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VU-EUROLIJST OFFICIEEL VOORGESTELD

STEM EUROPA
DICHTERBIJ
Met {)e dbgan Stan Europa dichterbij trekt de VoLL)unic naar de Europese verkiezingen. Dat werd bekendgemaakt op een pemkonferentie maandagmiddag op het
Barrikadenpiein, waar de volledige verkiezing^lij,)t van de
VU voor Europa voorgetiteld werd. ZoaL verwacht trekt
VU-Europarlementjlid Jaak Vandemeulebroucke de lijdt.
Op de tweede plaats dtaat senator en ex-EP-lid Willy
Kuijpert), op drie prijkt de Limburgse gedeputeerde en
ex-kamerlid Frieda BrepoeL). Andere verroööende namen
op de VU-Ujöt zijn deze van Mithat Karaman, een Vlaming van Koerduche afkonwt, en de bezieler van de
hulporganisatie voor aidépatiënten The Foundation Peter
Van Breiuegem, beter bekend ab de .schrijver Dirk van
Babyion.
O p de druk bijgewoonde perskonferentie waren de meeste effektieve en plaatsvervangende
kandidaten aanw^ezig. Bert Anciaux kondigde aan dat de VU
een sobere Euro-kampagne zal
voeren, en geen enkel twintig
vierkante meterbord zal huren.
Propere deinokratU heeft te maken
met het informeren van de bevolking en niet met het tegen de muur
plakken van getd, verklaarde de
VU-voorzitter.

EERST DIT

D

e BRTN heeft zich als
openbare zender schitterend van zijn taak gekweten door een uitgebreide samenvatting te brengen van het amnestie-debat in
de federale I^mer. De uitzending heeft aangetoond dat in
de Wetstraat niet alles hopeloos verknoeid is, dat parlementsleden als ze dat willen
ook klare taal kunnen spreken
en dat de kijker nu weet wie
wat denkt over het vraagstuk
van kollaboratie en repressie.
Door de uitzending -werd echter vooral aangetoond dat het
onderwerp ernstig \vordt genomen en dat is na 50 jaar een
hele stap. Wat niet wil zeggen
dat wi) daar reeds mee tevreden zijn.
De ervaring heeft geleerd dat
een oplossing voor net amnestie-dossier geen moer opschiet
w^anneer het probleem in termen van wit of zwart, van

Bert Anciaux gaf blijk van een De top drie van de VU-Eurolijdt op een rijtje: linkui Willy Kuijperd, rechtj lijdttrekker Vandegezonde strijdlust. De derde meulebroucke, in het midden Frieda BrepoeU, die de derde plaatd inneemt. Op de achtergrond diaan
plaats van Frieda Brepoels
fraktieleider Herman Lauwerd en ondervoorzitter Patrick VankrunkeUven een praatje.
noemde hij onom^vonden de
strijdplaats. Lijsttrekker Vandemeulebroucke temperde het
aanstekelijk entoesiasme van de
voorzitter een beetje. Hij dankte Van de 28 plaatsen op de Euro- staan verder nog grote kanonnen Loones, en Limburgs gedepual de kandidaten en militan- lijst van de Volksunie worden er als de parlementsleden Herman teerde J e f Van Bree.
ten die hun beste beentje zullen tien ingenomen door vrou'wen. Lauwers, minister J o h a n Sauvoorzetten om de VU-zetel in D n e kandidaten zijn jonger dan ^vens, Paul Van Grembergen,
het Europees Parlement te be- 27, en de helft van de kandida- Nelly Maes, Etienne Van Vae(Pdj)
houden.
ten is jonger dan 40. O p de lijst renbergh. J a n Caudron en J a n (zie verder ui dit blad vanaf biz. 9)

juist of fout, wordt gesteld. Als
iedereen aan zijn gelijk blijft
vasthouden komt „de verzoening" er nooit. De noodzakelijke stap is het erkennen
van de feiten, van de bronnen
waaruit mensen hebben geput
om hun beslissingen te nemen.
Van de soorten kollaboratie die
er gew^eest zijn.
Wie, geboren na 1945, mensen hoort praten hoe België
de Vlamingen voor die tijd behandelde gelooft zijn oren niet.
Goddank zijn er de vele geschiedenisboeken en de mensen die hebben ondervonden
hoe tweederangs Vlamingen
•wel waren.
Hugo Schiltz heeft het in het
Vlaamse parlement kernachtig verwoord. ,,Er is ook een
Belgische schuld in het ontstaan van de kollaboratie. De
Vlaamse frustratie om de onwil
van het Belgische staatsbestel
om de Vlamingen elementaire
rechten, zoals onderwijs, berechting en een administratie
in eigen taal te geven en de
sociale diskriminatie die daaruit voortsproot was zo groot

dat velen in Vlaanderen haast
automatisch in de kollaboratie
terecht zijn gekomen."
Mochten de franstalige politici
die dezer dagen z o n fors njet
uitspraken dat eens -willen beseffen ! Redelijke Vlamingen
zeggen reeds lang dat de volgehouden kollaboratie een politieke fout was. Anderzijds was
de repressie onmatig en een
•weerw^raak van de Belgische
staat op Vlaams-gezindheid,
zonder onderscheid.
Maar de tegenstanders blijven
de kollaboratie opzettelijk verwarren met de misdaden van
het Derde Rijk. Zo geraken de
uitersten nooit een stap dichter tot mekaar. Zijn zij dan
blind voor de veranderde wereld waarin wij leven ?
In zijn tussenkomst heeft Paul
Van Grembergen daar zo raak
op gewezen. Er -was geen vredig Europa mogelijk zonder
dat de aartsvijanden, Frankrijk en Duitsland, op mekaars
oorlogsgraven gingen knielen,
zonder dat Spaak en Adenauer
vrede sloten, zonder dat ,,de
vijand" amnestie kreeg en een

bondgenoot werd. Dat -waren
toch wel fundamentele stappen.
En dan zou het hier in België
onmogelijk zijn dat voor- en tegenstanders van a-mnestie mekaars doden herdenken? Dan
zou het hier in België onmogelijk zijn dat zij hun wederzijdse
fouten niet kunnen begrijpen
en niet -willen vergeven ?
Als de levenden niet in staat
zijn lessen te trekken uit het
verleden, moeten -wij dan besluiten dat de dood van miljoenen een nutteloos offer is
geweest ?
Het jongste amnestie-debat
heeft geleerd dat politici, op
enkele uitzonderingen na, wel
sereen over kollaboratie en repressie van gedachten kunnen
wisselen. Als de regering er nu
ook nog in lukt het laatste onbegrip -weg te nemen en voorstellen formuleert om het repressie-dossier sociaal verantwoord af te ronden zal zij in
de Volksunie een bondgenoot
vinden. Als...
Maurits Van Liedekerke
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DOORDEWEEKS
• In de Franse gemeenschapsraad dienden Olivier
Maingain ( F D F - P R L ) , Antoinette Spaak ( F D F - P R L ) ,
Antoiiu
Duqueone (PRLF D F ) en Yi'an Ylieff{¥S) een
voorstel van dekreet in dat
het Nederlands als tweede
taal in het lager onderwijs
in Brussel wil doen verdwijnen. De indieners willen de
ouders de keuze laten tussen
Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Nederlands. Momenteel is Nederlands als
tweede taal verplicht in het
Franstalig lager onderwijs,
zoals Frans de verplichte
tweede taal is in de Vlaamse
scholen.
• De VU eiste de schorsing van dit dekreetvoorstel-Maingain, de "zoveelste
poging tot inbreuk op de
taalwetgeving". De Raad
van State heeft zich vroeger trouwens reeds tegen gelijkaardige initiatieven van
de FranstaJigen verzet. Leden van de VU-fraktie in de
Vlaamse Raad hebben een
met reden omklede motie ingediend om het voorstel van
dekreet te schorsen. Indien
de Vlaamse Raad die motie
aanvaardt, wordt het voorstel geschorst en komt het
ter sprake op het Overlegkomitee Gemeenschappen-Gewesten.
• Iran liet weten geen enkele reden te zien w^aarom
het doodvonnis tegen de
Brits-Indiase schrijver Salman Ru^bMe zou moeten ingetrokken worden. Het is al
vijfjaar geleden dat de overleden ayatollah Komeiny
hem
terdoodveroordeelde
omdat zijn boek "De Duivelsverzen" godslasterlijk
zou zijn.
• Keizerin Michiko van J a pan kan weer praten. Ze
sprak ter gelegenheid van
een bezoek aan het eiland
Ogasawara met een zwak
maar duidelijk jteingeluid. Michiko was op haar verjaardag op 20 oktober flauwgevallen en bleet sedertdien
met stomheid geslagen.
• Uit een enquête bij Limburgse gezinnen blijkt dat
14,4%
gebruik maakt van
een betaalde hulp in het
huishouden. Slechts één
procent doet dit binnen het
reglementaire
arbeidscirkuit. Wanneer men de Limburgse cijfers ekstrapoleert
naar de rest van Vlaanderen, zou dat betekenen dat
in Vlaanderen 317.238 gezinnen een beroep doen op
een poetsvrouw^, die door
295.208 gezinnen ixi het
zwart betaald wordt.

SENATOR
TRUYEN
Volgens een keurig nageleefde
afspraak tussen VU en SP voor
de provinciale koöptatie in Limburg volgde Joé Truyen de socialist Firmin Steenbergen op als
senator. J o s Truyen (en niet,
zoals Het Laatóte Nieuwd schreef.
Jozef Struyven) is VU-burgemeester in de Limburgse gemeente As.
De 54-jarige J o s Truyen is gemeenteraadslid in As vanaf '76,
en burgemeester sedert '82. De
licentiaat scheikunde kwam in
de Limburgse provincieraad in
1979,
en was VU-provincieraadslid tot 1991. Truyen w^as
verder arrondissementsvoorzitter van de VU in Hasselt van '76
tot '82. Momenteel is hij provinciaal VU-voorzitter, een funktie
die hij waarneemt sedert '83.

ten voor bejaarden die niet meer
in hun eigen (of gehuurd) huis
kunnen blijven wonen. In de
service-flat krijgen ze een aantal
diensten die hen toch nog moeten toelaten om redelijk zelfstandig te wonen: warme maaltijden, geneeskundige en sanitaire verzorging, etc. Statistisch
gezien hebben bejaarden rond
un 75ste behoefte aan een service-flat.

de sluier op: Delcroix wil de
poditieve punten van de legerdienst
behouden in de gemeenschapsdienst : verschillende sociale kategorieën leren samen-werken,
een gemeenschappelijke fysieke
inzet voor hetzelfde doel, en een
beetje discipline.
Tot slot vertrouwde Delcroix
de toehoorders toe dat hij zijn
oproep vanuit een kristelijke inspiratie doet.

MOUREAUX
GEMEENMoureaux heeft met zijn
SCHAPSDIENST Philippe
biechtachtige verklaringen van
Alsof er geen federalistisch vuiltje aan de lucht is, houdt federaal minister van Landsverdediging Delcroix (CVP) zich
de jongste tijd onledig met de
organisatie van een vrijwillige
gemeenschapsdienst, zoals het
•woord het zelf zegt een bevoegdheid die nergens anders
dan bij de Gemeenschappen
thuishoort.

ciering. Dat alleen vond hij niet
voldoende om te spreken.
Omwille van Agusta alleen wou
hij zijn eigen partijgenoten niet
aanklagen en een politieke aarddchok veroorzaken. Is het met
veelbetekenend dat slechts een
politieke moord, maar niet
zware vermoedens van korruptie, omkoping, schriftvervalsing
of andere politieke misdrijven
door een toppolitikus als voldoende gewichtig beschouwd
wordt om een taboe te doorbreken?

het afgelopen weekend terecht
sjnnpathie verwekt. Moureaux
kw^am over als de rechtlijnige
In de nacht van zondag 20 op
politikus met een hooggestemd maandag 21 februari verstrijkt
principenklavier, die zodanig het ultimatum van de Navo aan
geschokt door de moord op zijn de strijdende partijen in en om
vriend André alles in het w^erk de Bosnische hoofdstad Sarawil stellen om de boze daders te jevo. Volgens dat ultimatum
klissen. Die moordenaars vor- moeten de strijdende partijen
Truyen is gehuwd met Lutgart
men een regelrechte bedreiging voor hun z^vare wapens onder
Delille, en is vader van drie kinonze demokratie, weet Moureaux, VN-kontrole plaatsen.
deren. Hij maakt deel uit van
het zijn/e reuute maffiodi.
de Raad van Bestuur van de De mediatieke defensieminister
De Navo bedoelt vooral de
Vlaamse Landmaatschappij en heeft bovendien voldoende kaas Moureaux vertelde dat hij door
zware wapens van de Bosnische
zijn
getuigenverklaringen
bij
van
politiek
gegeten
om
met
de Vereniging van Vlaame Stemondjesmaat zijn ideeën over onderzoeksrechter Ancia in het Serviërs, die opgesteld staan
den en Gemeenten.
milieu
behandeld rond Sarajevo en de stad gede gemeenschapsdienst rond te politieke
De redaktie wenst J o s veel suk- strooien. De aankondiging van wordt als een paria, iemand die gijzeld houden. Indien de Serses met zijn mandaat in de Hoge Delcroix dat hij op 22 februari in een cordon danitaire is ge- viërs hun artillerie niet bijtijds
Vergadering.
a.s. zijn voorstellen over de ver- plaatst, 't Is triestig. De Stan- inleveren, dreigt de Navo met
plichte gemeenschapsdienst zal daard schreef dat Moureaux met luchtaanvallen op de Servische
bekendmaken, zodat de regering die nieuwe verklaringen de laat- stellingen.
daarvoor een wettelijk kader kan dte hand gelegd heeft aan zijn eigen Het was begin deze week nog
uitschrijven in dam^enjpraak met de politiek graf, tenzij hij nog op een niet zo duidelijk of de moslims
gemeeruchappen
('t is toch niet totale omwenteling hoopt.
De
Vlaamse
minister
van
Fi• Volgens de verbruikersen Serviërs zich naar het ultimawaar,
zeker!),
was
al voldoende
nanciën en Welzijn Wivina Devereniging Test Aankoop
tum zouden schikken. De BosWat
echter
in
het
verhaal
van
meejter (CVP) wil de bou^v van voor een bericht in Het Volk.
laat de drie jaar oude huurMoureaux naar de achtergrond nische Serviërs vroegen dat ook
service-flats laten betalen door
wet nog heel wat te wensen
verdween was zijn motivatie om de moslim-infanterie, die numeDie
krant
wist
voorts
te
melpartikulieren, die daarvoor een
over voor de huurders. Veruit de biecht te klappen. Het riek gezien driemaal zo sterk
vast rendement en, op hun oude den dat ook meisjes in aanmerhuurders kunnen nog steeds
was de moord op Cools die zou zijn als de Servische, onking
komen
voor
de
vrijwillige
dag, een verzekerde plaats in
makkelijker het huurkongemeenschapsdienst. De jong- Moureaux uiteindelijk tot spre- der VN-kontrole geplaatst zou
een flat krijgen.
trakt verbreken dan de
ste jaren mochten meisjes ook al ken aanzette. Het bestaan van worden.
huurders. Het is ook onloDit initiatief is gericht op de vrij'wilig legerdienst doen. Deze kommissiegelden van Agusta, De Brusselse Grote Markt werd
gisch dat een huurder die
burgers die in de lijn van De- maatregel kende zoals voor- koeriers naar Luxemburg, de zaterdag voor de gelegenheid
zijn hoofdverblijfplaats in
meester's bevoegdheden al een speld -werd zo'n gigantisch suk- geruchten over omkoping en omgedoopt tot Sarajevoplein.
het huurpand heeft zonder
niet gering financieel welzijn ge- ses dat het leger nu samen met smeergeld, dat -was volgens
Honderden manifestanten kwaschadevergoeding uit het
nieten. Want de kandidaten, be- duizenden tenten ook haar Moureaux allemaal van minder
men er samen om te protestehuis gezet kan worden wanleggers van om en bij de 55 overstock van twee haarspelden belang.
ren tegen de bloedige oorlog in
neer de verhuurder of een
jaar, moeten bij een nog op te koop moet stellen.
Daarvoor wou hij het deksel Bosnië. Elke zaterdag wil men
naast familielid er wil kote richten beleggingdvennootöchap
men wonen. Dat is niet het
met vajt kapitaal (bevak) inte- Hoewel de voorstellen dus pas van het stinkend potje niet lich- het protest herhalen, tot er een
geval wanneer het pand niet
kenen voor een bedrag van 2,4 volgende week bekend gemaakt ten. Al die nochtans verder- einde komt aan de oorlog. O p
zullen w^orden, lichtte de mi- felijke praktijken rangschikte woensdag 6 april plannen de orde hoofdverblijfplaats is van
miljoen frank.
nister voor een Westvlaams Moureaux boven de noemer ganisatoren een grote betoging
de huurder.
ji£^3SZ^tfii, Service-flats zijn appartemen- CVP-gehoor al een tipje van van de ontspoorde partijfinan- in Brussel.

ULTIMATUM

SERVICE-FLAT
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KERNAFVAL
België heeft zich dan toch aangesloten bij de Konventie van
Londen die het dumpen van
nukleair afval in zee verbiedt.
De regering Dehaene had eerst
voorbehoud aangetekend bij
deze konventie. Want nu moet
België natuurlijk voor een alternatief zorgen op eigen grondgebied.
En de berging van nukleair afval in een dichtbevolkt land levert problemen op, zeker met
de gemeenteraadsverkiezingen
voor de deur.
Oppervlakteberging is bovendien duurder dan het storten
van kernafval in zee. De Niras, de Nationale Instelling voor
Radioaktief Afval en Verrijkte
Splijtstoffen, had de opdracht
gekregen om tegen het einde
van het jaar oplossingen te zoeken voor het bergen van licht
radio-aktief afval op land.
De Financieel Ekonoinuche Tijd
meende verleden vrijdag al te
weten dat volgens de N I R A S
Henegouwen de beste keuze
zou zijn voor de berging van
laag radioaktief afval.
De instelling noemde het bericht voorbarig, maar gaf wel
toe tot het besluit gekomen te
zijn dat het mogelijk is in België een oppervlaktebergingsinstaUatie te bouw^en.

