 
BOODSCHAPPERS? 

Het vraaggesprek dat Paul 
Van Grembergen in Het Laat-
öte Nieuw,) (8 januari j.l.) ten 
beste gaf heeft niet alleen in 
de VU-partijraad van die dag 
voor de nodige diskussie ge
zorgd, ook lezers kropen ver
ontrust in hun pen. Aan de ve
len die de redaktie uitleg vroe
gen over zijn verklaringen ge
ven wij hier het standpunt van 
de VU-fraktievoorzitter in de 
Vlaamse Raad weer. 
Volledigheidshalve putten wij 
uit een medeling die Van 
Grembergen aan partij raads
leden en arr.bestuursleden be
zorgde. 

Schrijft Van Grember
gen :„VLD en CVP willen, al
thans verbaal, grote happen 
slaan en opeters zijn van de 
VU-boodschap. Dit is een 
waardering voor onze bood
schap. Wat wij pohtiek te zeg
gen hebben is dus blijkbaar 
aktueel. 
Kan het aan iets jmders lig
gen ? Kan de oorzjiak van ons 

falen in de slijtage van de ver
pakking liggen ? In de slijtage 
van de boodschappers, de ver
dunning van de boodschap
pers ? De Europese verkiezin
gen geven ons de kans tot de 
test. 

Boodschap en boodschappers 
en verpakking worden aan de 
Vlamingen voorgelegd. Zij 
zullen oordelen. 

Indien dit niet lukt ? Wat dan ? 

Dan moeten ŵ e het kind met 
het badwater niet weggieten. 
Dwaas en onverantwoord zou 
dit zijn. Dan moet de bood
schap niet weg. Dan moeten 
wij denken aan de verpakking, 
aan de boodschappers. Dan 
moet er een nieuw begin ge-
mciakt. Met alle Vlaams-nati
onalisten maar ook met allen 
die ons ei zo na staan. Zo zijn 
er velen. 

E^n nieuw begin in een nieuwe 
politieke ruimte." 

Stof genoeg voor diskussie, 
zouden -wij zo zeggen. 

^ B ^ 

Paul Van Grembergen: "Het 
werk van de VU Li nog niet af. 

mens geschreven en gemaakt. 
De Volksunie vraagt hiervoor 
geen dankkaartje. Politiek doen 
is geen hoffelijk ,,merci" voor 
gedane verwezenlijkingen. Po
litiek doen is toekomstgericht 
plannen en werken. Daarvoor 
zet de partij op dit ogenblik de 
bakens uit. Arbeid goedkoper 
maken, maar arbeid toch goed 
betalen; arbeid verdelen, maar 
toch vrijheid van arbeid moge
lijk maken. Het is een algemeen 
voorbeeld. De Sociale Zeker
heid veilig stellen, de misbrui
ken onmeedogenloos uitroeien, 
mensen uit de armoede halen; 
het is een tweede voorbeeld. Ini
tiatief aanmoedigen. Kunst en 
Kuituur vleugels geven; het is 
een derde voorbeeld. 

Vlaanderen een eigen plaats, er-
kenbaar en herkenbaar in Eu
ropa, aan de officiële tafel geven 
met de andere staten; het is een 
derde en niet het minste voor
beeld. 

Om dit te kunnen doen vecht de 
Volksunie voor haar bestaans
recht. Over dit bestaansrecht 
moet de kiezer oordelen. De we
zenlijke vraag „Is de Volksunie 
een garantie, een waarborg?" 
voor een beter en rechtvaardi
ger Vlaanderen zal dus nuchter 
en zakelijk in juni bij de Euro
pese Verkiezingen beantwoord 
moeten worden. 

Ikzelf heb in de politieke op
dracht en tiiak van de Volks
unie alle geloof. Het was, en dit 
is een persoonlijke getuigenis, 
een voorrecht met Frans Van 
der Eist, Wim Jorissen, JVlau-
rits Coppieters, Hugo Schiltz, 
Frans Baert, Rik Van De 
Kerckhove, Vic Anciaux te wer
ken aan de geestelijke, kultu-
rele, politieke en maatschappe
lijke ontvoogding van het 
Vlaamse volk. 

Dit werk is niet af. Het is een 
roeping om dit -werk verder te 
zetten met mijn vrienden. De 
kiezer kan ons in juni die kans 
geven. Het volk zal oordelen. 

Omdat mijn partij tegenslagen 
kent en er weemoed is bij het 
dromen om wat zou kunnen, wil 
ik het doel en de principes van 
het Vlaams-nationalisme veilig 
stellen. Standvastig. Samen met 
mijn partijvrienden, met allen, 
en in groep. Die kans kan de 
kiezer ons geven. Willem van 
Oranje, vader des Vaderlands 
zei: „Niet verjoeghen dal mijn hert, 
Mijn hert éal niet verjoeghen in 
tegendpoedt". 

Paul Van Grembergen, 
VU-kamerlid. 
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ÜITDEREGIO 
WEST-VIAANDEREN 

J A N U A R I 

Wo. 19 I Z E G E M : Nieuwjaarsre
ceptie om 19u.30 in de Hugo Ver-
rieststraat 4 te Izegem. Inkom 100 
fr. Org. : Vlanajo West-Flandria. 

Vr. 21 D E PANNE-ADEN-
K E R K E : Nieuwjaarsreceptie, 
vanaf 19u. in feestzaal Gemeen
schapshuis, Kerkweg 5 te Adin-
kerke. Gastspreker is J aak Van-
demeulebroucke. Inkom gratis. Ie
dereen welkom. Org. : VU-De 
Panne-Adinkerke. 

Za. 22 O O S T K A M P : Z a t e r 
dag-Fuif Om 20u. in zaal De Gilde, 
Ruddervoorde. Kaarten: w k 100 
fr., kassa 120 fr. Reservaties: Ze-
ger Collier (050/82.38.87). Org.: 
VUJO-Oostkamp. 

Zo. 23 K O R T R I J K : Nieuwjaars
receptie van VU-arr. Kortrijk. Om 
Hu . in Ontmoetingscentrum de 
Neerbeek te Bissegem, Valswaag-
plein. Spreker is senator J a n 
Loones; Org.: VU-afd. Kortrijk. 

D o . 17 l E P E R : Koken met de 
Vlciamse Vrouwenvereniging leper. 
Om 19u.30 in de keuken van het 
Jeugdstadion, Leopold Ill-laan te 
leper. Kosten worden verdeeld on
der de aanwezigen. 

Vr. 28 I Z E G E M : Bovenzaal 
ASLK, Roeselaarsestraat 60, om 
20u.: nieuwjaarsreceptie met toe
spraken door Geert Bourgeois, Re-
nate Blondeel en J a n Loones. Org.: 
VU-Izegem. 

F E B R U A R I 

D o . 3 I Z E G E M : Bar auditorium 
Academie Muziek & Woord, 
Kruisstr. 13, om 20u.: dr. E.Gas-
quet met diavoordracht over Vin
cent van Gogh — zijn leven en werk 
- zijn plaats in de moderne schil
derkunst". Toegang: 60 fr., abo's 
gratis. Org. : VSVK. 

Za. 5 B R U G G E : Arr. Nieuwjaars
receptie in zaal van Volden, Boe-
veriestraat. Muzikale omlijsting en 
gastspreker W. Van Daele. Alle le
den en simpatisanten welkom. Info: 
050/36.29.31. 

Zo. 6 B R U G G E : 4 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum „De Gulden 
Spoor". Om 12u. receptie + feest
maaltijd. Nu reserveren bij de uit
bater, tel. 34.30.82. 

Zo. 6 I Z E G E M : Vlaamsm Huis, 

13u.30: verzamelen voorwandeling 
te Ooigem, o.l.v. de familie Van-
steenkiste-Werbrouck. Org. : Wan-
delklub Vlaams Huis. 

Do . 10 B R U G G E : Unieke dia
montage over Hongarije met kom-
mentaar door Roger Beelen. Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
te Brugge. Einde rond 17u. Ieder
een is welkom. Org. : Informativa. 

Vr. 11 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
20u.: 12de kaarting. Org.: Kaar-
tersklub de Vlaamse Vrienden. 

Vr. 11 B R U G G E : 
VU-Brugge-Noord nodigt uit op 
een voorjaarskoncert „Van klas
siek... tot ludiek", door vocaal en
semble ,,Septem Viri". In de pa
rochiezaal van St.Jozef (naast de 
ker), Ronsaertbekestraat, om 
20u.30. Toegang: volw.: 200 fr., 
-12j. 100 fr. 

Zo. 20 D E E R L I J K : Aperitiefkon-
cert met fluit (Veerle Secember) en 
guitaar (Wïm Vancauwenberghe). 
Om I l u . in zaal De Sterre, St.-Lo-
dewijk-Deerlijk. Toegang: 250 fr. 
Org. Ie Dien. Telefonische reserva-
tie noodzakeleijk (056/77.72.47). 

Ma. 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: F. Debusseré over 
„zure regen". Org. : V W G - I z e -
gem. 

Vr. 25 O O S T E N D E : De Honden 
in het Zegekoor. In zaal Cenakel, 
Karel Van de Woestijnestraat, om 
20u. Org. : Werkgroep van Vlaamse 
Verenigingen i.s.m. dienst Kuituur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteekwerk. Toegang: 300 fr., w k 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO) . 