Vlaamse onafhankelijkheid!),
dat in de naam spreekt van
de "Patriottische Milicies", het
"Belgisch Partisanenleger", het
"Burgerlijk Verzet" en de
"Sluikpers" schreef een proper
briefje in vlekkeloos Frans naar
Albert II, koning der Belgen.

Truiense zaak. Freddy spreidde
er net het omgekeerde tentoon
dan wat de V L D als vemieuw n g predikt.
Maar we hadden eigenlijk niet
anders verwacht.

Vreven moet nu zelfs op het
matje komen bij Verhofstadt,
Ze maken de koning er vrien- meldde Het Belang van Limburg.
delijk op attent dat zijn recente In Sint-Truiden, waar CVP en
uitlatingen over verzoening de V L D de bestuursmeerderheid
grote meerderheid van de weer- uitmaken, zorgt een benoestand geschokt hebben.
mingsruzie binnen de meerder„Sire, U moet begnjpen dat er geen heid ervoor dat de begroting
vorm i'an vergiffenis kan bestaan voor '94 niet goedgekeurd
voor diegenen die hun vaderland heb- raakt.
ben verraden"^cSw:\)we.x\ ze. Dat is
nu net het probleem: voor veel De ruzie gaat over de vaste bevan die "landverraders" was noeming van een aantal gesko's
België niet het vaderland, maar in de administratie. Volgens
VLD-fraktieleider Vreven bleef
Vlaanderen.
de V L D al genoeg in de kou
De "w^itten" vinden verder dat staan bij eerdere bevorderinook voor verklikkers en hen die gen. Vreven meent dat de V L D
op een onwaardige en beschamende nu recht heeft op een inhaalbewijze hebben gekollaboreerd geen weging.
pardon mogelijk is. Daar kunnen we nog een beetje inkomen. Verhofstadt, die het al maanWaar ze de koning waarschu- denlang heeft over politieke verw^en dat het verlenen van am- nieu\ving en een nieuwe polinestie zou leiden tot de verde- tieke kuituur kan met de ganling van het land, slaan ze de zendonck-achtige fratsen van
de gewezen minister van Debal helemaal mis.
fensie niet lachen. Vreven moet
Net het uitblijven van algemene voor de statutaire kommissie
maatregelen van de Belgische van de V L D verschijnen. Of
staat zorgt voor ervoor dat er dat w^at zal helpen, valt te benog steeds Vlamingen een reke- twijfelen.
ning te vereffenen hebben met
België. Of waarom dacht U dat Die kommissie kan ons inziens
"amnestie!" vaak in dezelfde beter full time beginnen w^eradem geroepen wordt met "Bel- ken. Want liberalen van het slag
van Vreven lopen in Vlaandegië barst!" ?
ren nog dik.

VERZET
Het heeft een tijdje geduurd
vooraleer de verzetsstrijders
van toen door hadden dat er
weer eens over amnestie gesproken wordt, maar hun reaktie
blijft niettemin dezelfde: njet.
Het "Onafhankelijkheidsfront"
(pas op lezer, het gaat niet om de

VREVEN
De naam van VLD-er Freddy
Vreven duikt weer eens in ongunstige zin op. Niet in het kader van het obussendossier, dat
onlangs door Knack opgerakeld
werd, maar in een louter lokale

VOORUIT
|I|ÏMM

Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek (NIS) en het Planbureau voorspellen dat er in België
per jaar 10.000 legale vreemdelingen zullen bijkomen. Beide

LH

Ik ben gestart met mijn ronde
aan de universiteiten en hogescholen. Kortrijk en Gent
zijn reeds aangedaan. De opkomst w^cis heel groot. De
geestdrift was hartverwarmend. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
Wel vrienden, we hebben de
jeugd mee! Voor het eerst
sinds vele jaren slaagt onze
partij erin het Vlaams-nationalisme terug aktueel en toekomstgericht te maken. Ons
hernieuwd profiel heeft misschien enkelen afgestoten, het
trekt duidelijk nieuwe kritische mensen cian. J o n g en
oud, op idealisme en durf
staat geen leeftijd.
De VU-Eurolijst werd door
de partijraad met grote meerderheid goedgekeurd. De
voorstelling aan de pers verliep in een optimale sfeer. Met
deze ploeg kunnen we deze
Euro-verkiezing niet verliezen. We zullen winnen, daar

instellingen vinden dit een positieve evolutie.

MIGRANTEN

•»i|iNI

We géian erop vooruit! Het
doemdenken maakt terug
plaats voor entoesiasme en
optimisme. En dat is niet ten
onrechte.

Tegen het jaar 2050 zal ons land
immers een nijpend tekort kennen aan werknemers om het
sociale zekerheidssysteem te financieren.
Vermits de vreemdehngen tot

ben ik rotsvast van overtuigd.
Vlaanderen heeft de VU nodig om Europa dichterbij te
brengen. Deze opdracht kan
door geen enkele andere politieke formatie geklaard worden.
Ik ben er zeker van dat de
Vlamingen meer dan ooit
moed en eerlijkheid zullen
waarderen.
Geen
mens
brengt me tot andere gedachten !

^ =

-^ö_

Bert Anciaux,
Algemeen voorzitter.

een relatief jonge bevolkingsgroep behoren, zullen zij voor
een groot stuk onze pensioenen
betcJen.
Driekwart van de vreemdelingen behoort tot de aktieve leeftijd, die de sociale lasten dragen van onze verouderende gemeenschap.

DE VLD-SZ: MEER GELD VOOR MINDER MENSEN
Ex-SP-kameriid Pierre Chevalier en ex-PW-kamerlid Dirk
Van Mechelen stelden de plannen van de V L D voor een
nieu'we sociale zekerheid voor.
Het resultaat heet een liberaal-sociale (in die volgorde)
hervorming te zijn van een
van de belangrijkste pijlers uit
onze welvaartsstaat, met als
leidraad: meer geld voor minder mensen. Nauwelijks waren de VLD-voorstellen bekendgemaakt, of ze werden
door andere partijen en zelfs
door de minister van Sociale
Zaken publiekelijk verketterd.
Wat een bewijs vormt dat de
VLD wel degelijk marktleider
in politieke ideeën is, zoals
een editorialist schreef, en erin
slaagt zich aan een tegenpool
van "anderen" te positioneren.
Men zou zelfs kunnen vermoeden dat de V L D in deze
ideeënstnjd onder één hoedje
speelt met de SP, die zichzelf
graag als tegenvoeter van de
liberale partij opwerpt. Nauwelijks één dag nadat de V L D
haar
uitgebreide
plannen
(welgeteld 100 bladzijden) aan
de pers voorstelde, probeerde
de SP met een dikke brochure
van 80 bladzijden kritiek al
publiek weerwerk te leveren.

Beknopt samengevat komen
de voorstellen van de V L D
neer op een vergaande privatizering en decentralisering
(met een grotere rol voor de
OCMW's) van de Sociale zekerheid, die opgesplitst wordt
in drie verzekeringen: een beroepsverzekering (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
pensioen), een privé gezondheidsverzekering en een volksverzekering (gewaarborgd inkomen, waarbij onderhoudsplicht blijft gelden en het begrip "sociale realiteit" wordt
geïntroduceerd). Voor wie dan
nog uit de boot valt -wordt er
een opvangnet gespannen. Er
wordt opgemerkt dat dankzij
een privatisering en decentralisering het politiek gevaarlijke
debat over de federalisering
van de S Z ontweken wordt.

een faillissementsverzekering
af te sluiten. De privé-verzekeraars mogen geen kliënten
weigeren, en moeten dezelfde
premies en uitkeringen handhaven. Opmerkelijk is verder
dat de V L D een basispensioen voorziet, gelijk aan het
gewaarborgd inkomen van
29.000 frank, dat verplicht
aangevuld moet worden door
een pensioen-bomis w^aarvoor
elke werknemer afzonderlijk
zelf zorgt.

De bedoeling van de V L D
is méér te geven aan minder
mensen. De VLD-minima zijn
hoger dan de huidige minima.
Maar de werkloosheidsuitkeringen bvb. "worden beperkt
in de tijd, er komt meer selektiviteit in de kinderbijslagen, het pensioen van ambtenaren wordt gelijkgeschakeld
met dat van werknemers, zelfstandigen worden verplicht

Ten eerste stelde Anciaux vast
dat de VLD-voorstellen niet
zo nagelnieuw zijn als gedacht.
Mosterd over het basisinkomen, de dienstverlening via
de O C M W ' s en zelfs arbeidsduurvermindering, haalde de
V L D bij het VU-kongres van
september jl. Ga4it senator Jef
Valkeniers nu opnieuw van partij
veranderen? vroeg Bert Anciaux zich af. Neen, zo vernam

De voorstellen van de VLD,
waar nog aan gesleuteld zal
worden op een sociaal kongres, beslaan honderd bladzijden. Dat vond VU-voorzitter Bert Anciaux een beetje
veel om snel-snel door te nemen. Niettemin formuleerde
hij reeds enkele kritische bedenkingen.

de redaktie. J e f Valkeniers is
vi^el zinnens de VLD-voorstellen op het kongres te amenderen. Andere ideeën van de
V L D werden door de VU al
geformuleerd op haar kongres
Werk in een Vlaamse staat van
Kortrijk (1986).

de gezondheid naar beneden
te halen.
In een persmededeling reageerde ook PS-minister van
Sociale Zaken Magda De GaLin
op de VLD-voorstellen: Voor
het eerst in de Belguiche geschiedenis Li er een traètitu^nele partij
Een aantal gelijkenissen met du de vernietiging van een belanghet VU-programma dus, maar rijke pijler van onxe demokratie
nog meer fundamentele ver- op papier zet, noteerde de kersschillen. Want de VLD organi- verse m^inister van Sociale Zaseert de duale samenleving, meent ken. Volgens De Galan vindt
Bert Anciaux. Hij staat hui- men achter de VLD-voorstelverachtig tegenover de grote len een samenlevingsprojekt
rol die aan privé-verzekerings- waarin de armen en de werklomaatschappijen wordt toebe- zen verantwoordelijk gesteld
deeld. In een sektor die het ^vorden voor hun mizerie.
welzijn van de mensen als op- Zoals hierboven vermeld, de
dracht heeft worden de ver- SP reageerde met een uitgezuilde belangengroepen van breide nota op de V L D . Qiwd
vandaag vervangen door de erat demvn,Hrandum door het
wetten van winst en verlies.
SEVI, SP-voorzitter Frank
vond
het
Verder spoorde Anciaux nog Vandenbroucke
VLD-hervormingsplan
geen
enkele tegenstrijdigheden op:
hoe zal een privé-verzekeraar praktLich beleidsalternatief en zereageren in periodes van hoge ker geen sociaal alternatief. Wat
•werkloosheid, waarbij zijn in- dit eerste betreft, wees Vankomsten dalen en zijn uitgaven denbroucke op het totaal fanstijgen ? En in de gezondheids- faisisme op het vlak van de cijfers
zorg dreigen de VLD-plannen en de budgettaire uitwerking. Wat
door de verantwoordelijkheid het tweede aangaat, is hij het
voor het ontsporende budget grotendeels eens met de VU.
op de rug van de patiënt te Die daar weliswaar geen 80
laden (l.p.v. op de artsen en pagina's voor nodig had.
instellingen) de k-waliteit van
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SOCIAAL
SOCIALE ZEKERHEID
KAN GEEN PASMUNT ZIJN!

EUROPEES STEMRECHT
Etienne Van Vaerenbergh interpelleerde minister Tobback
over de praktische uitw^erking
van het Europees stemrecht.
Voor de Europese verkiezingen bestaat reeds een konsensus op het Europese vlak en
zal de Belgische wetgeving hopelijk tegen juli worden uitgewerkt. Van Vaerenbergh, zelf
burgemeester, merkte op dat de
gemeentebesturen vorige •week
uitgenodigd werden een omzendbrief uit te voeren m.b.t.
praktische uitwerking van de
stemverrichtingen
voor
de
Europese verkiezingen. Dit
terwijl de Europese richtlijnen
nog niet in ^vetteksten werden
omgezet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is men het
op Europees nivo nog niet tot
eensgezindheid gekomen.

Sindii de vernieuwde regering,)deeinaine van de PS
deed haar voorzitter Btuquin enkele gedurfde uitspraken. Hij verklaarde in
de regering te blijven om de
Sociale Zekerheid te vrijwaren en omdat hij toezeggingen hieromtrent had van de
voorzitters van de Vlaamse
meerderheidspartijen.
De PS staat immers zeer weigerachtig tegenover een doeltreffende sanering van de SZ.
Het is een vaststaand feit dat de
overkonsumptie in het Zuiden
van dit land veel groter is. Dit
valt niet te verklaren op grond
van demografische en sociologische faktoren alleen.

„Hoe zalmen de problematiek aangaande de fidkaliteit en de vereidte Vaan Vaerenbergh vroeg Tobback
talenkennid oplodden ? Ook inzake
de gerechtelijke bevoegdheden van de hoe hij de problematiek van de
politiek kunnen zich moeilijkheden fukaliteit en de talenkennid zal
voordoen. In bepaalde Brudóelde ge- oplodden.
meenten zal het kiezerdkorpd met
30% toenemen wanneer de Europeanen hun gemeentelijk ötemrecht plicht voor het eigen volk, terwijl de
uitoefenen. Behoudt men de dtem- Europeaan de keuze krijgt?"

Herman
Lauuwers
waarschuwde Busquin niet onder de
indruk te zijn. „De VU id geriut;
ook buiten het politieke milieu Li
iedereen er zich van bewudt dat daneren een hoogdringendheid id, alleen
al om het didteem te laten oi>erleven.
Wallonië kan diid niet eeuwig blijven
dchermen met het argument van de
dolidariteit. Gezonde dolidariteit ij
doorzichtig en wie deze woorden in de
mond durft te nemen Li daarom nog
geen ontjpoorde deparatidt. Maar er

P-SPROKKELS

De PS bedeft dat hierdoor de didkuddie over de financiering van het
didteem en de bevoegdheden gedeblokkeerd wordt. Voor de VU L) de De overkoruumptie in de Sociale Zekerheid ld in het zuiden van
federalizering een logidch gevolg van België veel groter dan in het noorden.
een kondekwent federalidme. Voor de
PS id dit een nederlaag."

• Een maand geleden ging de
vice-goeverneur van Brabant
met pensioen. De vice-gouverneur w^aakt over de toepassing
van de taaWetgeving in de 19
Brusselse gemeenten. Omdat
men binnen de VU voor een
vacuum in de toepassing van
de taalwetgeving vreesde, interpelleerde E. Van Vaerenbergh

EEN SCHREEUW
Terwijl de hele wereld zich op de pracht
van Lillehammer vergaapte gapten twee
dieven De Schreeuw uit de Nasjonalgalleriet
van Oslo w^eg. Zo te zien, ook al op teevee, een vrij eenvoudige klus. Vanop een
ladder tegen het muurtje, een ruit kapot
en weg met De Schreeuw. Nauwelijks één
minuut en zonder één schreeuw te laten.
't Is niet de eerste keer dat werk van
Exlvard Munch zo van de haak wordt
gehaald. Sommige doeken werden teruggevonden, andere sieren nog een of andere brandkast. Want verkopen kan men
zo'n gekende werken natuurlijk niet. Of
het zou moeten zijn dat de diefstal „een
schreeuw" Wcis, een dèad tegen iets of
iemand.
Munch werd in 1863 in Loten, Hedmark,
geboren. Het lag in de lijn dat hij vlug
naar Parijs zou vertrekken, toen Munch
er zich in 1885 vestigde was de lichtstad
nog echt de wieg van de schilderkunst,
zo\vat alle stromingen werden er uitgevonden en beoefend.
Van Munch ben je niet goed, reeds de titels
doen pijn. De schilder balanceert zo\vel in
kleur als in onderwerp tussen liefde, haat,
eenzaamheid, angst, ziekte en dood. Was
hij dan een geboren zwartkijker? Of worstelde Munch met de fin-de-siècle-ziekte
die zoveel kunstenaars de das omdeed ?
Munch werkte De Schreeuw in 1893 af,
hij verkeerde in een zeer aktieve bui.
Alaar zwartgalligheid troef. Hoe kon het
anders in een wereld die maatschappelijk
in rep en roer stond en zich eigenlijk
voorbereidde op de eerste ^ve^eldoorlog ?