Za. 29 R O E S E L A R E : Nieuw
jaarsfeest met uitgebreide spijs
kaart in restaurant De Maretak, 
Clayssenstraat 13. Inschrijven aan 
1.250 fr. p.p. bij Mare Declercq 
(051/20.67.22), of Dienstencen
trum 't Leeuwke (051/20.83.45, 
kantooruren). Org.: VU-Roese-
lare. 

MAART 

Zo. 6 D E E R L I J K : Mosselfestijn 
in zaal De Wieke, Molenhoek. 
Deelname: 450 fr. volw., 250 fr./kin-
deren. Voor wie geen mosselen lust 
is er gevogelte. Kaarten: Wim Van
cauwenberghe (056/77.72.47). 
Org.: VU-Deeriijk. 

GIES EECHAUDT OVERLEDEN 

E ^ c h a u d t over leden. D e afge-
stoi-vene ( N e d e r z w a l m , 3 ok
tober 1929) ve rzo rgde t i jdens 
de beginjaren van de Volksunie 
tal van t aken v o o r de par t i j . 
Z o hield Gies tussen 1965 en 
1971 o.m. de adininis t ra t ie v a n 
net personee l van het a lgemeen 
VU-sek re t a r i aa t bij . 

In die per iode w a s hij p o s t a m b -
t enaa r te Brussel en vu lde zijn 
vrije m i d d a g p a u z e met zinvolle 
arbeid. 

La te r w e r d hij p o s t o n t v a n g e r 
te O u d e n a a r d e en hield zich 
bezig met het welzijn van he t 
Vlaams pos tpersonee l . O n d e r 
tussen w a s Gies ook akt ief lid 
van de a r rond i ssemente le 
V U - r a a d van O u d e n a a r d e . Hij 
•was ook hoofdbes tuurs l id van 
V O S en mee r dan een keer 
mede-o rgan i sa to r van plaa tse
lijke init iatieven, o.m. bij de her 
d e n k i n g v a n de daensis t i sche 
pr ies te r D e Wolf die in M o r e -
gem pas too r \vas. 

W i e Gies g e k e n d heeft zal h e m 
he r inne ren als een vriendeli jke, 
h a r d w e r k e n d e en over tu igde 
mil i tant die de Vlaams-na t iona le 

s t r u k t u r e n g ro te d iens ten heeft 
bewezen . Hij w a s een Vlaming 
uit één s t u k ! 

D e rouwdiens t heeft p laa ts van
d a a g w o e n s d a g in de St . -Pie-
te rss toe lkerk te M o r e g e m om 
10u.30. 

D e redak t ie b iedt m e v r o u w Eli
sabe th H o e r é e en de ganse fami
lie h a a r mede leven aan , voora l 
aan M i e k e en Lieve die be ide 
nog op he t a lgemeen V U - s e k r e 
tar iaa t w e r k z a a m zijn gewees t . 

TE ST.-NIKLAAS 

DE DOOD 
MET DE KOGEL 
O p d in sdag 25 j anuar i 1994 
heeft om 20 u u r in het M u s e u m 
theater , Zwi jgershoek (Za -
man s t r aa t ) te Sint-Niklcias he t 
eenmans tonee l „ D e dood met 
de kogel" p laa ts . 

J a n Verschaeren b r e n g t het 
verhjial van Leo Vindevogel o p 
scène en t eken t tegelijk een ge
voelig sfeerbeeld over de r ep re s 
sietijd. H e t s tuk is gebaseerd 
op de p a k k e n d e en on t roe r ende 
r o m a n „ D e dood met de koge l " 
van Valere D e p a u w . 

Voorve rkoop D F - l e d e n en 
C J P - h o u d e r s : 100 fr., kassa : 
130 fr. 

V o o r v e r k o o p a n d e r e n : 150 fr., 
ka s sa : 200 fr. 

Kaa r t en kan men bestel len en 
afhalen op het sekre ta r iaa t van 
he t Dav ids fonds S in t -Nik laas , 
Berken laan 27 te S in t -Nik laas , 
tel. 03/776.66.23. 

H e t s t adsbes tuu r van S in t -Ni -
klcias ver leent zijn m e d e w e r k i n g 
in he t k a d e r van „50 j aa r Be
vri jding". 

RENAAT HAESEN OVERLEDEN 
O p 3 j anua r i 1994 over leed te 
Borge rhou t , n a een pijnlijke 
ziekte, R e n a a t H a e s e n ("Meer-
hout , 14 februar i 1921) . Hij w a s 
bes tuurs l id v a n het S t . -Maa r t -
ensfonds en lid van O W K en 
w^erd me t gro te aanwez ighe id 
ten g rave ged ragen o p za t e rdag 
8 j anua r i j . l . 

E e n verdiensteli jk, over tu igd en 

LIMBURG 

t r o u w Vlaming, v a d e r van Wi l -
fried H a e s e n . Hij wa^ een vr ien
delijk, z ach t aa rd ig en d a n k b a a r 
m e n s voor wie „zijn eer t r o u w " 
W£IS. 

Wij b ieden mevr. W i s k e H a e 
sen -Verb ruggen en Wdfr ied ons 
v r o o m en o n t r o e r d a a n d e n k e n 
bij di t pijnlijk verl ies. 

(ids) 

J A N U A R I 

Zo . 23 HASSELT: Nieuwjaarsont
moeting van VU-Hasselt en Frieda 
Brepoels. Van 16u.30 tot 19u. in 
het Salon (naast de feestzaal, 1ste 
verd.) van het Cultureel Centum, 
Kunstlaan 5. Echte Hasseltse „vin-
stermikken" met notenpaté, wijn en 
muziek (100 fr.p.p. of 200 fr. per 
gezin). 

Ma. 24 T E S S E N D E R L O : Bezoek 
met F W aan de openbare biblio-
teek te Tessenderio. Afspraak om 

19u. aan de inkom van het gemeen
tehuis. 

Wo. 26 S I N T - T R U I D E N : Bert 
Anciaux in Ons Huis, om 20u. 
Org. : VU-Sint-Truiden. 

F E B R U A R I 

Zo. 6 OVERPELT: Jaarlijkse 
Mosselen-Instuif. Van 11 tot 20u. in 
het restaurant van 't Pelterke. Info 
en inschrijvingen: Jef Van Bree 
(011/23.70.31, kantooruren). Org. : 
VU-Overpelt. 

J A N U A R I 

Za. 22 W O L V E R T E M : Nieuw
jaarsreceptie vanaf 20u. in de „Lin
deboom " te Imde (Wolvertem). De 
schepenen Cornells en Verbesselt 
bespreken het komend belangrijk 
verkiezingsjaar. Org. : VU-Meise 
Wolvertem-Oppem. 

Di . 25 V I L V O O R D E : Gespreks-
avond over ,,De provincieraads
verkiezingen in de provincie 
Vlaams-Brabant na de staatsher
vorming". Van 20 tot 22u. in Stede
lijk Cultureel Centrum Vilvoorde. 
Org.: Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 28 D I E S T : Nieuwjaarsreceptie 
VU-afd. Diest in Het Schijf, Halve 
Maan te Diest. Gastspreker: Bert 
Anciaux. 

Zo. 30 B R U S S E L : Pannekoeken-
namiddag. Van 14 tot 18u. in de 
Overmolen, Anspachlaan 189, 1000 
Brussel. Org.: VU-Brussel-Stad. 

ROUWTEJETTE 
M e n meld t o n s he t overl i jden 
van J o z e f D e Berlangeer , v a d e r 
van J a n . D e afges torvene w e r d 
op 27 s ep t ember 1909 gebo ren 
en over leed o p de laatste d a g 
van 1993. 

D e redak t ie b ied t J a n h a a r me
deleven aan bij di t verl ies . 

VU-LENNIK WENST VREDE 
O m het vr iendel i jke en pacifisti
sche k a r a k t e r van de Volksunie 
te bek lemtonen , hield de Len-
nikse VU-afde l ing op 24 en 25 
december een sympa t i eke v re -
desakt ie . 

A a n de u i tgang van de vier 
p a r o c h i e k e r k e n dee lden de 
V U ' e r s du izend vredeskaars jes 
uit. D e wi t te kaars jes in een on-
brandbciar — navu lbaa r — hou-
dertje, g e m e r k t me t een geel kle-
vertje me t he t opschrif t „ M o g e 

alles w a t a d e m t in v r e d e be
staan. . ." en o p g e b o r g e n in aan 
t rekkel i jke geschenkdoos jes , 
w e r d e n met en toes iasme ciange-
nomen . 

In de zoveelste ke r s tpe r iode 
w a a r i n w e zelfs in onze nabije 
omgev ing nog altijd geen v rede 
v inden , w e n s t de VU-afde l ing 
da t al die kleine lichtjes van 
h o o p zaadjes zouden zijn van 
een vredevol le t o e k o m s t v o o r 
alle m e n s e n en alle vo lkeren . 