Tijdens de tweede helft van vorige eeuw
had het niet opgehouden met oorlogen,
met konflikten en stakingen en andere
„nieuwigheden".
Het mag dan ook niet verbazen dat kunstenaars naar pen en penseel grepen om
dat gevoel uit te drukken. Van Zola tot
Kathe KoUwitz die in dat jaar haar reeks
prenten over de Duitse Weversopstand tekende. Sociale onrust en dekadentie alom:
Oscar Wilde, maar ook de pauselijke encykliek Rerum Novarum.
De diefstal van De Schreeuw doet een
beetje denken aan deze gepleegd door de

jonge kelner Mario Roymans die in september 1971, nu alweer een eeuvidgheid
geleden. De Liefdcóbrief van J a n Vermeer
op de Europaliatentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten „wegnam". Het
doek had een waarde van 210 miljoen
fr. De dief, die zich aandoenlijk grotesk
Tijl van Limburg noemde, had dciarmee de
aandacht willen trekken op het onrecht
dat hij in zijn wereld ontmoette. De jaren
zeventig zinderden van de Grote Onrechten.
Thuis, in Limburg, stonden de mijnen in
rep en roer. Alaar de jonge Mario was
vooral getroffen door de teeveebeelden
met uitgehongerde Bengaalse vluchtelin-

gen. Hij „eiste" 200 miljoen fr. om die
miserie te lenigen.
Die Tijl was echter mjiar een amateur, luttele dagen later viel hij in de strik die hij
voor zichzelf had gespannen en werd het
doek op zijn mansardekamer gevonden.
Het was zijn manier om luidop te schreeuwen. Mario kreeg een boete van 7.500fr.
en 24 maanden cel. Hij werd zo goed als
zvvrakzinning verklaard, want w^at doe je
met zo'n dwaas ?
Zo kan het verleden week ook in Oslo
ge^veest zijn, er is w^ellicht geen andere
uitleg mogelijk voor de diefstal van een
wereldberoemd schilderij dat je toch niet
aan de straatstenen kwijt kunt.
Want zeg nu zelf, hoe grandioos de plechtigheid in LUlehammer ook -wjis, je zou
toch voor minder in opstand komen. Geen
mens durft het prijskaartje vragen van de
sjiek die daar geëtaleerd werd, van de
wattage aan verlichting.
Deze wereld is gek van het geld. E^n
reünie van de The Beatles gaat om en
bij de 1,1 miljard fr. kosten, CBS alleen
reeds dokte 300 miljoen $ af voor de
uitzendrechten van Lillehammer. En Renault stelde een nieuwe w^agen voor, niet
in Parijs maar vloog de joernalisten over
naar hartje Afrika...
Als je al deze bedragen optelt zou er geen
Damiaanaktie meer nodig zijn en wellicht
ook geen Levenslijn.

minister Tobback. De minister
blijkt intussen voor een plaatsvervanger te hebben gezorgd.
H Uit een onderzoek van het
Sportinstituut van de K.U.L.
blijkt dat het slecht gesteld is
met de fitheid van ons politiekorps. Uit het onderzoek blijkt
dat na een jaar de konditie van
politie en rijkswacht op een laag
pitje staat. Jan Caudron meent
dat zoiets onaanvciardbaar is.
Daarom gaf hij aan Tobback
de goede raad om in het programma van de politiekorpsen
sportnamiddagen of avonden in
te lassen.
• In de senaat w^ordt werk gemaakt van een aan de 20ste
eeuw aangepast Gerechtelijk
Wetboek. Jan Loones werkt
hier namens de VU aan mee.
Zo pleitte hij ervoor dat ook
de overheid, in de meest brede
zin van het woord, verplicht
wordt een gerechtelijke beslissing daadwerkelijk uit te voeren.
• Bob Van Hooland had het
over de publikatie van een blunderboek betreffende de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling te Sevilla. De
kosten werden aanvankelijk op
100 miljoen geraamd, maar liepen op tot 936 miljoen. Tot slot
werd het paviljoen voor 1 frank
verkocht. Hoe denkt men dit uit
te leggen £ian de belastingbetaler ?
• „De aangekondigde privatizering
van Belgacom id midjchien de zoveeléte gemidte kand om de beheerding
van de overheiddfinancieën dtruktureelaxin te pakken", aldus senator
Van Hooland. „De privatidering
zal dlechtd tijdelijk de dituatie van
de rijkddchuld en de begroting verbeteren, wanneer deze operatie niet
gedtoeld id op jpecifieke doeldtellingen op termijn."

Ofwel ^vas De Schreeuw een diefstal, ofwel was de diefstal een schreeuw...
R.Asinus
(ge)
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SENATOR NELLY MAES:

,,HET IS BEIANGRIJKER EEN ONAFHANKELIJK
PARLEMENT TE HEBBEN DAN
DE ONSCHENDBAARHEID ERVAN OP TE HEFFEN"
Gesteld dat je een volksvertegenwoordiging zou hebben die
werkelijk demokratisch gezag
heeft over het militaire apparaat;

baarheid wellicht nodig hebben
om haar taak onafhankelijk te
kunnen volbrengen !

installaties in de eigen kiesomschrijving ;

— die dan misschien tot het besluit komt dat er beter géén gevechtshelikopters gekocht wor— die, na een open debat, waarin den en de minister bijgevolg
ook de onafhankelijke media eenvoudig afkeurt, indien hij
hun rol spelen, in volle onaf- toch tot de aankoop overgaat en
hankelijkheid zou beslisen of er hem tot ontslag verplicht.
al dan niet te midden van alle
noden, en gezien het schaarse Dan zou die volksvertegengeld, gevechtshelikopters moe- woordiging ook niet het slachtoffer mogen worden van het
ten aangekocht worden;
gekonkel van boze militairen,
— die over de nodige informa- van de wraak van teleurgestelde
tie beschikt om met kennis van ambtenaren, van de akties van
zaken te oordelen over de kwa- de lobb3asten die miljoenen
liteit van het aangeboden mate- kommissieionen aan hun neus
zien voorbijgaan;
riaal en de prijs ervan;
— die zich niet laat paaien door
reisjes, die betalingen van verkiezingsdrukwerk door derden
weigert (en zelfs niet mag verspreiden), die niet te beïnvloeden is door de neveneffekten
van werkgelegenheid via kompensatiebestellingen of militaire

Senator Bob Van Hooland
heeft er het personeelskader
van Vreemdelingenzaken en
aanverwante diensten naar
taalrol op nagevlooid. Afgezien van het feit dat de werking van deze diensten maatschappelijk van vitaal belang
is maar helaas meer dan eens
onvrede veroorzaakt is het
opvallend dat het personeelskader aan geen enkele gangbare norm Inzake taaievenwicht voldoet.

Nivo 1: totaal 27; 19 F, 8 N
Nivo 2: totaal 103; 66 F, 37 N

Senator Van Hooland wendt
een onderzoek naar de bezetting van het perjoneeLkader
van vreemdelingenzaken.

Nivo 4 : totaal 15; 7 F 8 N

O p de Veiste beroepskommissie voor de Vluchtelingen
werken 13 mensen, waarvan
8 F en 5 N .
O p de drie diensten samen
werken
132
Franstaligen
(59% F) en 93 Nederlandstaligen (41% N).
Senator Van Hooland: „Ik

ben niet gerechtigd een oorzakelijk verband te .luggeren tudMn de
scheeftrekking in het perMneebkader en dan ook in de perdoneeLbezettuig ten nadele van de Vlamingen en anderzijds de manke
werking van de betrokken diensten. Toch zou onderzoek ter zake
interessant kunnen zijn."
Wij zijn benieuwd hoe de minister van Binnenlandse Zaken, onder wiens bevoegdheid de diensten werken, deze
zaak zal rechttrekken!

Voor dat soort werk moet je
mensen hebben die integer en
bekwaam zijn, het soort mensen
dat daarvoor ook een behoorlijk
betaalde job laat stcian en afziet
van een zekere en veilige loopbaan die minder stresserend is
en beter met het familiaal leven
te kombineren.
Dat soort mensen zal je dus ook
even behoorlijk moeten vergoeden als om het even -welk ka-

Niet de onschendbaarheid, die
indien nodig wordt opgeheven,
is derhalve het probleem. Ook
niet dat de helft van de parlementaire vergoeding forfaitair
als onkosten wordt aanzien of
dat die vergoeding te hoog zou
zijn.
Het echte probleem is dat de
huidige volksvertegenwoordiging niet meer de waarborg
biedt voor een goed werkende
demokratie en er niet van wakker ligt dat de echte beslissingen
buiten haar om worden genomen.
Zouden we ons daar dan niet
eerst en vooral moeten om bekommeren ?
Nelly Maes

KONINKLIJKE ZIN ZORGT VOOR

EEN MEESLEPEND AMNESTIE-DEBAT
De koninklijke zin ,,Het bestuderen van maatregelen die kunnen bijdragen tot de verzoening
tussen alle burgers" is een startsein ge-worden om te debatteren
over amnestie. Vorige week, na
de toespraak van Albert II van
1 februari, werd er dan ook heel
wat geïnterpelleerd over dit onderwerp in de Vlaamse Raad en
de Kamer van volksvertegenwoordigers.

administratie in eigen taal te geven en de sociale diskriminatie
die hieruit voorsproot; weis zo
groot dat velen in Vlaanderen
haast automatisch in de koUaboratie terecht zijn gekomen.

In beide parlementen waren het
de VU-vertegen-woordigers die
met hun interpellatie ieders aandacht trokken.

Wanneer Hugo SchUtz met een
aantal voorbeelden van repressie-dossiers die hij vandaag de
dag nog poogt op te lossen,
laat zien dat dit dossier nog
steeds aktueel is -wordt het duidelijk dat het hoog tijd is dat dit
dossier opgelost en afgesloten
wordt. Met algemene maatregelen en niet met het druppelsgewijs behandelen van individuele
dossiers.

ALGEMENE MAATREGEL

Nivo 3 : totaal 5 1 ; 23 F 28 N
O p het Kommissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
werken 16 mensen, ^vaa^van
9 F en 7 N .

Dat soort onafhankelijke mensen moet het verstand hebben
om zich te informeren, de bereidheid om zijn keuzen met het
publiek te konfronteren en open
te diskussiëren.

— van de verwijten van fabrikanten en opgejutte werknemers;
Nelly Moed: „Het echte probleem
i) dat de huidige voikóvertegen— van verdachtmakingen in een
woordiging niet meer de waarniet steeds onafhankehjke pers;
borg biedt voor een goed werkende
— dan zou z o n volksvertegen- demokratie en er niet van wakker
woordiging omwille van het be- ligt dat de echte bealiddingen builang van haar taak de onschend- ten haar om worden genomen."

PERSONEELS KADER
VREEMDELINGEN:
59% F, 4 1 % N

Op de Dienst Vreemdelingenzaken werken in totaal
196 mensen, daarvan behoren
er 155 tot de F-rol en 81 tot de
N-rol. Het valt daarbij op dat
de wanverhouding het sterkst
is op de hoogste nivo's, dat
de Franstaligen dus met de
hoogste en bestbetaalde posten gaan lopen.

Ik ben dus voor alles voor een
onafhankelijke en plichtsbewuste
volksvertegenwoordiging, die de echte beslissingen
niet overlaat aan een militair-industrieel kompleks waarvoor zij
de kastanjes uit het vuur haalt!

derlid in een bedrijf, zonder dat
ze over elke gereden kilometer
verantwoording moeten afleggen aan een fiskale ambtenaar
die wacht op een bevordering
of er net een heeft gekregen.

Woensdag j.1. hield Hugo
Schiltz in de Vlaamse Raad een
zeer persoonlijke en bij wijle
emotionele tussenkomst. Hij
herinnerde hierbij aan zijn eigen verleden: ,,Ik heb inderdaad enige tijd in een Belgisch
koncentratiekamp
doorgebracht, gewoon omwille van het
feit dat ik in de oorlog het uniform van een Vlctamse jeugdbeweging had gedrsigen".
De erkenning van de volgende
drie elementen moeten volgens
Schiltz de ba^is vormen van een
maatschappelijk verantwoorde
afsluiting van het repressie-dossier.
1. De koUaboratie en zeker de
volgehouden koUaboratie is een
zware politieke fout geweest.
2. Daar staat tegenover dat er
ook een Belgische schuld is in
het ontstaan van de koUaboratie. De Vlaamse frustratie omwille van de onwil van het Belgische staatsbestel om de Vlamingen elementaire rechten zoals onderwijs, berechting en een

3. Daar komt nog bij dat de repressie onmatig was en een gerichte weenvraak van het Belgische staatsbestel op het flamingantisme.

RECHT OP DWALING
Ook Paul Van Grembergen
startte zijn tussenkomst in de
Kamer met een persoonlijke
noot. Komende uit een liberale en „-witte" famihe koos hij
op 17-jarige leeftijd voor het
Vlaams-nationalisme.
Als
Vlaams-nationalist, die persoonlijk geen schuld draagt, wil
hij „sorry" zeggen voor zover
Vlamingen oorzaak van leed
zijn ge-weest tijdens de oorlog.
Vele Vlamingen hebben zich
vergist. Maar om het met de
-woorden van Piet De Somer,
rektor van de KU-Leuven te
zeggen: ,,Iedereen heeft recht
op dwaling". De basis van de
vrijheid is immers dat men zelf
en onafhankelijk een politieke
keuze kan maken ook al is dat
een vergissing. En zoals zovele

grote heren moeten we durven
zeggen „We hebben ons vergist". Maar zoals ook Schiltz
zei, moet gezegd dat een belangrijk deel van de koUaboratie
te maken had met de bitterheid
die bij vele Vlaame intellektuelen heerste, omdat zij geen politiek huis hadden gevonden in
België.
Paul Van Grembergen deed ook
nog een oproep tot mevrou-w
Spaak: ,,U-w vader heeft getracht na de verschrikkelijke
oorlogsjaren een nieuw Europees vaderland op te bou\ven
om oorlogen te voorkomen en
dit samen met o.a. Konrad
Adenhauer, een Duitser". Aan
de PS vroeg hij even na te denken over de politieke situatie
van de jongste maanden waarbij
ook de VU vreesde dat de straat
en de pers over politici een oordeel zouden vellen, zonder dat
de rechtbank aan het \voord zou
komen. Dit gebeurde -wél na
W O II en toen duurde het twee
jaar.
Het zou schitterend zijn mocht
in dit land, na vijftig jaar, de
bladzijde -worden omgedraaid,
dat de vergiftigde achtervolgings-waanzin die in sommige
dossiers nog altijd bestaat, eindelijk eens zou -worden stilgelegd, besloot Paul Van Grembergen.
Amnestie is niet hen die in de
koUaboratie terecht gekomen
zijn gelijk geven, het is evenmin
het uitwissen van de schuld.
Amnestie is voor ons het omdraaien van een bladzijde en het
begin van een nieuwe tijd.

(kk)
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SOCM
KORTER WERKEN, OOK IN DE VS?
Het debat over werktijdverkorting Li eigenlijk een debat
van alle tijden. En alle plaateen, zo blijkt uit een overzicht dat in het Amerikaanöe National J o u r n a l (15/1)
gepubliceerd werd. Over de Grote Ploj verwijét men naar
Europa, waar de 32-urenweek al veel heviger emotie,) heejt
loögeweekt dan in de VS. Toch wordt er ook in Amerika
met het idee geëköperimenteerd.

I

gertje in de lucht. Ze wijzen
erop dat een verplichte inkorting van de werkw^eek de kosten
voor de bedrijven de hoogte injaagt, net op het ogenblik dat de
wereldwijde konkurrentiestrijd
op het scherp van de snede gevoerd wordt. Dat men in Europa spreekt over de arbeidsduurverkorting, noemt Audrey
Freedman, arbeidsekonome en
hoofd van het gelijknamig adviesbureau in New York City,
wonderful. „Dan zullen we een
prachtig kompetitief voordeel op de
Europeanen \>erwerven", meent ze.

n St. Louis verkreeg een afdeling van de International Brotherhood of EUctrical Workers
(IBEW) na een geslaagde
staking de vierdagenweek. De
vakbond is entousiast over het
resultaat, waardoor de beschikbare jobs in de sektor over meer
werknemers gespreid kunnen
worden. Volgens vakbondssekretaris Donald Brejnan kwamen
er geen klachten van de werkgevers over de motivatie van de
nieu-we werknemers, waarvan
men oorspronkelijk gevreesd
had dat ze omwille van de kortere werktijd wat meer met hun
klak naar hun w^erk zouden
gooien. Patrick Murphy, de direkteur van Crejt Electrical Co
in St. Lxjuis, een van de bedrijven waar de vierdagenweek afgedwongen werd, heeft wel andere klachten. De grootste daarvan is dat de werknemers minder produktief geworden zijn
dan in het oude systeem.

KONKURRENTIE
Ook in akademische kringen is
de vierdagenweek een kontroversieel tema. Clinton's bekende
minister van Arbeid, prof. Reich
(zie W I J van vorige week),
heeft zich over de arbeidsduurverkorting nog niet echt uitgesproken. Aan de New York Timej
verklaarde hij enkele maanden
geleden dat hij daar nog w^at
meer over moest nadenken. Hij
denkt nog steeds.

Na het syndikaal sukses van
de IBEW-afdeling in St. Louis
verwacht men in de VS dat
de vakbonden de werktijdverkorting op de agenda zullen
plaatsen bij nieu'we besprekingen over de arbeidsvoorwaarden. Veel zakenmensen en ekonomen steken echter al een vin-

Anderen onderstrepen dat de
40-urenweek geen heilig huisje
mag zijn. Volgens prof. Godbey
van de Pennsylvania State University is het beleid steeds gericht geweest op een verminde-

Een kortere werkweek w volgeru de gewezen VS -denator William Proxmire niet enkel een beproefd
middel tegen de werkloosheid, maar ook een manier om de vrije tijd te vergroten.
•
• • • • • • • • •
ring van de arbeidsduur. Berkeley-prof Shaiken argumenteert
dat een kortere werkweek het

i.^4 m^A JL-f <
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tel. 015/24.73.85
KAPELLEN, Hoogboomsteenweg 119,
tel. 03/665.17.30
LIER, Antwerpsestraat 145, tel. 03/488.00.40
M E C H E L E N , Hoogstratenplein 1,
tel. 015/20.36.40
M E C H E L E N , Van Benedenlaan 32,
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tel. 016/23.37.21
LEUVEN, J . B . Van Monsstraat 83,
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TIENEN, Wolmarkt 9, tel. 016/82.21.12
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AALTER, Ter Walle 21, tel. 09/374.25.00
BRAKEL, Stationsplein 11, tel. 055/42.51.88
EEKLO, A. Van Ackerstraat 22,
tel.09/377.92.22
ERTVELDE, E. HuUebroekstraat 14,
tel. 09/344.67.90
GENT, Holstraat 21, tel. 09/223.52.27
MERELBEKE, Poelstraat 40,
tel. 09/230.79.09
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tel. 050/38.98.45
lEPER, Capronstraat 15, tel. 057/21.84.21
IZEGEM, Stuivenbergstraat 99, tel.
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7, tel. 056/22.56.98
M E N E N , leperstraat 65, tel. 056/51.06.91
ROESELARE, Hugo Verrieststraat 4, tel.
051/20.83.45
V.V.Z.-sekretarlaat: Graaf Gwijde van
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rkloosheid haar werknemers 20% minder loon
jble
probleem
van de \verkloosheic
op een manier kan benaderen te betalen en vier dagen te laten werzoals het sedert de tweede w^e- ken in plaats van in één klap 30.000
reldoorlog niet meer benaderd man op straat te moeten zetten,
werd, m.n. dat de produktiviteit zegt Archey. De VS zouden volin de VS gevoelig is gestegen, gens hem binnenkort •wel eens
maar dat de werktijd bevroren op een punt beland kunnen zijn,
is. Wanneerje de gejchiedenui vanaf waar de werkgelegenheid ophet einde van de 19de eeuw na- nieu-w begint te stijgen net omvlooit, zul je vaötétellen dat telkeru dat de ondernemingen ernstig
wanneer er een verminderuig van afgeslankt •werden.
de arbeidsduur doorgevoerd werd, dit
gepaard ging met luid protest over OPVOEDING
de gevaren voor onze kompetitiviteit.
Een protest dat telkens onterecht De politieke diskussie over arbeidsduurvermindering staat in
bleek, meent Shaiken.
de VS nog op een laag pitje.
Shaiken is zelfs overtuigd van De enige politieke advokaat van
het tegendeel: een kortere de 32-urenweek is gewezen sew^erkweek en meer werknemers nator Willuim Proxmire. Hij beop de betaalrol van een bedrijf schouwt een kortere werkweek
kunnen de konkurrentiekracht niet alleen als het probaat midaanscherpen. Hierdoor wordt pro- del om de werkloosheid te beduktiviteit toegevoegd, en kunnen op strijden, maar ook als een matal van andere vlakken potentiële nier om de vrije tijd te vergrovoordelen benut worden, bvb. door de ten. Dit zou tot tal van positieve
vermindering van kosten wat betreft sociale gevolgen leiden. Door
stress, absenteïsme en personeelsver- de 32-urenweek zouden ouders
bvb. meer tijd kunnen besteden
loop.
aan de opvoeding van hun kinKritici van de arbeidsduurver- deren.
mindering verwijzen naar Europa, en het veelbesproken In het Amerikcians Congress
voorbeeld van V W De invoe- k\vam het tema recent niet aan
ring van de kortere w^erkweek bod. Het is geleden van 1983
had er veel weg van een wan- dat het Amerikaans parlement
hoopsdaad: het was ofwel een voor het laatst overwoog om
kortere werkweek met loonver- enkele uurtjes lost te peuteren
lies, ofwel een afvloeiing van uit de 40-urenweek. Toen stelde
30% van het personeel. VW redt John Conyersjr voor om gespreid
dus wel jobs, en dat is zeker beter over acht jciar de w^erkweek tot
dan personeel te moeten blijven ont- 32 uren af te slanken. Er werd
slaan, w^ordt opgemerkt, maar niet eens gedebatteerd over het
er worden geen massa's nieuwe jobs voorstel, dat nog minder steun
gekreëerd.
kreeg dan een ambitieuzer voorstel van Conyers uit 1979, dat
William Archey, een ondervoor- door 13 leden van het Congress
zitter van de U.S. Chamber of
esteund werd. Nieuwe prikCommerce, ziet hierin een onderels in het debat over de arscheid tussen de VS en Europa.
In het oude kontinent deed men beidsduurverkorting hoeft men
nooit wat Amerikaanse onder- uit de VS dus nog niet direkt te
nemingen zes jaar geleden be- verwachten.
gonnen: een harde restruktu(Pdj)
rering doorvoeren. VW verkiest

f
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Verleden week 'u de ge<)prekdronde
van Bert Anciaux Langd
universiteiten en hogescholen van
start gegaan. Zowel in Kortrijk
aU in Gent zat de zaal afgeladen
vol. Een entoLuiast jong publiek
luisterde geboeid naar de voorzitter
en liet zeker niet na regelmatig
kritische vragen te stellen. De
politieke gedrevenheid van de
VU-voorzitter liet menig student
niet koud. En de diskussies werden
dan ook tuisen pot en pint verder
gezet. Met de nieuwe brochure De
Volksunie. VLaanuer dan ooit
onder de arm trokken de meesten
rond drie uur 's nachts huiswaarts.
Datzelfde engagement vinden we ook
sterk terug in de VU-afdeling
Heemheek-MitUaard-Haren.
Begin 1993 opgericht met 54 leden,
staat de afdeling nu reeds mét 104
leden klaar voor een nieuw werkjaar.
Wij vroegen Mark De Doncker naar
het geheim achter de sukses volle
ledenwerving.

NIET
TEVREDEN,
GELD TERUG
L i d k a a r t

Barrikadenplein 12 -1000 Brussel - Telefoon 02/219 49 30 - fox 02/217 3510

NEDER-OVER-HEEMBEEKEN HAREN

VU-AFDELING IN TWEE BRUSSELSE WIJKEN
Neder-over-Heembeek en Haren zijn twee -wijken van Brussel.
Heembeek is wel uniek in bet
VU-landscbap daar tot op beden
3 van de 5 algemene VU-voorzitters er woonacbtig waren. Bert
Anciaux en Frans Van der Eist
wonen er trouwens nog altijd.
Vol zelfvertrouwen en dynamisme bebben Veerle Baeskens,
Emile De Filette (voorzitter) en
Mark De Doncker (penningmeester) begin '94 de ledenhernieuwing in Heembeek-Mutsaard-Haren jiangepakt. Vroeger
waren VU-mUitanten uit deze
wijken aktief in Brussel centrum
maar omdat zij goed aanvoelden dat Brussel centrum te ver
lag voor de Heembekenaars en
Harenaars besloten zij een plaatselijke VU-w^erking in januari
'93 op te starten. Een politiek
dicht bij de mensen, eigen aan
de Volksunie.

100% INZET
Op een jaar tijd werd het ledenaantal nagenoeg verdubbeld.
Vijftig nieuwe leden hebben
reeds hun lidkaart, 125 is het
streefdoel voor 1994. En halen
zullen ze het!

Brief aan de Heernbekenaars
jaargang 2-nr. 7 (dec. 93-lan. 94)

SÜL^^^naa.»
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Het afdelingdblad "Brief van de Heemhekenaa.r<)lHarenaard " valt om de twee maanden in 6.980 biujen.

ingezet met een dtevige Nieuwjaars- Tevens is de kern Heembeekreceptie. Niet minder dan 70 meruen Mutsaard-Haren enorm bij de
waren komen opdagen. Niet alleen le- pinken als lokale problemen boden maar ook dimpatidanten. Meteen vendrijven.
Zo komen
de
De afdeling Heembeek-Muts- werden al 50 lidkaarten hernieuwd. " VU-mensen mee op voor een beaard-Haren bruist en zit vol Mark is geboren en getogen in jaardenhome. Vele ouderlingen
kreativiteit. ,,Het motto van onze Heembeek en enorm aktief in moeten nu hun laatste jaren buiploeg,"•z.egt Mark, ,,id niet alleen het plciatselijke verenigingsle- ten de gemeente slijten en dat
heioven maar ook doenl" Goed op ven. Dat maakt het enigszins doet pijn. Daarom wil de vzw
dreef heeft Mark het over het gemakkelijker om op zoek te Overbron een eigen bejaardenverenigingsleven, de inzet van gaan naar nieuwe leden. J e leert home in Heembeek. De gronden
Bert als schepen, de vele kleine de mensen en de gevoeUgheden zijn reeds aangekocht.
problemen waar de Volksunie
kennen, wat onontbeerlijk is ais Verder is er tijdens de komende
oog voor heeft.
je je voor 100% wil inzetten voor lente een schoonmaakaktie op
de Zavelput. De Zavelput is
De Doncker: ,Met jaar u goed je gemeenschap.

een mooi pleintje waar kinderen
kunnen spelen en oudjes een
praatje slaan, maar je kan er geen
twee stappen zetten of je trapt in
de hondepoep. De VU-afdeling
gaat het plein opkuisen, bordjes plaatsen en de politie vragen
een oogje in het zeU te houden.
Er zijn immers hondetoiletten.
Maar er wordt ook gewerkt aan
een meer veilig Heembeek en
Haren. Zo zorgde Bert ervoor
dat in vele straten de verlichting
werd verbeterd.
De Doncker: „Sonu ut het voor

de afdeling wel gemakkelijk dat Bert
UI het dorp woont, maar ook zijn
vrouw Damienne u) aktief. Ja, we
hebben een goeie groep, en de meruen
waarderen dat."

INFORMATIE
Het sterkste punt van de afdeling 18 onwaarschijnlijk dat ze
veel konkrete problemen aanpakt. Dat merk je trouwens ook
aan hun uitstekend afdelingsblad Bnef aan de Heembekenaars/Harenaars. Het blad verschijnt om de twee maanden in
6.980 bussen en staat boordevol
positieve ideeën en beleidsvoorstellen. Geen gekanker op andere partijen of mensen, neen.
Wel een pamflet over kleine dingen voor gewone mensen.
De afdeling Heembeek-Mutsaard-Haren is een bloeiende afdeling, vol werklust en kreativiteit. Onverdroten dragen de
bestuursleden het vernieuwd
VU-programma uit. Zonder zich
over te geven aan een verliezerssyndroom, maken zij in hun gemeenten de Volksunie weer wat
ze altijd is geweest: ongebonden,
pluralistisch en non-konformistisch. De cijfers be^wijzen het.
Hun overtuiging slaat aan bij de
Heembekenaars en Harenaars.
De kaap van 125 leden zal zonder moeite gehaald worden. Wie
doet ze het na?
Koen T'Sijen
c» Wie ook wil uitpakken met een
goede Ledenwerving,taktie of een
leuk verhaal uit zi/'nJhaar afdeling mag dteedd bellen naar Koen
TSijen (021219.49.30.),
faxen
kan ook 02/217.35.10.
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MET HET OOG OP DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

ELEaO 9 4
E^n tijdje geleden kontakteerde
VU-lid Andre Vergeylen uit
Berlare het nationaal sekretanaat met een komputerprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen Electo 94 IS
een handig soft-ware pakket
voor lokale VU-afdelmgen en
arrondissementele
besturen
Het biedt de volgende mogelijkheden

Dit zijn enkele voordelen voor
de lokale VU-afdelmgen Daar
komt nog bij dat dit programma
het centraliseren van de verkiezingsresultaten vergemakkelijkt

Voor de verkiezingsdag:

Het soft-'ware pakket is heel
gebruiksvriendelijk Een korte
maar duidelijke handleiding
maakt u snel wegwijs Het programma
werkt
op
elke
IBM-compatibele P C onder
MS-DOS

— Ingeven en bewaren van de
hjstnummers en letterwoorden
van de verschillende lijsten
— Ingeven en bewaren van de
namen van de kandidaten
— Simuleren van de verkiezingsuitslagen

EN W-VOOIIZinEt

— Drukken van de hjstnummers,
letterwoorden en namen van de
kandidaten
O p de verkiezingsdag:
— Ingeven van de uitslag per
lijst Berekenen van de uitslag
Verdeling van de zetels per hjst
— Ingeven van de naamstemmen per kandidaat Aanduiden
van de verkozenen en van hun
plaatsvervangers
— Drukken van de uitslagen

Bert over politiek en u over de VU
Konfrontatie op de kampus ! In februari en maart trekt VU-voorzitter Bert Anciaux in het kader van
een gespreksronde langs 7 universiteiten en hogescholen. In Kortrijk,
Gent, Diepenbeek, Leuven, Antwerpen, Geel en Brussel komt Bert
honderduit praten over het vernieuwde kommunautaire en maatschappelijke proliel van de Volksunie.
Het debat zal telkens worden ingeleid door een vooraanstaand spreker die vanuit zijn eigen achtergrond en interessesfeer ingaat op
het huidige politieke klimaat en de
nieuwe maatschappelijke uitdagingen. D e moderator en het publiek
zullen vervolgens voluit hun kritische vragen kunnen afvuren. N a
het debat is er bij een drankje nog
gelegenheid tot een informele babbel.
Vragen naar de toekomst van de
Volksunie, is vragen naar de toekomst van Vlaanderen!

— Bewaren van de uitslagen

De arrondissementele besturen
kunnen met dit programma de
informatie uit hun afdelingen op
een uniforme wijze verwerken

Normaal kost het pakket I 500
fr De heer Vergeylen verkoopt,
mits voldoende interesse, aan de
pnjs van 1 200 fr Wij stellen
daarom een gegroepeerde aankoop voor
Kontakteer ons voor uw bestelling, WIJ plaatsen dan de aankoop van alle geïnteresseerden
samen O p die manier kunnen
velen meegenieten van de
gunstprijs
Voor meer uitleg of voor een bestelling van het soft-ware pakket, kontakt opnemen met Sigurd Vangermeersch op het
Barrikadenplein
(02/219 49 30)

AFSPRAAK O P :
woensdag 23 februari - 20.00u
Het B O R R E L H U I S - Wittenonnenstraat 20, Hasselt
maandag 7 maart - 20.00u
K U L AV-auditorium 0017 - Parkstraat, Leuven (Alma II)
dinsdag 8 maart - 20.00u
UFSIA-Aula R O O I - Rodestraat
H , Antwerpen
w^oensdag 9 maart - 20.00u
zaal K A M P U S , Laremseweg 99,
Geel
maandag \A maart - 20.00u
V U B auditorium B, Pleinlaan 2,
Brussel
dinsdag 15 maart - 12.30u
E H S A L , Stormstraat 2, 1000 Brussel

' Zullen
we't
eens
over
1 een
hdere
J kloof
I tussen
\ burger
en
politiek
bebben?
'I

De Volksunie. Ylaamser dan ooit. " I f f i ^
TOEGANG

GRATIS.

VOOR

MEER

INFO:

02/219
^

49
^

Een initiatief van ^
de Minister van
Gelijke Kansenbeleid,
i; Miet Smet.
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VOLKSUNIE PARAAT VOOR EUROPA

Enkele VU-kopstukken

op een rijtje: v.Ln.r. Frieda Brepoeb, Jaak Vandemeulebrouke, Herman Lauwerö, Bert Anciaux, Jan Loonej, Willy Kuijperj en Mithat

Maandag j.L maakte het GAAT
Volkdunie-partijbedtuur de lijdt bekend die op
zondag 12 juni a.d. aan het kiezeröpubliek zal
worden voorgelegd. 28 min of meer bekende
namen, waaronder 18 mannen en 10 i>rouwen.

Karanuin.

EUROPA DE FOUTE WEG OP?

DE VIER HOEKSTENEN VAN
DE VU-KAMPAGNE
Deze week brengen wij een eerdte voord tellmg

van de kandidaten, één kandidaat krijgt reedd
een biezondere belichting, met name Mithat
Karaman, een jonge Koerd. Op die wijze
willen de denwkratidche Vlaamd-nationalidten
aantonen dat het ze, ook in de feiten, menens
Ld met hun bevrijdend volkd-nativnalidme.
Verder kunt u in deze eerdte Euro-katern
een verdlag lezen van dejongdte zitting van
het Euro-parlement over het niet-aannemen
van een Europede grondwet en wie daar
verantwoordelijk voor zijn. En in een notedop
waar het vandaag in Europa om gaat: de
kwaliteit van het leven, de dtrijd voor de
vrijwaring van het Nederlandd in Europa en
de tewerkstelling. Dé dtrijd punten waarmee de
VU naar de kiezer trekt.
Wij ronden af met de agenda van
VU-manifedtatied die met het oog op de
aandtaande Euro-verkiezingen van belang zijn.

Steeds meer tekenen wijzen erop dat Europa de verkeerde
weg opgaat. En dat 'u zorgwekkend. Er moet diu) gehandeld worden. De komende verkiezingen voor het Europee,)
Parlement vormen daartoe een goede karid. Vier aktiepunten verdienen onze belang,) teLLing.

E

uropa telt vandaag meer
dan 17 miljoen -werklozen.
50 miljoen West-Europeanen leven onder de armoedegrens. Drie miljoen EG-burgers zijn dakloos. De Europese
Unie lijkt steeds meer te kiezen voor het puur liberale model waarin het ekonomische primeert op het sociale. Waarin
achtergestelde volkeren en regio's ook op ekonomisch gebied
geen perspektief geboden ^)vorden.

GEEN SUPERSTAAT
Ondertussen verglijdt de EG
ook vervaarlijk af naar een arrogante bureaukratie die vergeet dat de rijkdom van Europa
altijd haar kulturele verscheidenheid is geweest. Ze vergeet
ook dat de kulturele miskenning
van een volk tot volkomen de-

motivatie leidt, op welk vlak
ook. Deze aanmatigende houding zorgt voor problemen te
Brussel en in Vlaams-Brabant
en is op de duur ook bedreigend
voor het Nederlands. Geen 150
jaar Vlaamse be^weging om via
Europa alle verworvenheden
van een jarenlange strijd te verliezen !
Er is ook de strijd voor een betere kw^aliteit van het bestaan.
Het recht op een kwantitatief
goed voedsel. Geen sla vol nitraten, geen vlees vol hormonen. De strijd tegen een bepaald
soort maffia dat zich niets aantrekt van de rechtsstaat, wetten met Voeten treedt, ambtenaren intimideert of met dood
bedreigt.
Tenslotte evolueert Europa ook
steeds meer tot een super-staat.

De Volksunie evalueerde het
Verdrag van Meiastricht zeer
kritisch. Zal de Europese Unie
een voldoende demokratische
refleks opbrengen om haar
meest elementaire onderdelen,
de regio's en de volkeren een
plaats en een rol in het besluitvormingsproces een kans te geven? Het ontwerp van Europese grondwet dat vorige week
op een bijna haliucinante manier door het Europees Parlement werd aangenomen laat terzake weinig goeds verhopen. De
EG staat voor institutionele veranderingen en de blauwdrukken voor die transformaties tonen nu reeds dat voor de kleinere lidstaten of regio's niet
meer dan een tweederangsrol is
weggelegd. Dit kan dus niet: tegen die trend zal de Volksunie
reageren. Wie het pluralisme
van Europa verwerpt, miskent
immers haar ziel.