^ 1 ^ 

J A N U A R I 

Wo. 19 SINT-NIKLAAS: 
Mini-kursus over ,,Dromen" door 
Gilberte Van Hoye. Om 20u in de 
Stadsbiblioteek, H. Heymansplein. 
Deelname: 400 fr., niet-leden 500 
fr. Inschrijven bij Marleen Colijn 
776.87.43. Tweede deel op 26/1. 
Org. : FW-Sint-Niklaas . 

Vr. 21 G E R A A R D S B E R G E N : 
Reisverslag „Noorwegen Natuur-
land". Met dia-reeks en alle reisinfo. 
Om 20u. in koetsenhuis, St.Adri-
aans-abdij. Abdijstraat 10. Inkom 
50 fr 

Za. 22 Z E L E : Jaarfeest Zeelse 
Belangen. Om 14u.30 samenkomst 
in lokaal Pallieter en onder begelei
ding van Blaaskapel Den Bookha-
mer bezoek aan cafés op de Alarkt. 
Om 20u. eetmaal in Gasthof Het 
Anker (deelname 500 fn, inschrij
ven bij Aimé Van Avermaet 
052/45.08.94). Org. : VU-Zele. 

Vr. 28 GAVERE: Nieuwjaarsre
ceptie (19u.) gevolgd door Kaas-
avond (20u.30). In ,,'t Oud Asper, 
Kapellestraat 21 te Aspen Org. : 
VU-Groot-Gavere. Inschrijven bij 
bestuursleden vóór 26/1. 

Za. 29 AALST: Nationaal 
VUJO-kongres . Thema: Het kan 
ook anders! Van 10 tot 17u. in 
De Werf Molenstraat 51, 
053/76.13.11. Inschrijven en info: 
02/217.63.28. Iedereen welkom. 

Zo. 30 G E N T B R U G G E : Jaar 
lijkse ledenvergadering van 
VOS- Ijzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg. Vanaf 
15u.30 in de vergaderzaal (Ie ver
diep.) Dienstencentrum Gent
brugge, Braemkasteelstraat 45. 
Vooraf inschrijven bij L. Robert 
(231.19.41), I. Gheysens 
(231.55.17) of A. VAn Nevel 
(230.08.33). Leden: 100 fr., niet-le
den: 120 fr. 

F E B R U A R I 

Za. 12 M E L L E : Valentijntjesbal 
van VU-Melle. Zaal Parochiehuis, 
Melle-Centrum. Inkom 100 fr. 

ANTWERPEN 

J A N U A R I 

Wo. 19 G E E L : Hugo De Rid
der spreekt over „De strijd om de 
16". Om 20u.30 in „Carte Pos
tale", Winkelom 34 te Geel. Org. : 
Vlaamse Aktiegroep Geel. 

Do . 20 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: voordracht door J . 
Van de Vel (publiciteitsdeskundige) 
over ,,De achtergrond van de re-
klame". Org. Kulturele Kring. 

Vr. 21 B O E C H O U T - V R E M D E : 
Nieuwjaarsreceptie in de beneden
zaal van het GUdenhuis Sint-Bavo, 
van 20 tot 23u. Org. : VU-Boe-
chout-Vremde. 

Zo. 23 E D E G E M : Om 17u. in 
Drie Eiken: worstenbrood en ap
pelbollen. Inschrijven op voorhand 
in lokaal of bij K. De Gryse 
(449.82.12). Org. : V N S E . 

Vr. 28 L I E R : Nieuwjaarsreceptie 
van VUJO-arr . Mechelen. Om 
20u. in VNC-Lier, Berlarij 80. Met 
gastspreker. 

F E B R U A R I 

Za. 5 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Familiekwis. Inschrij
ven op voorhand bij Hilde De Wit 
(449.17.66) of José Poppelaars 
(449.79.01). Org. : FW-Edegem. 

Vr. I l H E R E N T H O U T : Kees 
Middelhof spreekt over ,,Holland 
Vlaamser dan je denkt". Info bi) d r 
Staf Van Dijck, Bouwelsestwg 26 
(014/51.29.65). 
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BUITENISSIGE EILANDERS OP BUITENISSIGE EILANDEN 
Wat brengt een Vlaming er toe, 
een boek te schrijven over een 
onooglijke groep ontvolkte ei
landjes in zuid-west Ierland, de 
verst vooruit stekende rotspun
ten in de richting van Amerika ? 

Het antwoord op deze vraag 
ligt in het boek Het wonder 
van de Blaskets door Hans De 
Belder besloten. Dit boek be
staat uit drie delen: 1 ° Ugging en 
aard van de Blascoad-eilanden 
(in het Engels Blasket), aard 
en zeden; 2° de Ierse taal, te
loorgang en herleving; 3° drie 
schrijvers-eilanders. 

Vooraf: het boek is niet preten
tieus maar knap uitgegven, met 
enkele zeer treffende sfeervolle 
foto's en een aantal typische 
Keltische tekeningen verlucht; 
twee zeldzame detailkaarten 
vergemakkelijken de lezing. 

ODE AAN EEN 
ACHTERHOEK 
Het is eigenlijk, in zijn geheel 
genomen, een ode aan Ierland 
via een ode aan de Blascoads. 

Wat dit essay zo boeiend maakt 
is zijn inbedding in de alge-
meen-Ierse situatie, meer be
paald in die van de heropstan
ding van volk en volksbewust
zijn. 

EEN VOORDEEL-AANBIEDING 

HET WONDER VAN 
DE BLASKETS 
DOOR 
HANS DE BELDER 

Voor lezers van W I J en De 
Toekomst die zich het boek 
van Hans De Beider -willen 
aanschaffen heeft de redaktie 
een voordeel-formule. 

Dank zij uitgever en auteur 
kan het boek (595 fr.) aange
boden worden aan 495 fr. 

Geïnteresseerden storten 495 
fr. op rek. 412-0097971-79 
van Uitg. Facet met de ver
melding ,,WIJ-Blaskets". 

'a 
Het lijkt inderdaad een „won
der" dat ongeletterde mensen, in 
grote eenzaamheid levend, zich 
zo verbonden met het ver af helpen; dat ze het, in zulke ach-

verblijvende grotere geheel van 
hun volk hebben gedragen. Dat 
ze Ier zijn kunnen ze niet ver-

ANALFABETISCH DRAMA 
Zij heeft geen diploma. Ze 
leerde pas lezen en schrijven 
toen ze 33 was en bracht stuk
ken van haar jeugd door in het 
ziekenhuis waar ze ontelbare 
malen werd geopereerd. Door 
haar doorzettingsvermogen en 
dank zij vrienden is Betty Ha-
velaerts aan haar negende boek 
toe E^n letter op zijn kop ge
noemd. 

Als je maar positief denkt en 
hard genoeg vecht, begint uit
eindelijk de zon te schijnen. Wat 
Betty tijdens haar kinderjaren 
heeft meegemaakt, grenst bijna 
aan het ongelooflijke. Op haar 
zesde kreeg Betty een hersen
vliesontsteking. 

Daardoor en door de sterke me-
dikatie kon Betty niet leren le
zen noch schrijven, maar dat 
ontdekte men slechts op haar 
achttiende toen ze plots dood
ziek diende geopereerd te -wor

den. Dciar ontdekte Betty, die 
heel haar jonge leven door ou
ders en leraren vernederd -werd, 
zichzelf. 

Niemand in haar klas geloofde 
werkelijk dat ze met kon lezen 
noch schrijven. Ze werd besten
dig uitgescholden voor domkop 
en kreeg er bovendien nog een 
oorveeg bij. Zij wal niet dat 
er vandaag nog kinderen zijn 
die dezelfde hel moeten meema
ken. Zij heeft moeten liegen en 
bedriegen om er bij te mogen 
horen. Zij kocht vriendschap 
met... snoep. 

Heel haar jeugd heeft ze naar 
de sleutel moeten zoeken om te 
kunnen wat voor anderen van
zelfsprekend -was. Ze stond al
tijd voor een gesloten deur. Er 
-was niemand die haar geloofde 
noch hielp. Dat kwam omdat 
ze voor alles verhaaltjes of een 
oplossing steeds klaar had. 

Betty schrijft nu niet alleen boe
ken, maar geeft ook voordrach
ten opdat ouders en leraren aan
dacht zouden hebben voor kin
deren die moeilijk kunnen le
zen of schrijven. Zij weet dat 
er in elk eerste studiejaar een 
kind zit dat problemen heeft. 
Tot op vandaag zijn er nog al
tijd Betty's die niet weten hoe 
hun probleem op te lossen. 

Zelfs nu er alfabetiseringspro-
jekten zijn. In het eerste studie
jaar begint het. Men denkt dat 
het kind lastig is en meer niet. 
Die kinderen voelen zich een
zaam en opgejaagd. Niemand 
begrijpt hen. Er heerst nog al
tijd een onvoorstelbaar taboe als 
je niet kan lezen of schrijven. 
De drempel overwinnen om het 
te leren is immens groot. J e ge
looft zelf niet dat je het nog 
leren kunt. Betty heeft bewezen 
dat het wél kan ! 

(hu) 

terlijke omstandigheden, ook 
wisten en -wilden weten, siert 
hen. 

Men moet waarschijnlijk -wel 
een echte natuurvriend zijn en 
bovendien ontvankelijk voor de 
heel biezondere, sfeerrijke doch 
materieel arme Keltische -we
reld, om met een dergelijk 
(ei)landschap bijna de d-wepen. 
Het wonder wordt -weliswaar 
verhevigd doordat binnen een 
beperkte tijdsspanne 
(I929-I936) uit een beperkte 
bevolking (hoogstens 200 men
sen) drie schrijvers zijn opge-
stan, van wie één vrou-w. Niet 
alleen verdiepen zij onze aan
voeling van en ons begrip voor 
hun uitzonderlijke leefwereld. 
Zij blijken ook nog — zoals vele 
Ieren — rasvertellers te zijn, met 
zin voor ,,understatement", hu
mor en poëzie, gedroomde voor
beelden van ongekunstelde, 
echte volkskunst. 

De schrijver van het boek heeft 
de goede inval gehad, van de 
drie vertellers enkele proeven 
uit het Engels (daarin vertaald 
uit het Iers) te vertalen. 

Naar de inhoud mogen hun ver
halen sterk plaatsgebonden zijn, 
hun -ware, onderhuidse beteke
nis is niet zelden van universele 
aard. 

Dit maat het verschil uit tussen 
zgn. folklore en in konkrete ge
meenschappen verankerde al-
gemeen-menselijkheid. Het tilt 
deze vertellers meteen op tot 
een ,,internationaal" peil. 

NIET OVERROEPEN 
Het toeval -wil dat de bespreker 
ooit, een twintigtal jaren gele
den, een moeilijke reis maakte 
naar het schiereiland Dingle en 
dit een tweetal -weken lang te 
voet doorkruiste. Ten westen 

HET GROENE BOEKJE 
Wie zich met de feestdagen ver
rijkt zag met een vertaal- of ver
klarend woordenboek, zou wel 
eens een giftig geschenk kun
nen gekregen hebben. 

Reden ? 

Nog deze maand vergadert het 
Comité i'an mmutem van de Ne-
derland^ie Taaiunu, met op de 
agenda de kwestie van de spel
ling. In 1991 stelden de vier 
ministers een Neder
lands-Vlaamse kommissie in, 
om een voorstel uit te bren
gen over een mogelijke aanpas
sing van de spelling in het Ne
derlands. De jongste, nogal in
grijpende spellingswijziging, die 
dateert van 1947, liet nogal wat 
vragen betreffende de schrijf
wijze van een aantal bastaard

woorden. Met deze wijziging 
werd niet zo consequent (kon-
sekwent ?) omgesprongen, zo
dat je bij het Groot Dictee der 
Nederlandse taal zo van die lek
kere instinkers kreeg. 

De hele spelling werd in 1954 
vastgelegd in wat officieel Woor-
denlipt van de Nederlandée Taal 
heet, maar ge-woonweg Het 
Groene Boekje wordt genoemd. 
Door de evolutie van de taal 
is er werkelijk nood aan een 
nieuw groen boekje, en dat staat 
dan ook op stapel bij de Ne
derlandse Staatsuitgeverij. Wat 
echter nog niet ge^veten is, is dat 
de spellings-wijziging nu door
gaat of niet. Want, indien ze 
doorgaat, worden alle woorden
boeken en meteen ook alle reeds 

verschenen schoolboeken, ro
mans, dichtbundels, zeg maar 
het geschreven woord met één 
slag: oude spelling. 

Op de redakties van de uitgeve
rijen van -woordenboeken kijkt 
men angstig uit naar het uur van 
de waarheid, maar -werkt men 
intussen ge-woon verder. Men 
laat niet in de kaarten kijken 
en je komt ook niet te weten 
of er dadelijk een nieuwe Van 
Dale op de markt zal komen, 
want indien daar bevestigend 
op geantwoord wordt, zouden 
meteen alle nog in stock lig
gende Van Dale's, Verschuerens 
en andere -woordenboeken, ver
oordeeld zijn tot een roemloos 
einde in de papiermolen. 

(ws) 

van dit schiereiland liggen Bloj-
coaè Mor en de kleinere. Ook 
daar is hij ge-weest, met een 
w^ankel bootje over een woelige 
zee. Hij heeft er de rotsen, de 
half-vervallen huizen en de bij
enkorfbouwsels betreden. Hij 
heeft er zowaar één van de door 
Hans De Belder aangehaalde 
boeken (An old woinan\i reflecti-
onj van Peig Sayers) gekocht en 
gelezen. 

Dit om maar te zeggen dat 
hij met enige kennis van zaken 
kan oordelen over de waarde 
van het hier besproken boek, 
over de kwaliteit die aan de 
Blascoad-schrijvers wordt toe
geschreven, tot zelfs over de 
waarde van de er in opgenomen 
foto's. 

Hij hoopt alleen maar dat het 
sukses van dit boek geen toe
loop naar de Blascoads veroor
zaakt. Ooit werd een toeristi
sche verbinding ingelegd van 
het havenstadje Dingle naar 
Blascoad Mor. Gelukkig is de 
onderneming over de kop ge
gaan. 

De Blascoads moeten bezocht 
worden zoals zij zijn: haast on
genaakbaar, komfortloos, zon
der herberg of restaurant, zelfs 
zonder aanlegsteiger: een flinke 
sprong van boot op rotsplaat 
volstaat. 

Voor hen die zulks bekoort is dit 
boek van een gewezen VU-se-
nator, tevens regelmatige me
dewerker aan dit blad en ler-
land-kenner, een aanrader. 

Karel Jansegers 

c& Het wonder van de BUMkeht. 
Hand De Belder. Uitg. Contact, 
Edegem. 1993, 137 blx., 595fr. 

BEJAARDE HAGENAAR 
ZOEKT VLAAMS GEDICHT 

WIE HERINNERT ZICH 
MINNEKE POES? 

Hier volgt een klein aandoen
lijk verhaal. In Den Haag 
woont een oude man — 80 
jaar oud — in een rusthuis. 
Door zijn gedachten speelt 
een probleempje, dat almaar 
groter wordt. 

In zijn jeugd - op de lagere 
school — heeft hij eens een 
gedicht geleerd, \vaarmee hij 
goede punten en op feest
jes ook sukses behaalde. Het 
ging ongeveer als volgt: 

Alleen op een Jteen 
zat ötil en koej 
Minneke Poe<). 
ZLJ kijkt naar het zonlicht 
dat heur dtralen richt 
recht in Minneke Poed heur 
gezicht. 
Ze rekt zu:h, ze dtrekt zuh, 
hapt en dnapt naar dtrootjej 
en had heur pootjes 
zo mooitjej te damen 
gelijke een voorname dame. 
Daar komt op een drag 
Baron... recht op haar af. 
Het katje blaajt... 

Maar de nevel van de tijd 
heeft regels uitgew^ist. En nu 
vraagt die oude man — zijn 
naam is Kornelis de Jong — 
of -wij niet kunnen helpen, 
om de volledige tekst terug 
te vinden en ook wie hem 
geschreven heeft. Hij denkt, 
dat de dichter een Vlaming is 
(Minneke Poej, heur,). 

Als -we dit kunnen vinden, 
hebben -we iets om deze man 
gelukkig te maken. Dan kan 
hij het nog eens opzeggen 
voor zijn familieleden en 
-weer een applausje oogsten. 
Wie iets meer weet over dit 
gedicht, de dichter of de 
juiste tekst kan bezorgen mag 
dit laten -weten aan Jo Van 
Eetvelde, 199 De Keerjmaecker-
dtraat te 1731 Zeltck-Aue. Poon 
en fax: 02/217.29.37. 

Wij zullen het dan doorstu
ren aan de oude Kornelis, die 
met een gelukkige glimlach 
zijn schooljaren en een (mis
schien Vlaams) gedichtje zal 
herbeleven. 
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KULT-IMTJE 
DAVIDSFONDS UNIVERSITEIT VRIJE TIJD OPNIEUW VAN START 

VOOR LEERGIERIGEN, 
NIET VOOR BOLLEBOZEN 
Dit voorjaar vat Daviddfondd 
Universiteit Vrije Tijd haar 
tweede semester aan. Tijdens 
het afgelopen najaar is het initia
tiefmet sukses van start gegaan: 
vierhonderd mensen volgden 
een kursus. In februari en maart 
start een nieuwe reeks kolleges. 
Een brochure met een overzicht 
van alle kursussen die in het 
voorjaar 1994 in het kader van 
Univerjiteit Vrije Tjd plaatsvin
den, is gratis verkrijgbaar. 

SUKSESRIJKE START 
De kursussen van Davidöfondd 
Uiiiveriiiteit Vrije Tijd hebben 
overdag plaats op werkdagen. 
Gedurende vier tot zes lessen 
wordt een tema grondig bestu
deerd. Elke les bestaat uit twee 
lesuren. Schema's, dia's of mu
ziek verhelderen de stof. De 
pauze brengt de kursisten rond 
een kop koffie bijeen. De opge
dane kennis kan men thuis ver
diepen met behulp van een syl
labus, eventueel aangevuld met 
eigen notities. 