TAAL
Enkele weken geleden tekende
landbouwminister André Bourgeois de tekst van de veror-
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dening inzake het te Alicante
gevestigde Merkenbureau. Die
verordening laat het Nederlands vallen als ^verktaal in het
Merkenbureau. Vorige week
nog verscheen in het Puhiikatieblad van de E G een nieuwe ontwerp-verordening voor de oprichting van een Europees Modellenbureau. De taalregeling
die daar wordt gehanteerd is
dezelfde als die van het Merkenbureau. De Volksunie trok
ondertussen naar de Raad van
State omdat ze die regeling onwettelijk vindt. Er is een nieuwe
Europese taalstrijd losgebroken: enkele maanden geleden
was er een heuse politieke rel
nodig om het gebruik van het
Nederlands te verankeren in de
dagelijkse werking van het
Frans-Duits-Belgische
Eurokorps. Ook binnen het Europees Parlement wordt bijna dagelijks slag geleverd om de
evenwaardige behandeling van

wordt de nood aan een voldoend
hoog
konkurrentievermogen
gebruikt om een frontale aanval
in te zetten tegen de ,,sociale
verworvenheden". Die zijn een
belemmering voor de tewerkstelling en moeten dus worden
afgebouwd.
,,Flexibilisering"
•wordt meteen een nieuw ekonomisch ,,adagium". Het falen
van een modern tewerkstellinigsbeleid wordt overigens ook
geïllustreerd door de weigering
de technologische en ekonomische realiteit onder ogen te zien.
O F je dat nu wil of niet: in de
toekomst zal er steedss minder
menselijke arbeid nodig zijn om
meer goederen en diensten te
produceren.

onze taal. De Volksunie-Europarlementsleden stonden steeds
in de bres voor de verdediging
van het Nederlands. Voormalige Europarlementslid Maurits
Coppieters diende bij het Bureau van het E P reeds in 1981
een verzoek in tot oprichting
van een speciale parlementaire
kommissie met als opdracht na
te gaan hoe alle EG-talen een
elijkwaardige
behandeling

f onden krijgen. N a hem

kwamen WUly Kuijpers en J a a k
Vandemeulebroucke. Tientallen
parlementaire vragen, verscheidene interpellaties, heel wat
amendementen
op
ontw^erp-verslagen: het zijn de
zichtbare bewijzen van de
VU-strijd voor het Nederlands.
Willy Kuijpers breidde die strijd
uit niiar alle regionale talen: het
Bretoens, het Baskisch, het Catalaans of het Sardisch... Zijn
handvest voor de bescherming
van regionale en minderheidstalen blijft een mijlpaal in de
parlementaire geschiedenis van

De Europese Unie kiest aJvast
voor het ,,liberale" model. Het
model van w^at de Amerikaanse
ekonomist Kenneth Galbraith
omschrijft als het kiezen voor
„De kuituur van de tevredenheid". Europa kiest voor al degenen die het nu reeds goed
hebben. Europa gaat voorbij
aan de 18 miljoen werklozen,
de bijna 50 miljoen armen en de
ruim drie miljoen daklozen. Europa kiest voor de rijke regio's
en gaat grotendeels voorbij aan
het onvermogen van de armere
regio's die er bij een dergelijke
keuze nooit in zullen slagen de
anderen bij te benen. Europa
was en is de keuze voor de liberale belangen, het kapitaal, de
ekonomie.

het ER
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Handel in blondjes
België IS een draaischijf voor de
handel in blonde sigaretten uit
Amenka Smokkel, diefstal en
zwendel teisteren nu de sektor
Hoe de dure sigaret lonend wordt voor
de misdaad' de internationale
sigarettenmafia, deze week in Knack

Vechten om Sarajevo?
De volksservieis moeten het beleg van
Sarajevo staken, zo besliste de Navo.
Riskeert het Westen een uitwaaierende
oorlog op de Balkan'' De situatie te
velde, de nsico's en het politieke
schaakspel deze week in Knack

Speciaal Wonen
Een koele woning die op een
luchthaven lijkt, of gewoon een
gezellig huis op een dorpsplein''
Volop ideeën voor bouwlusügen,
deze week in Weekend Knack

En verder...
•Professor Jef Vuchelen analyzeert het
zwarte gat in onze staatskas • Hoe
verkoopt de Vlaamse executieve
zichzelf • Vlaanderen en het
Zuidafnkaanse broedeivolk • Gesprek
met José Happart • Dertig jaar
Antigifcentrum • Groen altemahef voor
de Grensmaas • Boeken interview met
Diikje Kuiken
4 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND
+ TELE KNACK + TALENT
<de betere personeebaanbiedingen)
ELKE WOENSDAG TE KOOP

Meer en meer worden ,,noodzakelijke besparingen" opgegeven om te knippen in het aantal
werktalen van het EP. Voor de
VU is dat fundamenteel ondemokratisch. Want waarom mogen sommige Europese burgers
wel en anderen dan weer niet
hun moedertaal gebruiken binnen de Europese instellingen?
Vlaanderen heeft lang moeten
strijden om het Nederlands binnen de Belgische staat een officieel statuut te bezorgen.
Daarbovenop komt ook nog dat
de Europese instellingen zich
in Brussel zo goed als eentalig
Franssprekend presenteren. Als
je het E P in de Belliardstraat
binnenkomt, moet je voorbij de
„acceuU". De TV-schermen
waarop het dagprogramma gepresenteerd wordt, zijn eentalig Frans. En het nieuwe parlementsgebouw dat door de BAC
en de Société Générale werd gebouw werd omgedoopt tot,,Espace Leopold". O p zoek naar
de kantoren van de politieke
groepen volg je best de wegwijzers PSE, PRE, A R C of Verts.
De briefhoofden van de meeste
politieke frakties mag dan wel
tweetalig zijn, de adresvermelding gebeurt steevast in het
Frans. Alleen de Regenboogfraktie vormt hierop een uitzondering. Als je in de telefoonen telefaxgids van Belgacom telefoonnummers zoekt onder de
hoofding ,,Europese Gemeenschappen", word je doorverwezen naar de hoofding ,,Communautés Européenness"... waar
de Raad van Ministers, de Europese Kommissie, de Europese
Investeringsbank, het Ekonomisch en Sociaal Komitee, het
Rekenhof en het Europees Parlement zich in het Frans aankondigen. Ook de permanente
vertegenwoordigers van de lidstaten - die van België en Nederland incluis — afficheren zich
als Franstalige administraties.
Net zoals de tientallen lobbyisten, de interparlementaire
werkgroepen en de ambassades.
De Volksunie ligt daar wakker
van. Omdat we zien dat het dag
aan dag erger w^ordt. Dit wordt
voor ons één van de hoekstenen van onze kampjigne voor
de Europese verkiezingen.

TEWERKSTELLING
Eind november publiceerde de
Europese Kommissie het witboek over Groei, konkurrentievermogen en tewerkstelling. Drie be-

R hebben met Jaak Vandenmeulebroucke het bejte Europarlementslid in huid", riep Bert Anciaux uit, "waarom zouden we hem
dan niet op de eerste plaats zetten ?"

grippen die sinds enige tijd fu- handelsbetrekkingen tussen de
rore maken in de politieke we- in de Europese Unie (EU) gereld. Bijna kritiekloos w^ordt de vestigde bedrijven zelf gebeurt.
door liberaal denkende kringen Het veroveren van melkten
geponeerde stelling overgeno- gaat binnen de Europese konmen dat een verhoogde groei en struktie ten koste van de teeen verbeterd konkurrentiever- werkstelling van anderen. Zo
mogen absolute noodzaak zijn los je de problemen in Europa
om te komen tot meer tewerk- dus niet op 1
stelling. Daarmee wordt totaal
Vraag blijft overigens of dit ook
voorbijgegaan aan studies van
ondermeer de Organisatie voor op wereldschaal enige zoden
Ekonomische
Samenwerking aan de dijk brengt. De leden
en Ontwikkeling ( O E S O ) die van de zogenaamde Club van Luduidelijk stellen dat een herne- sabon proberen enige tegengif
ming van de ekonomische groei te produceren. Ricardo Petrella,
onvermijdelijk zal leiden tot een hoofd van de dienst FAST {Foreverhoging van de ^ve^kloosheld. cast Aisedment on Science and TechTegen eind 1995 wordt zo over nology) van de Europese Komgeheel Europa een stijging van missie en professor aan de U L B
de w^erkloosheid verwacht met ontleedde dit proces nauwgezet
nog eens 5 miljoen eenheden. met een tiental andere profesTot vervelens toe w^ordt ons ook soren uit Europa, J a p a n en de
voorgehouden dat het konkur- VS A in het bijzonder lezensrentievermogen van de Vlaamse waardige Limitd to Competiveneés
en Belgische ondernemingen (Grenzen aan het konkurrentieveel te laag is: in verhouding tot vermogen). Daarmee treden zij
de konkurrentiekracht van de in de voetsporen van de destijds
zogenaamde
lage-loonlanden. door de Club van Rome gepuDaarbij wordt totaal voorbijge- bliceerde rapporten over „ D e
grenzen aan de groei".
aan aan studies die stellen dat
onkurrentie alleen zin heeft op SOLIDARITEIT
het niveau van de onderneming. Het lage konkurrentievermoZe wordt echter absurd in een gen wordt overigens niet alleen
Europese konstruktie waarbinebruikt om de hoge werkloosnen het overgrote deel van de
eid te verklaren. Tegelijkertijd

f

l

i^^^

De Volksunie maakte tijdens
het kongres van Leuven begin
september 1993 een totaal andere keuze. Wij kozen voor een
zeer doordachte solidariteit. De
Volksuniekoos voor de denkpiste van het delen van arbeid
tussen werkenden en w^erklozen, ondermeer via de weg van
de arbeidsverkorting. De Volksunie koos ook voor het invoeren van een basisinkomen en
het invoeren van een basisinkomen voor aOe burgers. En op
Europees vlak pleit de Volksunie voor sociale clausules in
onze kontakten met de zogenaamde lage loonlanden. Deze
keuze wordt één van de inzetten van de komende kampagne
voor de Europese verkiezingen.
Daarmee passen ^ve ons in in
een bredere en groeiende Europese en mondiale beweging van
verzet tegen de myte van „groei
en konkurrentievermogen".
Dit nieuwe gedachtengoed uitdraigen — tegen het schijnbaar
logische en suksesrijke maar op
lange termijn nefaste liberale
gedachtengoed van de V L D en
een groot gedeelte van de CVP
wordt één van de hoekstenen
van de Europese kampagne. Solidariteit, werk voor iedereen
door een drastische vermindering van de arbeidsduur, het
propageren van andere vormen
van arbeid, de invoering van
een basisinkomen: evenzovele
ideeën die aantonen dat de VU
in het Europees Parlement een
belangrijke rol te vervullen
heeft. De woordvoerder van al
degenen die geen of een onvoldoende stem hebben in het
Europa van het kapitaal.
Bart Staes
c» Het gedachtengoed van de
Club van Lissabon werd door
Richardo Petrella zelf samengevat in drie artikels die verschenen in Le Monde diplomatique: L'évanglle de la compétitivité (9/91), Pour un Désarmement économique (8/93) en
Litanies de Sainte Compétiti- *

vité (2/94).
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EURO-LIJST VOLKSUNIE
De VU-lijst voor Europa zoals
ze door de partijraad van 12
februari j.1. werd goedgekeurd.
1. Jaak Vandemeulebroucke
(°Avelgem, 1943).
• Licentiaat Wijsbegeerte en
letteren (KUL).
• Sinds 1981 lid van het Europees Parlement en sinds 1973
lid van het partijbestuur.
• Stichter en gewezen voorzitter Vereniging Vlaamse Leerkrachten en Lid van het IJzerbedevaartkomitee.
• recente publikatie: De Hormonenmaffia.
2. Willy Kuijpers
("Leuven, 1937).
• Regent Germaanse Talen.
• Van 1977 tot 1982, voorzitter van de Interparlementaire
Werkgroep
Helsinki-akkoorden en tussen 1984 en 1989, lid
van het Europees Parlement.
• Sinds 1989 senator.
• Mede-oprichter van: Vereniging van Vlaamse Leerkrachten, Stichting voor Autisme,
Centrum voor Mensen met Vragen (Leuven), Daklozenwerking San Damiano (Schaarbeek) en Jeugdzorg in Gezin.
3. Frieda Brepoels
(°Mopertingen, 1955).
• Architekt.
• Provinciaal
gedeputeerde
voor Kuituur en Welzijn sinds
1991 (Limburg), gewezen kamerlid.
4. Patrik Vankrunkelsven
(°Geel, 1957).
• Huisarts.
• Sinds 1989, Ud van het Partijbestuur en sinds 1992, Ondervoorzitter VU.
• Voorzitter Zuivere Laak en
Nete, lid Bosvrienden, lid Amnesty International, lid Medici
tegen atoomwapens, lid Wetenschappelijke
Vereniging
Vlaamse
Huisartsen,
lid
Vlaamse Geneesherenverbond.
5. Herman Lauwers
(°Brasschaat, 1953).
• Licentiaat Psychologie.
• Verbondskommissaris
W K S M (tot 1987).
• Sinds 1987 volksvertegenwoordiger en sinds 1993, fraktieleider in de Kamer.
6. iVlithat Karaman
(°Hinis, Turkije, 1970).
• Koerd.
* Maatschappelijk
assistent.
Scriptie: "De situatie van de
kandidaat-vluchtelingen
in
Aalst".
• Talen: Koerdisch, Turks,
Nederlands, Frans en Engels.
7. Nora Tommelein
("Eisene, 1938).
• Inspektrice Basisonderwijs.
• Sinds 1983, voorzitster van
de VU-vrouwen en sinds 1988,
lid van het Partijbestuur.
• Sinds 1984, vice-voorzitster
van de nationcde vrouwenraad
en sinds 1982, lid rjiad van bestuur van de federatie Vlaamse
Vrouwengroepen ( F W ) .
8. Georgette D e Kegel
("Aalst, 1937).
• Sekretariaat Moderne Talen.
• Sinds 1976 gemeenteraadslid voor de VU, gewezen kamerlid.
• Voorzitster Vlaams neutraal
ziekenfonds Priester Daens,
stichtend lid F W .

7. Etienne Van Vaerenbergh
("Liedekerke, 1944).
B Doctor in de Rechten.
• Advokaat.
• Sinds 1983, burgemeester en
sinds 1991, volksvertegenwoordiger.
• Voorzitter
Onafhankelijke
Thuiszorg Vlaanderen, voorzitter Vlaanderen- Natuur-Jongeren, voorzitter Federatie Autonome Centra voor Welzijnswerk, voorzitter Vormingsinstelling, Autonome Centra.

De lijdttrekkerd op een rijtje: v.Ln.r. Knijper,) (2de plaats),
Vandenuulebroucke.

9. Peter Van Breusegem
(°Asse, 1956).
• Sinds 1987, voorzitter en
hoofdgeneesheer van Aidshulporganisatie "The Foundation
Brussel".
• Manager van El Babel, konsultatiebureau medische kommunikatie.
• praktijk
van
huisartsen
Brussel.
• Sinds 1992, bestuurslid Wetenschappelijke
Vereniging
Vlaamse Huisartsen, hoofdredakteur "Actu-HA", maandblad/nieuwsbrief
van
de
W W H , redakteur "Huisarts
nu".
• Publiceerde talrijke artikels
in de algemene en wetenschappelijke, medische pers. Meerdere romans, essays en gedichten onder het pseudoniem: Dirk
Van Babyion.
10. Walter Luyten
("Berlaar, 1934).
• Leraar Geschiedenis en Latijn.
• Sinds 1964, gemeenteraadslid, lid van het partijbestuur,
gewezen senator.
• Aktief in het Vlaams Komitee voor Steun aan Nationale Minderheden en Flandriatik Isastolentzat (Vlaams Komitee voor Steun aan Baskisch
onderwijs).
11. Firmen Debusseré
(°St-Eloois-Wmkel, 1935).
• Industrieel Ingenieur Scheikunde.
• Voorzitter
Ouderkomitee,
Omitologische
Vereniging,
Wielerclubs, Lid Raad van het
Bestuur van V I Z O (Vlaams Instituut Zelfstjmdig Ondernemen), Lid Cel "Europa" van het
Vlaamse Ouderenoverleg Komitee. ( O O K ) . Gewezen senator.

BrepoeL) (Sde plaaU)

12. Hilda Douchy-Comeyne
("Ingelmunster, 1936).
• Regentaat Huishoudkunde.
• Sinds
1992,
Voorzitster
VU-Entiteit Kortrijk.
• Van 1980 tot 1983, voorzitster en bestuurslid van kulturele damesvereniging Athena,
lid van de Raad van Bestuur van
het Kultureel Centrum Kortrijk,
lid van Kon. Akademie voor
Schone Kunsten Kortrijk, sinds
1990, oprichtster en bestuurslid
Europese kring Hendrik Brugman te Kortrijk.
13. Johan Sauw^ens
(°Sint-Truiden, 1951).
• Licentiaat in de Rechten,
1975.
• Van 1988 tot 1992, Gemeenschapsminister Openbare Werken en Verkeer, sinds 1992,
Vlaamse Minister Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming.
• Van 1976 tot 1979, Nationaal Voorzitter V U J O .
14. Paul Van Grambergen
("Eksaarde, 1937).
• Sociaal Assistent, leraar.
• Sinds 1987, volksvertegenwoodiger en fraktievoorzitter in
de Vlaamse Raad.

PLAATSVERVANGERS
1. Bert Anciaux
("Merksem, 1959).
• Licentiaat in de rechten, specialisaties : strafrecht, arbeidsrecht en bouwrecht.
• Advokaat.
• Sinds 1992, schepen van Regies, Openbare
verlichting.
Technische diensten. Energie en
Juridische Zaken.
• Sinds 1992 algemeen voorzitter VU.
• Sinds 1986 beheerder kontakt en kultuurcentrum Brussel, sinds 1984 penningmeester
Ancienne Belgique, voorzitter

^1^

en
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kansarmoedeprojekt Socio-professionele reïntegratie 'Wonen
- Werken te Brussel".
• Publikatie: De vergeten vernieuwing (1992)
2. Nelly Maes
("Sinaai, 1941).
• Regente
Nederlands-Geschiedenis-Duits.
• Sinds 1988, schepen van
Kuituur, Onderwijs, Jeugd,
Emancipatie, Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking,
senator en lid van het advieskomitee voor europese aangelegenheden.
• Voorzitster van het Wase
Neerhof, voorzitster Vlaams Internationjial Centrum (VIC), lid
van de Raad van Europese gemeenten, lid "Vlaamse Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking".
3. Jef Van Bree
(°Hamont, 1939).
• Leraar Nederlands-Geschiedenis.
• Sinds 1992, bestendig afgeVciardigde van Limburg.
• Bestuurslid
gemeentelijke
adviesraad leefmilieu.
4. Gilbert Vanoverschelde
("Veume, 1953).
• Licenticiat Germaanse Filologie.
• Leraar, auteur diverse Europese publUtaties, gewezen assistent Europees parlement.
5. Simonne Van BrusselVemimmen
("Hove, 1942).
• Maatschappehjk assistente opleiding Gezinstherapeute.
• Van 1977 tot 1989, voorzitster O C M W Boechout en sinds
1982, gemeenteraadslid.
6. Elke Sleurs
("Gent, 1968).
• Studente Geneeskunde aan
de V U B (3e doktoraat).
• Bestuurslid V U J O Gent-Eeklo.

8. Lieven Bauwens
("Kortrijk, 1942).
• Huisarts te Brakel.
• Van 1977 tot 1978, volksvertegenwoordiger.
9. Francis Van Lindt
("Brussel, 1956).
• Ambtenaar Vlaamse Gemeenschap.
• Van 1979 tot 1986, sekretaris Jeugdsbeschermingskomitee Brussel, van 1986 tot 1988,
administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, sinds 1989,
kabinetssekretans.
• Sinds 1988, gemeenteraadshd Wetteren.
• gewezen monitor-animator
Nationale Dienst Openluchtleven.
10. Annemie Thys
("Leuven, 1967).
• Verzekeringsmakelaar.
• Penningmeester arr. Turnhout.
11. Jan Caudron
("Anderlecht, 1937).
• Licentiiiat Lichamelijke Opvoeding.
• Sinds 1977 volksvertegenwoordiger.
• Lid Werkgroep I I . 11. I L ,
Vléiams Internationaal Centrum
(VIC).
12. Jano Braem-Dambruyne
("leper, 1928).
• Naaister-verkoopster, nu gepensioneerd.
• Bestuurslid VU van het eerste uur.
• Voorzitster F V V , afdeling
leper.
13. Simomie JanssensVanoppen
("Heusden, 1944).
• Onderwijzeres.
• Sinds 1989, schepen van
Onderwijs, Kuituur, Vorming +
tewerkstelling.
Burgerlijke
stand en Europese £iangelegenheden, sinds 1991, provincieraadslid, sinds 1992, lid van het
partijbestuur.
• Sinds 1985, ondervoorzitster
Vlaamse Vereniging Autisme,
sinds 1974, sekretaris en medestichter Vlaamse Ouderkomitee
voor Doven en Spraakgestoorden, lid Federatie van Oudereverenigingen in Instellingen
voor Gehandikapten.
14. Jan Loones
(" Diksmuide, 1950).
• Advokaat.
• Sinds 1991, senator (sinds
1993, Fraktievoorzitter).
• Erevoorzitter
Wielerkriterium van de Westhoek, lid Orde
van den Prince Westhoek, lid
van de raad van Bestuur van de
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.
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V I A A N D E R E N E N DE EUROPESE G R O N D W E T
Straatsburg — Verleden ^veek
stond de bespreking van een
Europese grondwet op de
agenda van het Europarlement.
Het ontwerp, dat werd voorbereid in de institutjpnele kommissie, zocht een evenwicht tussen de intergoevernementelen
en supranationalen. Maar hoe
verder de bespreking vorderde,
hoe duidelijker het werd dat dit
ontwerp in Straatsburg zou gekelderd worden. Alleen was het
effe wachten op wie het eerste
schot zou lossen. Uiteindelijk
bleken dat de socialisten te zijn.

UNANIMITEIT OVER HET
ONGERIJMDE
De uitbreiding van de Gemeenschap (Unie, moeten ^ve sinds
het Verdrag van Maastricht
zeggen) is eigenlijk de grote
aanleiding voor het debat over
de grondw^et. Maastricht mag
dan al een stap voorwaarts zijn
op de weg naar de Europese
integratie, het is zelfs voor ingewijden een onbegrijpelijke juridische warboel. En met de toetreding van de vier landen van
de Europese Vrijhandels Associatie (EVA), Finland, Zweden,
Noorwegen
en
Oostenrijk
wordt dit institutioneel kluwen
alleen nog maar erger. Die' tpetreding zou er moeten komen
op 1 janauri 1995, maar dat
lijkt nu al wat optimistisch. In
Zweden en vooral in Noorwegen bestaat er een redelijk stabiele meerderheid tegen de toetreding (20 jaar geleden wees
de Noorse bevolking bij referendum de toetreding af), met
Finland bestaan er vooral op
het vlak van de (zwaar gesubsidieerde) landbouw grote moeilijkheden. En dan zijn er de zogenaamse Visegrad-landen die
aankloppen: Polen, Tsjechië,
Slovakije en Hongarije. Dat de
uitbreiding van de Europese
Unie eigenlijk ook een eenvoudiger besluitvorming vereist,
daar schijnt iedereen het over
eens te zijn.

len van een grondwet. Alleen
komt er niet veel van terecht,
zelfs al wordt het gestemd in
Straatsburg. Zo herinnert iedereen zich -wel het Verslag-SpineUi, waarin voor het eerst
sprake was van de Europese
Unie. Dat was wel een erg ambitieuze onderneming. Het resultaat ervan was — dat mag
zeer gekoncentreerd zo wel gesteld w^orden — de Europese
Akte, de Top van Luxemburg
van 1986. Daar sprong vooral
de ambitie om de interne markt
te realiseren in het oog, maar
op institutioneel vlak was dat
maar een erg subtiele verbetering. Weliswaar kreeg het Europees Parlement bijna medebeslissingsrecht op tal van zaken (eigenlijk een negatief vetorecht, maar de uitleg over die
techniek zou ons in dit korte
bestek wel ver leiden), maar de
prijs ervoor was een bijzonder
ingewikkeld wetgevend proces.
Realisme leert ons dat we in die
delikate materie slechts kleine
stappen tegelijkertijd kunnen
zetten: de staatssoevereiniteit
staat op het spel, en dat noopt
tot voorzichtigheid. Ere wie ere
toekomt: Italië en België zijn
altijd de grootste voortrekkers
geweest op de weg naar de Europese Unie. Dat heeft niets te
maken met politieke partijen,
het is gewoon een vaststelling
over alle partijen heen. Een uitleg vindan daarvoor is overigens
een prettige bezigheid. Al bij al
betekent elke stap, -weze het nu
de Europese Akte of het Verdrag van Maastricht, een stap
in de richting van de kommunautaire procedure, en een achteruitgang in de intergoevernementele proce'dure. Bij het Verdrag van Maastricht was dat
ook: het Parlement kreeg nog
meer bevoegdheid, (maar, zoals gezegd, nog iets ingew^ikkelder), en het perspektief van
een Politieke en Monetaire Unie
werd vooropgesteld, met kalender en al.

GEEN AL TE GROTE
AMBITIES

MAASTRICHT DE GROND
INGEBOORD

Het Europees Parlement heeft
al enige ervaring met het opstel-

Wat aanvankelijk nogal euforisch werd onthaald, ging zeer

VU-KAMPAGNE-AGENDA
16 februari tot 10 maart:
Bespreking van de ontwerptekst ,,Vlaanderen in Europa"
op de arrondissementele raden ter voorbereiding van de
VU-Eurodag.
Zaterdag 12 maart: Partijraad: bespreking ,,Vlaanderen in Europa", met bundeling opmerkingen vanuit, de
arrondissementen.
Zaterdag 26 maart: VU-Eurodag in het Kultuurcentrum
De Schakel te Waregem om
13u.30-18u.30.
' KoUoquium met als centraal
gegeven de voorstelling van
de programmatekst ,,Vlaanderen in Europa".
' Voorstelling VU-Euroiijst.
* Slottoespraak door algemeen voorzitter Bert Anciaux.
Maandag
28
maart:
VNOS-uitzending - VU op
TV, om 22u.55 op TV I: „ J e

zal maar jong en VU-voorzitter zijn".
Vanaf 28 maart: „De kleine
sterren van Europa" — Reizende tentoonstelling Vormingscentrum Lodewijk Dosfel.
11 april tot 30 april: Arrondissementele raden met voorstelling van de VU-kampagne.
Donderdag
14
april:
VNOS-Radio, Radio 1, om
19u.20.
Zaterdag 23 april: Kaderdag
VU-Vrouwen te Wervik.
Dinsdag 10 mei: VNOS-uitzending — VU op TV, om
22u.55 op TV 1.
Zaterdag 28 mei: Nationale
Verkiezingsmeeting. Internationaal Kongressencentrum te
Gent.
Zondag 12 juni: Euro-verkiezingsdag.

vlug af als een gieter. De Denen
zorgden voor de Europese verrassing van het jaar door in een
referendum neen te zeggen, en
de Franse deden ei zo na hetzelfde. Het Europese Monetaire
Stelsel vial uiteen en w^erd uiteindelijk opgeheven: de impasse
is daar totaal. De Europese Politieke Unie kreeg een lelijke
knauw door het scnrijnend vertoon van machteloosheid tegenover wat zich in Bosnië afspeelt.
Daar kwam bovenop dat de Europese ekonomie zich in een
krisissituatie is gaan bevinden,
en Europa er geen antwoord op
(wU of) kan geven, - het Witboek is uiteindelijk niets nieuws
—, en dat met de val van het
Sovjetimperium en de politieke
onrust in dit gigantische gebied
het gevoel van onzekerheid bij
de bevolking toeneemt. Waar is
Europa in godsnaam nog goed
voor?
Het Europessimisme is bijzonder groot, en verscheidene groepen nemen dat te baat om hun
nefaste propaganda een toon
bij te zetten. Neem nu het extreme nationalisme van Le Pen,
de Republikaner en het Vlaams
Blok, die op een moment dat samenhorigheid over de grenzen
heen een vitale noodzaak is, een
terugkeer aan de eigen haard
preken. Een kritische houding
is noodzakelijk, maar ze moet
een globale Europese oplossing
voor ogen hebben: vrede, demokratie, welzijn en solidariteit, respekt voor de mens en
zijn kuituur centraal stellen. Zoniet is het navelstaarderij. De
Volksunie had de ruimte zich
tegen Maastricht uit te spreken,
omdat het projekt niet Europees ambitieus genoeg -was, omdat Vlaanderen er geen uitzicht
kreeg op de plaats die het toekomt.

positieve stap. Het zal voor het
eerst bijeenkomen in Brussel op
9 en 10 maart aanstaande. Alles zal afhangen van het dinamisme voor het eerste rechtstreeks verkozen Vleiamse parlement uiteindelijk. De Volksunie moet daar de motor van
blijven spelen. lïen rechtvaardige en evenwichtige Europese
ordening is té belangrijk voor
de internationale samenleving.

EEN GEVECHT WERD
VERLOREN
Zoals bij de aanhef reeds aangekondigd, ging het initiatief om
deze hele Europese grondwet in
het Europees Parlement niet te
laten stemmen uit van de socialisten. Hun fraktie was al te
zeer verdeeld, er dreigde een
regelrechte opstand. Die boodschap werd doorgegeven aan
de kristen-demokraten, die de
verdeeldheid van de socialisten \vel moesten slikken: zonder
de socialisten zou het hele ontwerp misschien wel afgestemd
worden, en dat was nog erger

dan het nu als ,,een voetnoot"
te laten doorgaan. Ze konden
nog afdwingen dat het Europees
Parlement met voldoening akte
neemt van het feit dat de institutionele kommissie een ontwerp-grondwet heeft gemaakt,
en nodigt de volgende legislatuur uit dit verder uit te werken.
O p zichzelf is dat een skelet
met weinig vlees. O p zichzelf
is het een jammere zaak, dat
dit uittredend parlement zich in
plenaire vergadering niet eens
durft uitspreken over zoiets fundamenteels. Wij geloven deiarentegen dat het beter -ware gew^eest het rlsiko te lopen, en over
de grondwet te laten stemmen.
De grote socialistische fraktie
zou dan wel ontmaskerd zijn,
ook de kristen-demokraten die
met de Britse konservatieven
zetelen zouden aan gezichtsverlies leiden, maar de bevolking,
de burger waar men het zo
graag over heeft, zou dan tenminste weten welke de posities
van de enen en de anderen zijn.
Herman Verheirstraeten

KOERD OP VU-LIJST

EN NU?
De ontwerp-grondw^et, zoals
voorgelegd door de institutionele kommissie van het Europarlement (wie geïnteresseerd is
kan de tekst bij ons bekomen), is
op zichzelf een goede zaak. De
volksnationalisten van de Regenboogfraktie hebben er kritiek op geuit, hebben amendementen ingediend. Ze zijn niet
aanvaard, maar we zijn in gesprek gebleven, we zijn verder
willen gaan in de diskussie omdat het projekt op zichzelf zeer
waardevol is. Uiteraard ging
onze kritiek, en dus ook onze
bijdrage over de plaats van de
volkeren en de regio's in de toekomstige internationale samenleving. Voor de Volksunie en
hjiar vrienden in het Europarlement ^vordt ervan uitgegaan
dat de demokratische legitimiteit beter \vordt gewaarborgdd
op een niveau dat het dichtst
mogelijk bij de burger staat. Wij
hebben dat altijd „integraal federalisme" genoemd. De regio
wordt dus het basiselement van
de instellingen en de toepassing
van het subsidiariteitsbeginsel
verleent Jian dit niveau de maximale bevoegdheid. We beseffen
wel dat dit niet voor morgen
is, mciar wij hebben de plicht
dit (nu nog) verre doeleinde te
blijven stellen.
Het Komitee van de Regio's,
dat bij het Verdrag van Maastricht in het leven werd geroepen, is ongetwijfeld weer een

Dankzij bel keiharde werk dat hij in de Vlaanue Raad levert,
kent iedereen Paul Van Grembergen. De ilUuttere onbekende niet
het gitzwarte haar naojt defraktieleider heet Mithat
Karaman,
een Vlaatnje Koerd uit S'uit-Amand<)berg.
O p de zesde plaats van de
VU-Eurolijst staaX Mithat Karaman, een Vlaamse Koerd uit
Sint-Amandsberg. De 2'4-jarige Karaman is geboren in
Hinis in Turkije.
Hij kwram in kontakt met
VU-voorzitter Bert Anciaux
in het Koerdisch Instituut in
Brussel. Karaman vertelde
ons voor 100% achter het
VU-programma te staan. Hij
hoopt met zijn kandidatuur
op de Vü-Eurolijst de Koerdische kwestie op het voorplan te brengen.
Karaman heeft veel woorden
van lof voor de strijd van

VU-senator WiUy
voor de Koerden.

Kuijpers

Karaman studeerde verleden
jaar af als maatschappelijk assistent. Zijn moedertaal is
Koerdisch, maar Karaman
spreekt vlekkeloos Nederlands (met een rasecht Gents
aksent), Turks, Frans en Engels. Momenteel is hij -werkzoekend.
In een Turks integratiecentram waar hij gesolliciteerd
had werd hij omwille van zijn
Koerdische afkomst geweierd omdat, zo vertelde men
em, "we dan a! onze Turkse
klanten zouden verliezen".

f
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ME
VOLKSUNIE START AKTIE VOOR KOERDEN
/f

GEEF DE KOERDEN EEN DAK BOVEN HUN HOOFD"

In de eer,)te nummer,) van dit jaar hebben wij de lezer de
politieke ,fituatie van de Koerden uiteengezet, ondermeer
ook hun wenö voor meer autonomie. Wij lieten VU-denator Willy Kuijperö aan het woord, hij zet zich tiind,) jaar
en dag in voor de Koerden.
Binnen de VU-rangen zijn er echter nog tal van menden
die zich daadwerkelijk het lot van de Koerden aantrekken. Wij hadden een gesprek met Herman Hermand, 36
jaar oud, VU-fraktieleider in de Kempense grerugemeente
Arendonk en zopaö terug van een tweede werkbezoek aan
Koerdutan, Noord-Irak.

H

erman Hermans noemt
zichzelf een „terreinwerker", is van beroep verifikateur bij de douane
en staat aan het hoofd van de
motorbrigade van Turnhout die
meermaals de krantekoppen
haalde bij grote Poolse sigarettenvangsten.
In zijn vrije tijd is Hermans
dewerker van het Vlaams
kenfonds, betuurslid van
bloeiende harmonie, vader
drie kinderen en draaischijf
Arendonk helpt Koerdutan.

mezieeen
van
van

.fJmiW:^

Koerdutan transporteerde. Voor een
eerste maal organueerde onze kleine
VU-afdeling toen een kleding-inzamelaktie. De kleren werden verkocht
aan een gespecialueerde firma en de
opbrengst, 117.000 fn, diende voor
de herstelling van een waterpomp te
Mizizah in Zuid-Oost-Turkije. Dit
was het begin van mijn inzet voor
de Koerden."
• E n hoe ging het verder?

H . Hermans: „Ik kwam ui kontakt met het Koerdisch Iiutituat in
Briusel, met Marcel Duchateau van
het Vlaams Internationaal CenCUM LAUDE
trum, een Niet-Goevernementele Or• Hoe komt zo'n druk bezet ganuatie voor Ontwikkelingssaman erbij om het beste van menwerking. Zo werd ik ervan overzich in een volk te steken dat tuigd dat men best niet op z'n eentje
hij tot voor enkele jaren niet werkt, maar beter met een NGO.
Wanneer de minister van Ontwikkekende ?
lingssamen werking een projektgoedH . Hermans: „Toen ikzelf voor keurt, heb je maar vijftien procent
driejaar die verjchrikkelijke beelden van de totale kostprijs nodig, het
op de beeldbuu) zag, wijt ik bij mezelf ABOS geeft je 75 procent."
dat ook ik ut) moejt doen. De lezer
zal zich herinneren dat de Volksunie • En dan?
toen een twintigtal vrachtwagens gedragen kledij verzamelde en naar H. Hermans: „Het Koerdisch In-

Deze bewoners van het knstelijke dorpje Lower Avzanke hebben tijdelijk onderdak gevonden in een
nwslimdorp in de buurt, maar w'iLlen wel vlug opnieuw een eigen dak boven hun hoofd.

stituut en het VIC gingen beter
samenwerken. Er kwam een vergadering met verscheidene belangstellende groepen, ondermeer uit Luik,
Arendonk, Aalst. En er werden plannen gemaakt, eerst voor een hospi-

taal in Noord-Irak. Dit vooriumen kelingssamenwerking werd goedgewerd al vlug afgeschoten en vervan- keurd. Gezien het regime van Sadgen door een plan tot wederopbouw dam Hoessein zo 'n 4500 dorpen nut
van enkele dorpen in Koerdutan. Er
werd een projekt ingediend dat in mei
1993 door de minuter van Ontwik-

KOERDISTAN:

ALS DE AVOND VALT.
voldoende
geneesmiddelen
aanwezig zijn. Drie generators
en een medisch team van de
VN trachten nochtans het leed
te beperken. In de oude gevangenissen, waar onder het
Iraakse regime de 'opstandelingen' opgesloten werden
(met 20 in een cel van 9 m)
'leven' nu weduwen met hun
overblijvende kinderen, zonder toekomstperspektiet, letterlijk en figuurlijk in het duister. Weeshuizen zitten overvol, overal zie je lege kasten,
onvoldoende kledij, voeding...
Een ware nachtmerrie!