Alle docenten zijn universiteits
professoren of hun naaste mede
werkers. Zij staan midden in het 
wetenschappelijk onderzoek en 
geven dan ook de meest re
cente informatie. De voor Da-
vïd<ifond^ Unii>erjiteit Vrije Tijd ge-
engageerde lesgevers brengen 
de stof op een didaktisch ver
antwoorde manier. Zij weten 
dat de zaal gevuld is met leer
gierigen, niet met hooggespeci
aliseerde bollebozen. 

De start van het projekt is suk-

sesrijk gebleken. Vorig jjiar 
volgden vierhonderd mensen in 
Mechelen, Roeselare, Sint-Ni-
klaas of Sint-Truiden een kur
sus aan de Daviddfondd Univer-
diteit Vrije Tijd. De tema's ^va-
ren uiteenlopend: barokmuziek, 
Oosterse levensbeschouwin
gen, menselijke erfeljkheid en li
teratuur. Het krachtige applaus 
bewees dat het publiek niet al
leen bijgeleerd, maar ook geno
ten had. 

De vrijetijdsuniversiteit wordt 
ook tijdens het voorjaar georga
niseerd. Het ciantal kursusplaat-
sen wordt dan zelfs verhoogd 
van vier tot vijf, ook in Kok-
sijde zullen kursussen gegeven 
worden. 

VIJF KURSUSSEN 
Professor Marcel Janssens do
ceert in Koksijde de kursus Le
zen na de oorlog. Ontwikkelingen 
in de literatuur vanaf 1945. De 
lessen vinden plaats op 8, 15 
en 22 februari, en op 8, 15 en 
22 maart. Telkens van 14.30 tot 
16.30 uur, in het Koningin Eh-
sabethinstituut. 

Naar Mechelen (Pastoraal Cen
trum) komt professor Géry van 
Outryve d'Ydewalle. Het tema 
van zijn kursus is Van geheugen en 
gedrag, illudied en instincten. Psy-
chologie aU bruikbare wetenschap. 
De kolleges vinden plciats op 
2 en 16 februari en op 2 en 
16 maart, telkens van 9.30 tot 
11.30 uur. 

In Roeselare geeft professor J o 
zef Janssens een kursus in het 

Vormingsinstituut voor KMO. 
De middeleeuwen zijn anderó. Over 
monsterd, mydtiekerd en muverstan-
den vindt plaats op 10 en 24 
februari en op 3, 10, 17 en 24 
maart, telkens van 14 tot 16 uur. 

In Sint-Niklaas spreekt profes
sor Hubert Cardon over Moois 
uit de middeleeuwen. Vier eeuwen 
kunst. Deze kursus wordt in zaal 
SKOR gegeven op 10 en 24 fe
bruari en op 10 en 24 maart, 
telkens van 14 tot 16 uur. 

In het Cultureel Centrum van 
Sint-Truiden zijn de gastdocen
ten professor Jean-Jacques 
Cassiman en zijn medewerkers. 
Zij hebben het over Het ABC 
van het DNA. Mogelijkheden en 
beperkingen van het modenu er-
felijkheidsonderzoekl. De kursus-
dagen zijn 3 en 17 februari en 
3 en 17 maart, telkens van 9.30 
tot 11.30 uur. 

c* De brochure Davidsfonds 
Universiteit Vrije Tijd. Cursus
sen voorjaar 1994. bevat uitge
breide informatie over de kursus
sen die in de loop van februari en 
maart op vijf pUuUsen in Vlaan
deren georganiseerd worden. Ze 
bevat ook een inschrijvingsfor
mulier. De brochure is gratis ver
krijgbaar op het Davidsfondsse-
kretariaat by Myriam de Splen-
Ur, UL 016/22.18.01, fax 
016/22.25.32. Voor inlichtingen 
kan men op hetzelfde nummer 
terecht. 

Het monumentaal keramiekwerk "Sarajevo" van Achiel PauweL: 
een scherpe aanklacht in gebakken aarde. 

SARAJEVO IN KERAMIEK 
In de Wintertuin van de Ko
ninklijke Academie voor 
Schone Kunsten van Antwer
pen loopt nog tot 24 januari 
de tentoonstelling Sarajevo met 
monumentaal keramiek van 
Achiel Pauwels. 

Achiel Pauwels was vanaf 1965 
professor van de afdeling Kera
miek in de Antwerpse Acade
mie, op deze wijze wordt hij als 
oud-professor geëerd. 

Maar de Academie wil tevens 
aansluiten bij het Serajevo-win-
terfestivai, een projekt van Ant
werpen 93. 

De kulturele hoofdsteden van 
Europa viöllen de omsinge
ling-door-stilte rondom Sara
jevo doorbreken, zo zette de 
Antwerpse burgemeester Bob 

Cools zich in om de fakkel van 
de Kulturele Hoofdstad van Eu
ropa symbolisch eerst aan Sa
rajevo en pas dan aan Lissabon 
door te geven. 

Sarajevo van Achiel Pauwels is 
een installatie van tien beelden 
in eiardewerk en gekleurd slib, 
ambachtelijk gebakken in een 
oude steenbatkersoven in de 
Westhoek. 

c» De tentoonstelling Sarajevo 
van Achiel Pauwels is nog tot 24 

januari te bekijken in de Ko
ninklijke Academie voor Schone 
KunMiten, Mutsaertstraat 31 in 
2000 Antwerpen. Open van 10 
tot 16 uur. 

CONNIE DE VILLIERS OP TOERNEE HIER BRANDT DE WONDERLAMP, 
EN RINKELT DE KASSA! 

In januari en februari doet Coe-
nie de VilUers, een uitermate 
boeiende Zuidafrikaanse zan-
ger-konferencier voor de eerste 
maal ons land aan met een spet
terende „one-man-show". 

Wereldwijd wordt Connie de 
VUliers beschouwd als een 
baanbreker op het gebied van 
Afrikaanstalige muziek. In 
Zuid-Afrika palmde hij met zijn 
muziekoeuvre, dat momenteel 
bestaat uit 6 CD's, reeds vele 
onderscheidingen in. 

In zijn meest recente C D Hart 
Land, die nu reeds door de kritici 
is uitgeroepen tot een hoogte
punt in z'n karrière, zijn oorlog, 
geweld en de absolute zinloos
heid daarvan de doorlopende 
tema's. Het Zuidafrikaanse tijd
schrift De Kat noemt Hart Land 
de eerste ware poging door een 
Zuidafrikaanse kunstenaar om 
de gemoedstoestand weer te ge-
venvan de aktuele samenleving 
rondom hem. Hij doet dit op 
een bijzonder meeslepende en 
gevoelige wijze, op die manier 
de toeschouwer/luisteraar mee
sleurend in een spiraal van emo
ties en klanken. 

De muziek van Connie de Vil-
liers komt recht uit het hart 
en biedt de toeschouwer een 
unieke kans om een avond on
dergedompeld te worden in de 
sterk gevoelsgeladen sfeer van 

de huidige Zuidafrikcianse 
maatschappij. 

Connie de VUhers doet alle pro
vincies aan. Op 30 januari is hij 
te gast in Hasselt, op 3 februari 
in Knokke-Heist, op 6 februari 
in Vilvoorde, op 8 februari in 
Gent en op 11 en 12 februari in 
lïdegem. 

c» Centraal reserveringsadres: 
VAKBEL vzw, Limburgstraat 90 
in 9000 Gent, uL 09/223.01.36, 
fax. 09/225.85.08. Op dit adres 
kan u ook terecht voor alle ver
dere informatie en kan u perma
nent telefonisch reserveren (bui
ten de kantooruren via ant
woordapparaat of fax). 

EEN NIEUW LIED 
VOOR ONS VOLK 
In voorbereiding op de 12 de 
Edegemse Volkszangavond 
Kom, zing nut mijl, hebben de 
organisatoren een kompositie-
wedstrijd uitgeschreven met als 
doel „een nieuw lied voor ons 
volk" te bekronen. 

Alle Nederlandstalige musici, 
geboren na 1945 en wonende 
in één van de vijf Vlaamse pro
vincies mogen aan de •wedstrijd 
deelnemen. Van hen wordt een 
liedkompositie met begeleiding 
verwacht, op een zelfgekozen 
tekst, of op een vooraf door de 
organisatoren geselekteerd ge
dicht. 

De komposities moeten uiterlijk 
op 1 maart a.s. toekomen toeko
men op volgend adres: VNSE, 

p/a SchUtz-Hellemans, Lentelei 
42 in 2650 Edegem. 

Er is voor 75.000 frank aan prij
zen te winnen ! 

De Volkszangavond Kom, zing 
met mij gaat door op zaterdag 
26 maart a.s. in zaal Elzenhof 
in Exlegem bij Antwerpen. De 
avond is een initiatief van de 
Vlaamsnationale Stichting Exle
gem (VNSE) i.s.m. de Culturele 
Kring en F W . 

c®- Voor meer informatie over de 
kompositiewedstrijd of de Ede
gemse Volkszangavond kan u te
recht bij Karel De Gryse, Leo 
Baekelandstraut 33, 2650 Ede
gem^ 03/449.82.12 

Amper 6 weken na het uitbren
gen van AUadin, de nieuwste 
Disney-monsterproduktie, kun
nen de makers van deze ani
matiefilm al triomferen met een 
nieuw rekord. De internationale 
filmdistributiemaatschappij van 
the Walt Disney Studios meldt 
ons dat tot nog toe 746.000 toe
schouwers in België naar Alla-
dm gingen kijken, tijdens deze 
periode haalde de film een om
zet van 130.570.000 frank! Dit 
betekent een absoluut nieuw re-

AlLadin is goed op weg om we
reldwijd de grootste Disney-hit 
aller tijden te worden. 

< ^ 

kord in de anneJen van de Dis-
ney-animatiefilm. 

De Beauty and the Beast, de vo
rige Disney-kaskraker, bereikte 
over dezelfde beginperiode van 
6 weken „slechts" een omzet 
van 120.000.000 frank nadat er 
667.000 bezoekers over de bi-
oskoopvloer kwamen. Alladin 
gaat er dus met 9% op vooruit 
(in ieder geval wat de inkom
sten betreft). 

De verdelers van Alladin ver
wachten dat de nieuwste Dis-
ney-tekenfilm in België en 
Luxemburg een totaalomzet 
van om en bij de 200 miljoen 
frank zal halen. Ook elders in 
Europa breekt Alladin alle re-
kords, want in de Verenigde 
Staten bereikte de film vorig 
jaar een omzet van 217.000.000 
dollar en die werd in Europa 
na het Nieuwjaarsweekend al 
overtroffen met een omzet van 
220.300.000 dollar! 

Het Disney-pretpark nabij Pa
rijs mag dan al op apegapen 
liggen, de produkten van de 
Walt Disney Company brengen 
meer dan ooit fabelachtige win
sten op. Alhoewel, met fabels 
of sprookjes heeft dit alles niets 
te maken, het geiat hier in de 
eerste plaats om ,,big business ". 
Blijkt achteraf dat de film ook 
nog leuk is, dan is dat aardig 
meegenomen. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 22 JANUARI 

MOONRAKER 
James Bond (Roger Moore) krijgt af te rekenen met een industrieel 
die de wereldbevolking wil uitroeien om een nieuw ras te vestigen. 
De film begint zeer sterk, met een vrije val van Bond, maar achteraf 
gaat hij steeds minder lijken op het geesteskind van lan Fleming. 
(VTM, om 20u.30) 
ZONDAG 23 JANUARI 

NIET VOOR PUBLIKATIE 
Vic De Wachter speelt de hoofdrol in een nieuwe serie die speelt in 
de wereld van de sensatiejoernalistiek. In de eerste aflevering wordt 
hij op pad gestuurd voor een ogenschijnlijk banale burenruzie. (TV 
l ,oin21u.l5) 

PLATOON 
Oliver Stone, die in het uitstekende filmmagazine Mofuig Pictures 
(om 21u.l0) uitvoerig praat over zijn nieuwe prent Heaven and Earth, 
regisseerde ook deze verbluffende Vietnamfilm uit 1986. Stone heeft 
zelf een Tour of Duty achter de rug en weet dus waarover hij het 
heeft. (BBC 2, om 23u.) 

MAANDAG 24 JANUARI 

CRIME IN THE STREETS 
Op BBC 2 loopt deze week een korte serie films van Don Siegel, de 
regisseur die zich vooral toelegde op westerns en harde aktiefilms. 
Vanavond staat John Cassavetes klaar om zijn eerste moord te ple
gen, morgen volgt Count the Hourj (1953), woensdag wordt Riot mi 
Cell Block 11, een gevangenisdrama (1954) uitgezonden en donderdag 
wordt de reeks afgesloten met Flaming Star, een western met Elvis 
Presley (1960) en Im'ajum of the Body Snatcherj, een bijna klassieke 
SF-horrorfilm (1956). (BBC 2, om lu.) 

DINSDAG 25 JANUARI 

PACIFIC HEIGHTS 
Een sadistische gek neemt zijn intrek in een huurappartement van een 
jong yuppie-koppel. Melanie Griffith en Matthew Modine denken 
dat zij een nette kerel in huis gehaald hebben, maar Michael Keaton 
blijkt spoedig voor heel wat problemen te zorgen. Een tamelijk ge
loofwaardige film, waarin echter te vaak voor de gemakkelijkste en 
meest voor de hand liggende oplossingen wordt gekozen. (TV 2, om 
22u.) 

Meiank Griffith en Matthew Modine In de Anurlkaande triller 
Pacific Heighbf. Dinsdag 25 januari op TV 2, om 22u. 

WOENSDAG 26 JANUARI 

THE MIRACLE 
Ierse film van Neil Jordan (1991) met Beverly D'Angelo, Niall 
Byme en Lorraine Pilkington. Twee tieners kijken erg clnisch tegen 
de wereld aan, tot zij kennis maken met een geheimzinnige Ameri
kaanse vrouw, die hen helemaal van streek brengt. Een onbelangrijk, 
maar vaak ontroerend en poëtisch verhaal. (TV 2, om 20u.) 

BOULEVARD 
Precies 26 jaar geleden liet toenmalig minister Vranckx voor het eerst 
een grootscheepse drugsrazzia uitvoeren. Het resultaat was bedroe
vend. Toch waarschuwde hij toen al voor de ,,gesel". En of hij gelijk 
had... Het eerste deel van een dokumentaire over de geschiedenis 
van de drugs en de bestrijding ervan. (TV 1, om 23u.05) 

DONDERDAG 27 JANUARI 

A TIME OF DESTINY 
Amerikaanse film van Gregory Nava (1988) met William Hurt, 
Timothy Hutton en Stockard Channing. Van de makers van het 
prachtige El Norte kon meer verwacht worden dan dit traag drama, 
dat speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hechte vriendschap 
tussen enkele jonge mensen \vordt voortdurend bedreigd door pijn
lijke konfrontaties en nare herinneringen. (TV 1, om 15u.) 

VRIJDAG 28 JANUARI 

RENTEDLIPS 
Martin Muil ging er in 1988 flink tegenaan: hij schreef en produ
ceerde deze komedie en speelde ook nog eens de hoofdrol. AUes 
draait rond een regisseur die een dokumentaire over indianen wil 
maken, maar door zijn geldschieters verplicht wordt eerst een film te 
draaien over seks bij de nazi's. (VTM, om 23u.30) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 9 
HORIZONTAAL 

2. Hels kabaal (7) 

5. Alleman (en -vrouw) (8) 

8. Wat oud en versleten is, 
breekt hij nog verder af (6) 

9. Zoetwaterwier (3) 

11. Zij is goed of boos, maar 
bestaat ze wel ? (3) 

13. E^n groentewinkel in Keu
len en een banketbakkerij 
in Londen (12, 5) 

18. Niet hier (6) 

19. Het is riskant om van zulke 
groeperingen deel uit te ma
ken ! (10) 

20. Verdwijnende scheidingslij
nen (7) 

21. Bot (5) 

23. Minstens één meer dan de 
helft (11) 

24. Sportschoeisei (3) 

VERTIKAAL 

1. Wit gras (5) 

2. Winterse kwêial (5) 

3. Uitvoerder (5) 

OPLOSSING 
OPGAVE 8 
Horizontaal: 5. noorderzon; 7. 
aanzwengeling; 8. tweekwarts
maat; 12. afbreuk; 13. dicht; 
15. ia; 16. inlanders; 17. ast; 18. 
afschepen; 20. lepel. 

Vertikaal: 1. ontwikkelings
hulp; 2. vrager; 3. treinmachi-
nist; 4. zong; 6. knoeiboel; 7. af-
trapsignaal; 9. ark; 10. tijdens; 
11. anti; 14. gelopen; 19.sip. 

Urbain Criel uit de Veldstraat 
37 in 9988 Watervliet wint een 
prijsje, w^ant zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 8 w^erd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 9 ten laatste op 
maandag 31 januari op de re-
daktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 
Zetduivel: 
Aguysta 

© 

AHASVERUS 

„Bri/fuemont keert terug", 
las Ahasverus 

4. Doorzichtig 
deelte (7) 

6. Wat de Vlaamse leeuw heeft 
en wat hij ermee kan doen 
(7) 

7. Voertuig zonder wielen (4) 

9. Omhooggaan naar beneden 
(9) 

10. Geheel vrij (10) 

14. Is geld (3) 

15. Houdt eens in de vijf jaar 
van een drank, gemaakt uit 
sukerriet (7) 

16. Klassieker van Von Beetho
ven (7) 

17. Als je dit koopt, kom je be
drogen uit (3, 2, 2, 3) 

22. Kortweg spoedig (3) 

woningge- Le repos du guerrier? 

Wereld wordt almaar 
Davidoffer 

© 
Modern sprookje: 
Grootmoeder w^aarom heb je 
zo'n dikke buik? 

© 
Opstjuidelingen in 
de Zapatatten! 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostel lerie 

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

Wi) bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
• R|ne Franse keuken, S la carte en 

8 menu's van 715 fr tot tgOOfr 
• Een hart voor de kinderen, eigen 

speelmimten en aangepaste 
menus 

• Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|t 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

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

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur. 

Voor gratis mfomiatiepakket nopens onze mogelijkheden 

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

yttett^ 
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WEDERWOORD 
TAALKENNIS 
Dat de lippen van Spitaels te 
stijf staan om de taal te spreken 
van zijn Vlaamse partijgenoten 
is zijn zaak, maar niet de onze. 