Naast andere, met- of onderbetaalde medewerkers van het
VIC was VU-raadslid, Herman Hermans, uit Arendonk
totnogtoe tweemaal in Koerdistan, Noord-Irak.
Tussen het werken door had
hl] de gelegenheid om met de
plaatselijke bevolking te praten over hun nood en ellende,
hun vertwijfeling, hun \voede
tegenover hun onderdrukker,
Saddam Hoessein. Ongeveer
800.000 mensen, de ganse provincie Dohuk, leven nu ongeveer zeven maanden zonder
elektriciteit. De eerste maanden betoogden dagelijks ongeveer 6.000 mensen. De Verenigde Naties beloofden verandering als de demonstraties
ophielden..., maar er veranderde niets! Vanaf vier uur
in de namiddag is de provincie in het duister gehuld. Saddam blijft de elektriciteitstoevoer weigeren.

NACHTMERRIE

Muischien wordt Lower Avzanke door het VIC wederopgebouwd. Dus
lachen naar de fotograaf van dienst.

Ekonomisch is het land een
puinhoop. De Koerden leven
immers onder twee embargo's,
één van de Verenigde Naties
tegenover Irak en één van Irak
tegenover het autonome Koerdistan; zij worden dus dubbel
getroffen.

^

Heiman ninnaihs: 'De Koerden worden dubbel getroffen:
door de VN en door Irak ! "

Ongeveer 4500 dorpen werden van de kaart geveegd, tienduizenden Koerden gedood of
naar het Zuiden van Irak getransporteerd. Wie overbleef,
week uit naar de stad, of leek
verder in een schamel tentje.
Net over de Turkse grens bevinden zich nog enkele vluchtelingenkampen.
Duizenden
wachten nog op een kans om
naar het Westen te vluchten.

Duisternis troef ook in het
plciatselijke (moderne) ziekenhuis in de provinciehoofdplaats Dohuk. Dagelijks sterven er 15 kinderen, omdat on-

Wie de moed heeft om te herbeginnen, wie nog wil werken voor zijn volk, verdient
daarom meer dan ooit onze
steun. Daarom vraagt het VIC
en de Volksunie: ,,Haal Koerdistan uit het duister!".
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AKTIE
KLEREN VOOR
HET GOEDE DOEL

Tot voor VLerjaar jtond hier de dorpMchooL van Navuhke.
Samen met hetgaiue
dorp werd ook de óchooL
vernietigd door het regime van Saddam Hoeddein. Dankxlj het VIC zal nog dit Jaar het dorp worden
wederopgeboud, jamen met de dchooL en het
dupendarium.

de grond gelijk gemaakt had, werd
dit projekt op het kabinet van Ontwikkelingdjamenwerk'ing
zelp cum
laude beoordeeld."
• H o e k o m je zelf aan de n o dige financiën ?
H . H e r m a n s : „In feite ging het
om twee doMurd. Eén voor de heropbouw van het dorpje Gondy Gooza,
waarvoor ongeveer
vijfhonderdduizend frank eigen middelen voorzien
waren. Een tweede doddier beheldde
de wederopbouw van vier dorpen,
nl. Navidhke, Suria, Chanuayda en
Nazdiir. Dit doddier werd gejpreid
over drie jaar. AL eigen middelen
waren 1.740.000frank
voor het eerd te jaar voorzien, voor het tweede en
derde jaar letd boven de 1,3 miljoen

frank.
Sof ie Grandprez uit Luik had niet
dtil gezeten. Zij had de vijfhonderd-

duizend frank voor het kruitelijke
dorpje Gondy Gooza vlug bijeen.
Voor het tweede projekt waren er
echter wél problemen. Vanuit het
Koerdidch Indtituut, vanuit AaLt,
maar vooral door
kledingmzamelaktied vanuit Arendonk werd ongeveer 1 miljoen bijeengebracht. Door
een laatdte kledinginzamelaktie
en
kerdtdtronkenverkoop m Arendonk,
maar ook door de dteun van het
NCOS werd het projekt gered."

DAAD-WERKELIJK
• E n dan volgde een plaatsbezoek?
H . H e r m a n s : „Begin oktober van
vorigjaar wad er een eerdte plaatdbezoek. Door de lange tijd die verlopen
wad, bleek de d'ituatie ter plaatde
kompleet veranderd. Gondy Gooza,
Chanuayda en Nazdur bleken reedd
heropgebouwd door andere organidatied. Suria werd onmogelijk be-

vonden om herop te bouwen omwille van de recente bombardementen. Daarom bedloten wij om het
projekt-Gondy Gooza te vervangen
door Navzarok. Dit jaar worden
daar 35 huizen, een dchooltje en verpleegruimtegebouwd. Wij kozen ook
voor Navidhke: dit jaar 80 huizen,
één dchool en dupendarium dat ook
door de omliggende dorpen kan gebruikt worden.
Onze lokale partner, Koerd'idtan Relieve Addociation, zal uidtaan voor
de heropbouw, die einde 1994 moet
voltooid zijn."
• W a t zijn n u d e v e r d e r e p l a n nen van het V I C voor Koerdistan?
H . H e r m a n s : „Het Vlaanw Internationaal Centrum heeft projekten
over gand de derde wereld verapreïd,
Papoea, Guinea, Ecuador, Indié,

D e voorbije d r i e j a a r v e r z a - Bij al die solidariteitsakties
m e l d e d e A r e n d o n k s e VXJ-af- v a n d e A r e n d o n k s e medew^erd e l i n g m e e r d a n 4 0 t o n g e - k e r s , k u n n e n a n d e r e VU-afb r u i k t e k l e d i n g N a o p h a l i n g d e h n g e n niet afwezig blijven.
w e r d d e kledij onmiddellijk V U J O - R a n s t heeft al toegev e r k o c h t en d e o p b r e n g s t — in z e g d h e t g o e d e v o o r b e e l d v a n
totaal v e r b o v e n d e 5 0 0 . 0 0 0 V U - A r e n d o n k te volgen.
frank — g i n g integraal n a a r h e t
V l a a m s I n t e r n a t i o n a a l C e n - l ï e n k l e d i n g i n z a m e l a k t i e is e r
t r u m v o o r h a a r p r o j e k t , , H e r - g e p l a n d o p z a t e r d a g 19 m a a r t
VUJO-Ranst
rekent
o p b o u ' w v a n vier d o r p e n in e.k.
daarbij o p een n e t t o - w i n s t v a n
Koerdistan".
m i n i m u m 10 frank p e r i n w o E r w e r d e n / w o r d e n e c h t e r n o g ner, of n o g 160.000 fr.!
a n d e r e solidariteitsakties g e v o e r d . Z o w a s e r e e n k e r s t - Als o o k uw^ afdeling h a a r
s t r o n k e n v e r k o o p ( o p b r e n g s t steentje wil b i j d r a g e n , n e e m
120.000 fn). Begin m a a r t is e r d a n s p o e d i g k o n t a k t o p m e t
een m f o - a v o n d v o o r h e t p l a a t - Herman Hermaiu,
Wampenberg
selijke D a v i d s f o n d s . O p 2 6 15 te 2370 Arendonk
(tel.
m a a r t is e r een k-wis g e p l a n d 0 1 4 / 6 7 . 0 0 . 5 0 ) .
en o p n i e u w een k l e d i n g i n z a m e l a k t i e . M i s s c h i e n volgt er L a a t in j e eigen d o r p zien d a t
zelfs een koncert...
h e t m e n e n s is m e t o n z e inzet.

enz... Specifiek wat Koerdutan betreft, moet eerdt en vooral het huidige
projekt afgehandeld worden. Volgend
jaar volgen dan de redterende huizen
in Navidhke. Hopelijk komen daar
nog de heropbouw van Piriuana en
Lower Avzanke bij, evenald watervoorziening 'm de dorpen Daoudta,
Bebad. Er wordt gedacht aan kleine
tapijtweverijen in de omgeving van
Diarbakyr
(Z-0 Turkije),
maar
voor al deze projekten moet eerdt
en vooral nog de nodige informatie
verzameld worden."
• Kunnen VU-afdelingen en
h e t V I C h e l p e n bij h e t v e r z a m e l e n v a n d e n o d i g e financiën?

volkeren, die reedd eeuwen onderdrukt werden. Het Koerdidche volk
ld hiervan een goed voorbeeld. Onze
zorg moet daarbij niet alleen uitgaan naar hun dtreven naar meer
autonomie, maar ook — en vooral —
naar de allerzwakdten.
Enkel en alleen een politieke booddchap brengen u voor ond onvoldoende. Onze partij, van partijtop tot
afdelmgdbedtuur, moet daden dtellen. Laten zien dat het ond menend ld met ond program/na door
„daa3"werkelijk op te komen voor
de allerzwakdten, ook al bevinden
die zich enkele duizenden kilometerd
van ond vandaan. Ik durf het aid
volgt omdchrijven: ze zeggen dit, ze
zeggen dat; doe zelf wat!".

H . H e r m a n s : „Ik zou zelfd durven zeggen dat dit hun plicht id.
Na de ontvoogding van oru) Vlaamde
volk, moeten wij aid volkd-nationaiidten eveneend denken aan andere

(red.)

ZEGELTJES VOOR
HET GOEDE DOEL
Via dit b l a d wil H e r m a n H e r m a n s o o k een nieu-w initiatief
l a n c e r e n . H e t ligt in d e b e d o e ling o m in g a n s V l a a n d e r e n
allerlei zegeltjes t e v e r z a m e len ( F o r t , Seca, F i n a , C o m i dac, e n z . . . ) .
D e opbrengst van deze aktie is e v e n e e n s b e s t e m d v o o r
d e w e d e r o p b o u w van K o e r distan.
S t u u r alle zegeltjes, die t o c h
m a a r e r g e n s in u-w k a s t liggen te verkleuren, aan Herman Hermans, Wampenberg
15 te 2 3 7 0 A r e n d o n k .
Aan de afdehngsverantwoordelijken w o r d t g e v r a a g d k o n t a k t o p te n e m e n m e t p l a a t s e lijke r e k l a m e b l a d e n o m d e z e
o p r o e p e n k e l e m a k e n te h e r halen in h u n u i t g a v e n .

STEUNLIJST
M e e r d a n ooit beseft d e
V U - p a r t i j l e i d i n g d a t zij niet
afwezig k a n blijven bij h e t
idealisme v a n één v a n h a a r
k a d e r l e d e n . O m die r e d e n
w e r d beslist een steunlijst a a n
t e leggen t e n v o o r d e l e v a n

h e t p r o j e k t Wederopbouw van
vier dorpen in Koerdutan —
Noord-Irak?.
Wij n e m e n o n s
voor
de
noodzakelijke
2 . 2 6 0 . 0 0 0 frank v o o r h e t v e r v o l g v a n h e t p r o j e k t zo v l u g
mogelijk bij e l k a a r t e b r e n gen.
L e z e r s , h u n familie en h u n
v r i e n d e n k u n n e n een financiële b i j d r a g e s t o r t e n o p r e k e ningnummer 435-0258561-39
v a n Vlaamd Internationaal
Centrum, L a a d b r u g s t r a a t 11 te
1210 B r u s s e l , m e t v e r m e l d i n g
„ K o e r d e n " . V a n a f 1.000 fr.
o n t v a n g t u v a n h e t V I C een
fiskaal attest.
D e lijst m e t d e n a m e n v a n d e
milde s c h e n k e r s zal r e g e l m a tig in dit b l a d w o r d e n afged r u k t . D a n k bij v o o r b a a t .
Afdelingen die a k t i e s o p h e t
getou-w willen z e t t e n — bijv o o r b e e l d een d i a - a v o n d , kledinginzamelaktie, enz. nemen
h i e r v o o r b e s t zo snel m o g e lijk k o n t k a t o p m e t H e r m a n
H e r m a n s , tel. 014/67.00.50
(privé)
of
014/41.17.29
(werk). D o e n !

Eén van de 22 prachtige kodtelen van Saddam Hoeddein dient aid achtergrond, met daarvoor
kinderen, die „gelukkig" zijn op de foto te mogen. Het paleid werd ontdaan van alle Italiaarue
en wordt nu door de allerarmdten
bewoond.

^

enkele
marmer
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lïïDElGIO
BETERE GEZONDHEISZORG
DOOR FEDERALISME

WEST-VIAANDEREN
FEBRUARI
Za. 19 K N O K K E : Receptie en manUlenkaarting in trefpunt De Branding, H.Hartlaan. O m 20u. ledere
deelnemer wacht een leuke prijs.
Alle leden en simpatisanten zijn
welkom. Inschrijven wel noodzakelijk tot 12/2 (050/60.89.06). Org.:
VU-Knokke-Helst.

D e Amedee Verbruggenkring
van
Groot-Beveren
organis e e r d e een d e b a t o v e r d e t o e k o m s t v a n de ziekteverzekering.
A a n d e tafel z a t e n dr. M a r c e l D e
B r a b a n t e r v a n h e t gelijknamige
a r t s e n s i n d i k a a a t en V U - o n d e r v o o r z i t t e r dr. P a t r i k V a n k r u n kelsven. V e t r e k k e n d v a n een
enigszins a n d e r s t a n d p u n t k w a m e n b e i d e n t o t eenzelfde b e sluit: de federalisering v a n d e
ziekteverzekering
zou
een
g o e d e z a a k zijn v o o r d e v o l k s g e z o n d h e i d in V l a a n d e r e n én in
Wallonië.

Za. 19 Z E D E L G E M : Uitreiking
van de 5de Ratte Vynckeprijs door
VU-Zedelgem aan diaklub Iris, uit
de deelgemeente Aartrijke. Om
19u.30 in zaal De Marmiete te Veldegem. Iedereen is ^velkom.

VIER ARGUMENTEN
V a n k r u n k e l s v e n lichtte zijn o n t leding v a n d e CM-cijfers t o e .
P e r V l a m i n g w o r d t e r 32.500fr.
uitgegeven aan gezondheidsvers t r e k k i n g , p e r W a a l 37.500fr.
D i t b e t e k e n t een transfer v a n 16
miljard fr. Bij d e socialistische
m u t u a l i t e i t zijn de verschillen
wellicht n o g groter. H e t r a p p o r t - J a d o t b e v e s t i g t d e cijfers.
D e VU-ondervoorzitter onders t r e e p t e o o k de k o n s u m p t i e v e r schUlen.
Vlaanderen
maakt
m e e r g e b r u i k v a n eerstelijns-gezondheidszorg.
Vlamingen
doen meer een beroep op huisa r t s e n en t h u i s v e r z o r g i n g , d e
g o e d k o o p s t e p o s t e n in d e g e zondsheidszorg.
Vankrunkelsven
formuleerde
vier a r g u m e n t e n v o o r federalisering :

'OOSTVLAANDER^y
FEBRUARI
D i . 22 O U T E R : Bijeenkomst
V W G met als gastspreker Firmin
Debusseré over ,,Humor en lachen
is gezond". Om 14u.30 in zaal Pallieter, Smid Lambrechtstr£iat. Iedereen welkom.
Z o . 17 W A A S M U N S T E R : Will
Tura in Concert. In zaal Hoogendonck, Nijverheidslaan 48. Deuren: 19u.30. Aanvang koncert:
20u.30. Kaarten aan 950 en 800 fr.
op tel. nr. 052/46.31.34. Org.: A.
Verbruggenkring i.s.m. VU-Waasmunster.
MAART
Za. 12 L E D E : Zaal Hoop in de
Toekomst, te Wanzele. O m I9u.:
J a a k Vandemeulebroucke over
,,De Hormonenmaffia". Gratis toegang. O m 20u. Ierse avond, met
Irish Stew, Irish Whiskey en Irish
Coffee. Deelname: 350 fr. O r g . :
VU-Ude.
Za. 12 L A T E M - D E U R L E : Lentefeest met warme beenhesp. O m
19u.30. Info over plaats van gebeuren en inschrijvingen: 09/282.49.27
(voormiddag).
Za. 19 S E V T - A M A N D S B E R G :
VU-Lentefeest. Om 20u. in zaal
Kring H.Hart, H.Hartplein 2.
Breugelbuffet en desserttafel aan
350 fr.p.p. Gastspreker: J a a k Vandemeulebroucke. Inschrijven vóór
18/3 bij Envin Herman (251.50.08
- na 18u.). Org.: VU-St.Amandsberg.
Z o . 20 AALST: Opvoering van
,,De dood met de kogel". O m
15u.30 in de teaterzéial van het K C
De Werf, Molenstraat 51. Org.:
Vlaamse Kring Land van Aelst en
Broederband-Aalst en Denderstreek, i.s.m. Dienst Kultuursprelding en K C van bestuur VolksontwikkeHngen Openb. Bib. Kaarten:
053/77.44.97. Toegang: 200 fr. (leden 150 fr.)

Debat te Beveren rmt v.Ln.r. dr. De Brabanter,
Stiwr en dn Patrik
VankrunkeUven.

1. D e t r a n s f e r s zijn een verspilling, w^ant niet d e W a a l s e zieke
w o r d t e r b e t e r v a n m a a r labo's,
z o r g e n v e r s t r e k k e r s en m u t u a l i teiten ;
2. D e g e z o n d s h e i d s z o r g is k u l t u u r g e b o n d e n . O o k Ln K a n a d a ,
D u i t s l a n d en Z w i t s e r l a n d is ze
geregionaliseerd. D e Waalse
specialistenlobbys
blokkeren
een h e r v o r m i n g ;
3. W a l l o n i ë zal slechts b e z u i n i g e n als h e t zelf verantw^oordelijk is v o o r zijn g e z o n d h e i d s zorg;
4. H e t g e z o n d h e i d s b e l e i d w o r d t
t h a n s niet bepaiald d o o r d e m o kratisch verkozenen, maar door
een onderonsje van mutualiteiten en a r t s e n s i n d i k a t e n o p k o s ten van de gemeenschap.
D e V U heeft een sianzet t o t fed e r a l i s e r i n g b e w e r k s t e l l i g d bij
het St.-Michielsakkoord. D a n k
zij d e V U w e r d een r e m gezet o p
d e u i t g a v e n in d e klinische biologie. O o k h e t r a p p o r t - J a d o t
d a t d e R l Z I V - c i j f e r s regioucial
uitsplitst k w a m e r o p a a n d r i n gen van de V U .