Wel is het een schande als een 
federale minister als deze van 
Verkeer (nl. Coëme) het met 
onze tcial niet verder brengt dan 
het gedoddel dat hij voorlas 
over het belang van veilig ver
keer. 

Er hoeft geen grondwet te wor
den gewijzigd om te eisen dat 
Albert II alleen tweetalige mi
nisters voorstelt en benoemt. 

Wil een franstalige door Vlaan
deren aanvaard worden dan 
moet hij op zijn minst onze taal 
zo goed en zo ge^villig spreken 
als alle Vlaamse federale minis
ters dat doen uit beleefdheid 
voor de Waalse onderhorigen 
en in hun taal. 

Graag vernamen we of minis
ter-president Van den Brande 
Nederlands sprak met minis
ter-president Spitaels. Zo niet, 
dan moest er desnoods een tolk 
bij te pas komen. Dit w^are een 
mooie manier van werkver
schaffing ! 

P. Van Backten, Mariakerke 

LIMBURG 
In de provincie Limburg is er 
nogal wat ongenoegen ontstaan 

over het feit dat de heer Harry 
Vandermeulen, provinciegoe-
verneur gedurende meerdere ja
ren, maandelijks 68.781 fr. ver
goeding kreeg van het Dokter 
Willems Instituut. Deze praktij
ken zijn totaal onaanvaardbaar 
en dienen door de hogere over
heid onderzocht te •worden. 

De VU-fraktie in de Provini-
cieraad heeft zich nooit achter 
deze handelswijze geplaatst, in
tegendeel. Als VU-fraktieleider 
in de provincieraad heb ik uitleg 
gevraagd over deze k-westie aan 
de goeverneur en werd met een 
nietszeggend antwoord het bos 
ingestuurd. 

Het standpunt ingenomen door 
de Bestendige Deputatie is niet 
het standpunt van de Provin
cieraad. 

Jan Peumans, 
Fraktievoorzitter 

Provincieraad 

ANTWERPSE 

TELEVISIE 

Er waren 2.500 uitnodigingen — 
met antwoordkciart — verzonden 
voor het openingsfeest van ATV, 
ofte'wel Antwerpse TeUvióie. De 
genodigden verzamelden zich in 
een prachtige zaal van de Ant-
•werpse HUton, drie hoog. Daar 
stonden overal TV-toestellen 
opgesteld, en langs deze weg 

werden ook de vooraf opgeno
men toespraken uitgesproken. 
Alleen bleek de videoband erg 
laat aan te komen, tot het vin-
gerbijtend ongenoegen van de 
leden van de Raad van Bestuur, 
die blijkbaar niet begrepen had
den, dat er bij het echte werk 
altijd wat fout kan gaan. 

De genodigden werden opge
wacht door een hele rits ver
antwoordelijken die druk hand
jes schudden. De cameraman 
van dienst had blijkbaar weinig 
kaas gegeten van hooggeplaats-
ten, want kende Frank S'waelen 
niet, en moest er worden op 
gewezen dat deze zijn intrede 
deed, terwijl Mieke Vogels on
opgemerkt binnenliep. Burge
meester Bob Cools liet zich ^vel 
opmerken, want door het niet 
terugzenden van zijn antwoord
kaart stond hij niet op de lijst 
van de genodigden, wat vol-

f ende dialoog opleverde met en-
ele zeer jonge mensen die het 

ontvangstkomitee vormden, en 
duidelijk niet wisten om wie het 
ging: 

V: Naam alsjeblieft ? 

A: Cools. 

V: Voornaam? 

A: Bob. 

De heren Gerard Bergers, 
Hugo Schiltz, Ludo Dierickx, 
Ludo Delcroix, J a n De Vroe en 
mensen uit de reklame- en de 
bedrijfswereld maakten hun op
wachting. Nadien werd de zaal 

platgespeeld dodor een Boogie 
Boy in grote aktie, geholpen 
door Ludo Alariman en diverse 
anderen. Totaal foute inschat
ting. Door het helse law^aai was 
er geen gesprek meer moge
lijk, en dat op een avond die 
er op gericht was de mensen 
tot praten uit te nodigen. Het 
lawaai ontlokte Bob Cools de 
volgende gevleugelde woorden: 
,,Het herinnert me helemaal aan 
mijn vuurwerk". 

Memos 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. 

Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

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

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt 
initialen te gebruiken. 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 

Gastspreker: 
Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

VNOS:'94 
VOORUITGEBLIKTI 

Wat denkt de man in de 
straat over '94? Wat vindt 
hij/zij belangrijk ? Welke 
problemen duiken op ? En 
vooral: hoe antwoorden po
litici diiarop. 

Een studiogesprek met 
volksvertegen\voordiger 
Paul Van Grembergen en se
nator Nelly Maes aan de ene 
kant van de tafel, aan de 
andere zijde kritische vraag
stellers Beut Brinckman (De 
Morgen) en Hans Brock-
mans (Trends). 

Alaandag 24 januari om 
22.55 op TV 1. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
EN DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds njime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTBESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
^ 050 35 74 04 • 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 

8211 Aartrijke-Zedelgem 

S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken — 

schilderen - behangen — 

vloerbekledingen - parket -

louverdrape — luxaflex — ... 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

•4 sonen. Groepen 

K en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 

. prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•^DeGulden Spoor 

rechtover ui^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^estmirmtt «®tjl» 
(uitbater William COPPENS) 

is vertiuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis' 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 
011 /65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lidkaart 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Sclioonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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IIITSMIJIR 
6de VUJO-KONGRES 

KAN HET OOK ANDERS? 
De VoLköuniejongeren kongr&déeren voor de 6de keer, nu 
op 29 Januari in Aabt. Onder het motto Het kan ook 
andertt gaat VUJO bezinnen en duku^éieren rond de 
te ma j Meru en Politiek, Mentt en Sociaal Ekono-
mufch Milieu en Mentf en Kuituur. Dit kongre^i zou 
moeten reduiteren in een blauwdruk voor een progreddief 
Vlaamd alternatief voor de komende eeuw. 

Vorig jaar w a s er een da t 
haas t ove rve rzad igd w a s 
aan ve rgade r ingen , mee
t ings, s tud iedagen , kon-

gressen en a l l e rhande part i jbi j
e e n k o m s t e n . H e t zal er dit j aa r 
met op ve rbe te ren , t emeer om
da t er ons (mins tens ) twee ver
kiez ingen te w a c h t e n s taan, '94 
zal d r u k en z e n u w a c h t i g zijn. 
Maar , alsof dit n o g niet volstaat , 
p a k k e n de Volksunie jongeren 
nog voor het j aa r een m a a n d 
o u d IS uit met een h e u s kongres . 
„Hoe kan het ook aiiderj," zeg
gen de Volksunie jongeren „het 
VU-kongrej in Leuven toonde im
mers nog teveel aan dat er nood ia 
aan de VUJO. " 

Wil V U J O dwarsk i jken of en
kel de V U - s t a n d p u n t e n u i tpu-
ren en ver f i jnen? Wil V U J O 
de V U een gewe ten schoppen 
of hoogs tens he t pa r t i jkongres 
van Leuven nog eens dunne t jes 
o v e r d o e n ? W e n s t V U J O een 
w^ezenlijke b i jdrage te leveren 
aan alle b r e d e maatschappe l i jke 
diskussies b innen en bu i ten d e 
part i j of is he t haa r s lechts te 
doen om d e v lucht ige kick v a n 
enige mediabelangs te l l ing ? 

W e v roegen he t Geert Lambert, 
a lgemeen V U J O - v o o r z i t t e r . 

Geert Lamber t : „Van bij het 
aantreden van het nieuwe Dage
lijks Bedtuur (DB), nu haxut twee 
jaar geleden, waj er aprake van een 
kongrej. Sindj maanden wordt dit 
kongrej effektief voorbereid in werk
groepen. Ondankj het feit dat het 
grootste deel van het voorbereidend 
werk voor het kongres door vrijwil
ligers werd gedaan, was er een deel 
teksten klaar nog voor er een letter 
van de VU-kongresteksten op papier 
stond. Een deel van onze ideeën wer
den overgenomen op het VU-kongres 
op II en 12 september j.L in Leuven. 
Ik denk inderdaad dat er nood is 
aan een VUJO-kongres, het L) jaren 
geleden dat er nog een doorging. " 

• Maar he t is t o c h niet omdat 
het lang ge l eden is dat V U J O 
kongresseerde dat je nu persé 
een k o n g r e s wi l h o u d e n ? 

Geer t Lambert : ,js!atuurlijk 
niet, maar een kongres haalt de 

banden aan tussen de sluimerende 
én aktieve VUJO-kernen en het 
VUJO-kaderen -bestuur." 

• Kan dat n iet o p een kader-
d a g o f w e e k e n d ? 

Geert Lamber t : „Wat op een 
kongres gebeurt gaat uiteraard ver
der dan op een kaderdag, weekend 
of VUJO-raad. Een kongres ui zelfs 
meer dan het toetsen van de DB-wer-
king aan de ideeën van de basis. Op 
een kongres worden nieuwe bakens 
uitgezet, maar niet zomaar in het 
wilde weg, er gaan maanden studie-
werk en diskussie binnen verschil
lende werkgroepen aan vooraf. Een 
kongres heeft een vormende taak, 
maar die vorming mag geen éénrich
tingsverkeer zijn van bestuur naar 
leden, wij eisen van orui kader en 
basis dat ze nadenken." 

• D e n k t de V U J O anders dan 
de VU? 

G e e r t Lambert : „We zitten op 
vele punten op dezelfde lijn als de 
Volksunie, al is het spanningsveld 
ooit veel groter geweest. Dat u vol
gens mij positief, maar toch gaan 
wij hier en daar iets verder. We voe
ren dukujsie over punten die bij de 
VU weinig of niet aan bod komen, 
maar die voor oru evident zijn. " 

• A l s daar z i jn? 

Geer t Lamber t : „Neem nu heel 
de diskussie over zelfbestuur. Wij 
voeren die op een andere wijze dan 
de VU. De VU voert hier een vaLe 
diskussie. Men wil het debat over 
het belang van de kommunautaire 
tema 's omzeilen." 

• H o e bedoe l t u ? 

Geer t Lambert : „Voor VUJO 
blijft het kommunautaire aspekt be
langrijk, maar met de verworven 
bevoegdheden - het Sint-MichieL-
akkoord is voor ons een voorlopige 
halte, geen eindstation - moeten we 
nu eindelijk eend iets gaan doen, 
en bewijzen dat wat we zelf doen 
ook beter doen. Wij willen verder-
werken in de sfeer die het kongres 
van Leuven uitademde. Wij zullen 
waakzaam blijven op kommunau-
tair vlak, maar vrij van kompleksen 
en zonder rancune." 

• Iedereen b i n n e n de partij is 

VUJO-voorzitter Geert Lambert: 
voor de VU. 

het er over e e n s dat w e op dit 
m o m e n t d e krachten m o e t e n 
bunde len . Is het organiseren 
van een apart V U J O - k o n g r e s 
geen verspi l l ing van energ ie? 

Geert Lambert : „Zeker niet! 
Jonge VU-leden en ook jongeren die 
geen lid zijn van de VU krijgen bij 
ons een forum waar ze kritiek en/of 
aanvullingen kunnen formuleren op 
het gedachtengoed van de VU. Op 
een VUJO-kongres is de drempel-
vrees ook veel minder groot dan op 
een VU-kongres, je geeft al eens vlot
ter je menig in ,intieme' kring dan 
voor een zaal van 1500 man. Het is 
ook zo dat de eerste kennismaking 
met de VU via de VUJO gebeurt. 
De VUJO is een wervende kracht 
voor de VU, aktieve VUJO-leden 
kunnen leeftijdsgenoten warm ma
ken voor het Volksunieprogramma. 
Wij organiseren écht niet zomaar 
een kongres voor de mooie ogen van 
de pers lui!" 

• D e ontrwerpteksten v o o r het 
6 d e V U J O - k o n g r e s k o m e n 
dus „vanuit d e n bu ik?" 

Geert Lambert : „Belangrijk is 
dat iedereen lid kon zijn van de 
voorbereidende kongreswerkgroepen. 
Dat was dan ook het geval Op geen 
enkel ogenblik heeft het DB iets op-

De VUJO id een wervende kracht 

gedrongen, al is er steeds een vlotte 
doorstroming van top naar basis ge
weest en omgekeerd. Treffend is wel 
dat een aantal ontwerpteksten van 
januari en februari '93 nagenoeg in 
niets verschillen van wat later op het 
VU-kongres in Leuven uit de bus 
kwam! Leuven is ons dus niet op
gedrongen geweest, die Ideeën leven 
gewoon bij onsix mensen." 

• H e t V U - k o n g r e s w^erd in d e 
pers vaag omschreven als een 
nogal bruuske ruk naar l inks . 
Zal V U J O n o g e e n beetje meer 
naar l inks oprukken, o f zijn er 
sporen van e e n rechts revei l le 
te bespeuren . 

Geer t Lambert : „Wij gaan er 
van uit dat de vrijheid van eenie
der wordt beperkt door de vrijheid 
van ieder ander. Privileged voor de 
één zijn vaak beperkingen voor de 
ander. Het is dus wikken en wegen. 
Wij durven bv. stellen dat het erf
recht moet afgeschaft worden maar 
dat tevens geen vermogerubelodting 
mag geheven worden. Het kan dud 
zijn dat men het eerste een ,llnks'en 
het ander een ,rechts' idee vindt. Zo 
stellen wij ook voor dat de snelheids
beperking op autostrades zou moe
ten ingetrokken worden, maar dat 
anderzijds hogere beperkingen moe-

IN AALST BEN IK OOK VAN DE PARTIJ! 

X 
Ik wil in Aalst akt ief mee -p ra t en over hoe het ook a n d e r s 
kan . H o u me alvast een p laa ts vrij in de kongreszaa l . 

D ik k o m n a a r Aalst op z a t e r d a g 29 j anua r i 

D ik kan niet n a a r Aalst komen , m a a r w e n s toch de kon-
g r e s b u n d e l te on tvangen 

D ik k o m met p r ivé-vervoer en zou g r a a g een parkeerkéiar t 
h e b b e n 

D ik eet 's m i d d a g s en s tor t h i e rvoor 250 fr. o p rek. nr. 

435-0256851-75 v a n Volksunie jongeren m e t ve rme ld ing 
, ,middagmaa l k o n g r e s " 

(g raag in d ruk le t t e r s ) 

N a a m : 

S t r a a t : 

Pos tnr . : 

Tel.: 

v o o r n a a m : 

g e m e e n t e : 

g e b o o r t e d a t u m : 

Terug te s t u r en n a a r het V U J O - s e k r e t a r i a a t t.a.v. de kon -
greskommiss ie , Bar r ikadenp le in 12 te 1000 Brussel . 

^ 1 ^ 

ten ingevoerd worden in bebouwde 
kommen... Is het één ,rechts'en het 
andere ,links'? Het bankgeheim is 
voor ons niet onaantastbaar..." 

• . . .een rukje naar l inks en 
e e n rukje naar rechts o m in 't 
centrum uit t e k o m e n ? 

Geert Lambert : „Wij willen een 
groot maatschappelijk debat over 
alle facetten van de samenleving. 
Maar dat debat wordt teveel belem
merd door ,linkse'en rechtse'taboes. 
Alles moet bespreekbaar zijn, enige 
polemiek kan nooit kwaad. VUJO 
wil een rationele diskiuisie vanuit 
een emotionele betrokkenheid tot het 
maatschappelijk gebeuren." 

, ( t s ) 

WAAR EN 
WANNEER 
H e t 6de V U J O - k o n g r e s 
gaa t d o o r o p za t e rdag 29 
j anuar i , vanaf 9.30 uur, 
in he t ku l tu ree l c e n t r u m 
De Werf (in de M o l e n 
s t raa t 51 in Aals t (tel. 
053/76.13.11) , tea terzaa l 
o p ve rd iep ing -1 ) . 

Aals t ligt aan d e au to 
sne lweg EMO. J e neemt 
afrit Aalst, richting Aalst 
c en t rum. Vanaf het r o n d 
p u n t , n a de afrit v a n de 
a u t o s n e W e g , is De Werf 
aangedu id . 

Vanaf he t s tat ion volg je 
eveneens de wegwijzers , 
en na 5 minuut jes w a n d e 
len ben je aan De Wcif. 

ALGEMEEN 
STEMRECHT? 
H e t V U J O - k o n g r e s is 
een open kongres , D.w.z . 
dat iedereen er in mag. 
Iedereen kan a m e n d e r e n , 
o p m e r k i n g e n formuleren 
en m e e d e b a t e r e n . Toch 
zijn he t enkel de 
V U J O - l e d e n die s tem
m e n . V U J O - l e d e n die 
onde r s t aand strookje te
r u g s t u r e n n a a r he t 
V U J O - s e k r e t a r i a a t kun 
nen h u n s t e m k a a r t o p 
n a a m afhalen naas t d e in-
fostands in de inkomhal . 
W i e he t s t rookje niet op 
s tuu r t krijgt z'n s t e m 
k a a r t enke l o p v e r t o o n 
v a n zi jn (ge ld ige ) 
V U J O - l i d k a a r t . 

WAT SCHAFT 
DE POT? 
V U J O rese rvee rde , ,De 
O u d e Dende r " , een ge
zellig eet tentje . Beta l ing 
v a n 250 frank geeft recht 
o p kip met sla en frieten. 

INSCHRIJVEN 
Wie he t bunde l me t ont-
w^erp-kongresteksten wil 
toegezonden krijgen 
en/of wie het middagmaa l 
in Aalst wil geb ru iken 
moet inschri jven. Di t doe 
je door onde r s t aand ant -
woords t rook je t e rug te 
s tu ren naa r he t 
V U J O - s e k r e t a r i a a t . 

KONGRES-FOON 
Voor v ragen en informa
tie omt ren t het k o n g r e s : 
V U J O - s e k r e t a r i a a t 
02/217.63.28. 
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