EIGEN INZICHT
D r . D e B r a b a n t e r v r o e g zich
af of h e t w^el juist is „cijfers
als b r e e k i j z e r " te g e b r u i k e n . S o lidariteit is een m a a t s c h a p p e lijke v e r w o r v e n h e i d die m o e t
w o r d e n g e v r i j w a a r d . Solidariteit, v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en

moderator

dr.

Hugo

g e e n defïcitaire R l Z I V - b e g r o t i n g w a r e n d e pijlers v a n d e
w e t - L e b u r t o n . Van d e l a a t s t e
t w e e k-wam niets in h u i s .
D e B r a b a n t e r w e e s d e feder a l i s e r i n g niet af. D e solidariteit m o e t v o o r a f i.p.v. a c h t e r a f
spelen. D e b i j d r a g e n k u n n e n
v e r d e r federaal g e ï n d w o r d e n ,
mjiar m o e t e n d a n v o l g e n s b e pcialde p a r a m e t e r s t u s s e n d e g e meenschappen verdeeld worden. Elke gemeenschap kan dan
een beleid n a a r eigen inzichten
voeren.
B e s p a r i n g en kwaliteit m o e t e n
volgens D e Brabanter gekomb i n e e r d w^orden. Hij s o m d e vijf
v o o r w a a r d e n v o o r een k w a l i t a tieve g e z o n d h e i d s z o r g o p :
1. E e n g e t r a p t e o r g a n i s a t i e die
v e r t r e k t bij d e h u i s a r t s e n ;
2. Z i e k e n h u i z e n v a n v o l d o e n d e
g r o o t t e die o v e r alle n o d i g e
diensten beschikken;
3 . M e d i s c h e t e c h n o l o g i e die teg e n kostprijs w o r d t g e b r u i k t en
niet als b r o n v a n i n k o m s t e n ;
4. O p l e g g e n v a n m e d i s c h e p r o fielen, -wat k o s t e n b e s p a r e n d is;
5. B e p e r k i n g v a n h e t a a n t a l g e neesheren.
N a beide uiteenzettingen volgde
e e n b o e i e n d e diskussie m e t d e
zaal o.l.v. dr. H u g o Stuer.
Lieven Dehandschutter

Za. 19 K O E K E L A R E : Zaal Amfora, Ringlaan, om 19u.30: Breugelmaal aan 250 fr.; om 20u.30:
J a a k Vandemeulebroucke over
,,De hormonenmaffia". Inschrijving voor Breugelméial: N . Vandecasteele (051/58.90.05). Org.:
VU-Koekelare. Iedereen welkom.
Gratis toegang.
Z o . 20 D E E R L I J K : Apentiefkoncert met fluit (Veerle Secember) en
guitaar (Wïm Vancauwenberghe).
Om H u . in zaal De Sterre, St.-Lodewijk-DeerUjk. Toegang: 250 fr.
Org. Ie Dien. Telefonische reservatie noodzakeleijk (056/77.72.47).
M a . 21 I Z E G E M : Bovenzaal O u d
Stadhuis, 15u.: K Debusseré over
,,zure regen". Org.: V W G - I z e gem.
M a . 21 I Z E G E M : V-club voor
volwassenen. O m 19u.30 in Ommegangstraat 5. Tema: bloempotten versieren. Meebrengen: aarden
bloempotten, oude spons, lijmborstel, schelpen. Inkom: 50 fr. Org.:
Vlanajo vzw West-Flandria.
W o . 23 I Z E G E M : Plantiinzaal
P O B , om 19u.30: 1ste deel kursus Roger Raveel door Lucie Roseeuw. Inschrijven bij J . Bogaert
(051/30.10.39) of E. Vandewalle
(051/30.26.70). Deelname: I.OOOfr.
Org.: VSVK.
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 Kuituurspreiding en Kult. Centra Volksontwikkeling en Openbaar Biblioteek^verk. Toegang: 300 fr., w k
250 fr. (059/50.84.80, V O V O ) .
Vr. 25 W E V E L G E M : Ledenfeest
in zaal De Gouden Fazant, Centrum Wevelgem. O m 20u. Aperitief en feestmaaltijd. Deelname:
450 fr. (volw.), 250 fr. (-I2J.). Inschrijven bij bestuursleden of tel.
056/41.17.19. Org.: VU-Wevelgem.
Vr. 25 L O M B A R D S I J D E : Ledenfeest in zaal O u d Lombardsijde. O m I9u.30u. Aperitief, koude
schotel en koffie. Met gastspreker.
Inschrijven voor 18/2 op nr.

058/23.34.47
(M.
Hoste)
ot
058/23.34.30 (H. Maesen). Org.:
VU-Westende-Lombardsijde.
Za. 29 R O E S E L A R E : Nieuwjaarsfeest met uitgebreide spijskaart in restaurant De Alaretak,
Clayssenstraat 13. Inschrijven aan
1.250 fr. p.p. bij Mare Declercq
(051/20.67.22), of Dienstencentrum 't Leeuwke (051/20.83.45,
kantooruren). Org.: VU-Roeselare.
MAART
Wo. 2 I Z E G E M : Plantijnzaal
P O B , om 19u.30: 2de deel kursus Roger Raveel, door Lucie Roseeuw. Org.: VSVK.
Vr. 4 Z W E V E G E M : Tekstielkaarting. Vanaf 18u. in café 't Boldershof Harelbeekstraat 25. Ook
op 5/3 vanaf 18u. en op 6/3 van 10
tot 13u. Org.: VU-Vlaamse Klub
Groot-Zwevegem.
Vr. 4 I Z E G E M : Erasmuszaal
P O B , 20u.: open tentoonstelling
schilderijen Kris Bourgeois. Org.:
VSVK.
Za. 5 M I D D E L K E R K E : Bal van
de Burgemeester. In Casino Aliddelkerke. O r g . : VU-Groot-Middelkerke.
Z o . 6 I Z E G E M : Vlaams Huis,
13u.30: verzamelen voor wandeling te Ruiselede o.l.v. Luc Theunis
en Rik Baert. Org.: Wandelklub
Vlaams Huis.
Z o . 6 D E E R L I J K : Mosselfestijn
in zaal De Wieke, Molenhoek.
Deelname: 450 fr. volw., 250 fr./kinderen. Voor wie geen mosselen lust
IS er gevogelte. Kaarten: Wim Vancauwenberghe
(056/77.72.47).
Org.: VU-Deerli,k.
W o . 9 I Z E G E M : Plantijnzaal
P O B , 19u.30. 3de deel kursus Roger Raveel. Org.: VSVK.
Vr. 11 I Z E G E M : Vlaams Huis,
vanaf 20u.: eerste kaarting. Ook op
13/3 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub
De Vlaamse Vrienden.
Za. 12 I Z E G E M : Zaal Trefpunt,
Kon. Boudewijnstraat, 20u.: Kampioenenviering. Org.: Kaartersklub
De Vlaamse Vrienden.
Za. 19 I Z E G E M : Verzamelen voor
bezoek aan de Raveel-kapel te Alachelen, ter afsluiten van de kursus
over Roger Raveel. Org. VSVK.
M a . 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud
Stadhuis, Korenmarkt, 15u.: Roger Verkarre met ,,Kleine dingen
maken het leven mooi". Org :
VWG-Izegem.
D o . 24 I Z E G E M : Bar auditorium
Akademie voor Muziek & Woord,
Kruisstraat 15, 20u.: Wim Verreist
over ,,Trots en schaamte van de
Vlaming". O r g . : VSVK.

GRATIS VOOR ONZE LEZERS

HET KLEIN BRABANTS
//
SPLITSINGSDOSSIERTJE"
In h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e n a k e n d e splitsing v a n d e p r o vincie B r a b a n t o r g a n i s e e r d e
V U - k a m e r l i d E t i e n n e Vjui
Vaerenbergh
gespreksavond e n in S t . - P i e t e r s - L e e u w e n
Vilvoorde.
Telkens werden door aanwezigen veel v r a g e n gesteld o v e r
d e wijze w a a r o p d e z e scheid i n g zal g e b e u r e n en w e l k e e r
d e g e v o l g e n v a n zullen zijn.
In de e e n v o u d i g u i t g e g e v e n
b r o c h u r e , Het Klein Brabantii
SplitiiingódMtiiertje, heeft V a n
Vaerenbergh nu de belangrijkste ^vijzigingen v a n w e t
samengebracht. M a a r ook: de

indeling over de kieskringen
van de rechtstreeks verkozen
leden van de Vlaamse Raad,
de i n d e l i n g v a n d e p r o v i n c i e r a a d s l e d e n o v e r h e t kiesdistrikt Halle-Vilvoorde-Leuven-Diest-Tienen, de indeling
van de kieskantons Brussel-Hcille-Vilvoorde, e n z .
D e r e d a k t i e stelt d e z e b r o chure gratis ter beschikking
v a n d e lezers.
G r a a g e e n gele b r i e f k a a r t
( m e t v e r m e l d i n g Splitsing Brabant) a a n R e d . W I J / D e Toek o m s t , B a r r i k a d e n p l e i n 12 t e
1000
Brussel.
Fax
(02/217.35.10) k a n o o k .

^

WESJ-VLAANDEREN
FEBRUARI

Org.: Vorming & Gemeenschap.

Z a . 19 L I N K E B E E K : 10de Kaasen Wijnavond, in de Moelie, St.Sebastiaanstraat 14. Vanaf I8u. Org.:
Vlaamse Vriendekring Linkebeek.

Vr. 4 L E N N I K : Jaarlijks mosselfestijn in Gemeentelijk Sport en
Ontmoetingscentrum J o Baetens.
Vanaf 18u. Ook op 5/3 vanaf 18u.
en op 6 en 7/3 vanaf 12u. Org.:

M a . 21 L E N N I K : Kadervormingsavond n.a.v. de Europese verkiezingen. Gastspreker: Herman Verheirstraeten. In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127, om
20u.30. Org.:
Rodenbachfonds
Brabant.
Za. 26 H E E M B E E K : Tweede
Spaghetti-festijn. Van 16 tot 21u.
in zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131 te 1120 Brussel. Iedereen
hartehjk welkom. Org.: VU-Heembeek-Mutsaard-Haren.

VU-Lennik.
Vr. 4 G A N S H O R E N : „Ierland
vandaag" door Hans De Belder.
Van 20 tot 22u.30 in G.C. De Zeyp,
Van Overbekelaan 164. Org.: Vorming en Gemeenschap.

MAART

Za. 5 H A A C H T : Gespreksavond
met Willy Kuijpers. O m 20u. in het
bovenzaaltje ,,Onder de Toren" aan
St.Remigiuskerk. „Terugblik over
40 jaar VU - En nu naar de Toekomst !". Iedereen welkom ! Org.:
VU-afdeling Haacht.

D i . 1 G A N S H O R E N : Gespreksavond ,,Heerlijk vertoeven in lerIcind" door Stan Philips. In G.C.
De Zeyp, Van Overbekelaan 164
in Ganshoren. Van 20 tot 22u.30.

Wo. 23 L E U V E N : Opvoering „ D e
honden in het zegekoor". Om 20u.
in Auditorium Minnepoort, K. Albertlaan 52. Inkom 200/180. Info
KVHV Leuven (016/22.90.98.
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UIT DE REGIO
VU-HALLE RICHT
VERKIEZINGSKOMITEE OP
De VU-besturen van Halle,
Lembeek en Buizingen bekrachtigden
het principiële
voorstel om de Halse kiezer
in alle duidelijkheid tegemoet
te treden en opteerden daarom
eensgezind om in oktober '94
met een eigen lijst (Volksunie)
op te komen.
De eerste voorbereidingsfase op
progammatonsch vlak is reeds
achter de rug. Bestuursleden
van VU Groot-Halle namen
deel aan werkgroepen die het
nationaal kiesplatform voor de
gemeenteraadsverkiezingen
voorbereidden. Alle facetten
van het gemeentebeleid — en de
nieuwe frisse VU-kijk erop —
werden er uitvoerig besproken.
De toepassing ervan op lokaal
vlak gebeurt tijdens de eerstkomende maanden in samenspraak met leden en kandidaten.

OPROEP
Alle
Volksunieleden
van
Groot-Halle en alle ex-kandidaten van lijst ,,Nieuw" (1988)
ontvingen reeds een uitnodiging
om zich uiterlijk vóór 1 maart
/i'i''/eventueel kandidaat te stellen voor onze Halse VU-lijst.
Vermits wij voorstander zijn
van een open bestuur doen wij
eveneens een publieke oproep
tot iedereen die bereid is zich
politiek in te zetten voor de

Halse gemeenschap... en die in
ruil voor deze inzet niet mikt op
het eigen materieel belang.
Geef het bestuur een seintje of
neem kontakt op met het Verkiezingskomitee, Kornijkveld 7,
1501 Halle (02/356.30.25).

ZOEKERTJE
G E Z O C H T - „Sociale geschiedenis van het Vlaamse
volk", van Chris Vandenbroeke.
Uitg. Kritak Leuven, 1984. Tel.
02/731.80.87. Roger Dewulf

KUUR in
Z-POLEN
Gezondheid en vakantie.
Schitterend en goedkoop!
Gratis dokumentatie:
R. De Waegenaere
Zonneschijn 8
B 9800 Deinze
Tel. 09/386.37.07
Fax. 09/380.07.83.

ANTWERPEN
FEBRUARI
Vr. 18 LIER: Gezellig samenzijn
met Boerewintertafel m het Hof
van Aragon, Aragonstraat 6. Om
20u. Kaarten bij bestuursleden aan
450fr. Org.: vu-Lier.
Za. 19 EDEGEM: Kaartavond In
Drie Eiken om 20u.l5. Inschrijven
op voorhand. Inrichters: VNSE.
Do. 24 KAPELLEN: Jaak Vandemeulebroucke over ,,De Hormonenmaffia", om 20u. in Jeugdcentrum Den Biz, Eikendreef (nabij
Aldi, Marktplem) Org.: VU-Kapellen i.s.m. vzw Plattelandsontwikkeling.
Do. 24 EDEGEM: Dia-avond
over Roemenië vandaag door Staf
De Roover. Om 20u. in Drie Eiken.
Org.: Kulturele Kring.

Za. 26 ANTWERPEN: Nationale
Ontmoetingsdag FVK-Rodenbachfonds. Om 14u.50 in het Pershuis,
Grote Markt 40.

Zo. 20 NEERPELT: Tafeltennistornooi der Vlaamse Vriendne. Van
14 tot 18u. in klublokaal van TTV
Liapelt,
Smeelstn,
St.Huibrechts-Lille. Ploegen van 3 pers.
van 7 tot 77j. kunnen gratis inschrijven op nrs. 011/64.323.54 (Nathalie
Cox-Claes) of 011/64.99.53 (Frank
Seutens). Trofee geschonken door
Jef Van Bree. Org.. VU-Neerpelt-St.- Huibrechts- Lille.
Za. 26 LAAKDAL: Ledenfeest
VU-Laakdal in zaal St.Lambertus.
Aanvang: 19u.30. Leden: 100 fr.
Inschrijven:
Ghris
Hermans
(013/66.52.97).
MAART
Vr. 4 DORNE-OPOETEREN:
Gina Verhoosel over haar inzet en

BEDREIGING
VOOR UITERWAARDEN r
/ /

Provincieraadslid J a a k Cuppens (VU) interpelleerde tijdens de zitting van 19 januari 1994 gedeputeerde Stevaert
(SP) over ondiepe grindwinning in de Grensmaas. In feite
gaat het om een beleidsinitiatief
aan de Nederlandse zijde van
de Maas, dat invloed kan hebben op de Vlaamse zijde.

NIEUWE POGING
Het projektbureau Grensmaas,
in het leven geroepen door de
Nederlandse overheid, tekende
een plan uit ^vaarbij de Grensmaas een nieu^v aanzicht zou
krijgen. Het oorspronkelijk verloop van de Maas, met het bochtige trajekt, zou hersteld ^vorden.
Volgens de folders zou een natuurgebied van 1.000 ha gekreëerd worden door het ondiep afgraven van grind en het
plaatsen van ondergrondse kleischermen. De natuurlijke vegetatie zou dan weer een kans
krijgen. ,,Geen diepe grindkuilen meer. Ekologie en ekonomie
gaan hand in hand"... aldus de
Folders.
J a a k Cuppens, zeer goed vertrouw^d met het grinddossier,
ziet in dit projekt de zoveelste

MAART

belevenissen als D.R.K.-zuster. Om
20u. m de Oase. Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep
Maaseik-VWG-Maasoeteren- Bree.
Vr. 18 TONGERLO: Philippe
Despriet over Frans-Vlaanderen,
een stukje Vlaamse bodem, ons ontstolen door... Met dia's. Om 20u. in
Kapellekeshoef Org.: SMF-Kempen.
Za. 19 NEERPELT: Derde
Vlaamse Kwis. Om 20u. in parochiezaal De Kentings, Kerk Boseind. Ploegen van 4 tot 6 pers.
Inschrijven
bij Leo Domen
(011/64.33.03) of Piet Triki
(011/54.42.34). Deelname: 125
fr.p.p. (vooraf 100 fr.). Org.: Neerpeltse Vlaamse Vereniging.
Vr. 25 BREE: Zangavond met
Jaak en Roza op akkordeon en
orgel. Om 20u. in Cambrinus te
Bree. Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep Maaseik-VWG Maasoeteren-Bree.

ROEKELOOS
Voor de Vlaamse zijde van de
Maas kan dit projekt negatieve
hydrologische effekten hebben.
De uiterwaarden aan Vlaamse
zijde van de Maas hebben algemeen een hogere ekologische
waarde. De -waardevolle natuurgebieden aan Vlaamse zijde
worden bedreigd door dit projekt (verdroging, andere overstromingsfrek\ventie, naijlingseffekt van vervuild slib...).

De Nederlandse minister van
Verkeer en Waterstaat heeft met
de Nederlandse provincie Limburg een convenant afgesloten
voor het winnen van nog 35
miljoen ton grind. Dit om tegemoet te komen aan de natio- ,,In het Nederlandse MER-rapnale behoefte tot het jaar 2015. port moeten deze effekten goed
De traditionele grind\vinning, onderzocht \vorden",
aldus
•wciardoor diepe sporen in het raadslid Cuppens.
landschap worden achtergelaten, wordt echter zw^aar onder ,,Springt men niet wat roekevuur genomen. O m de kritiek loos om met natuurgebieden aan
te omzeilen wordt er nu de kre- deze zijde van de M a a s ? "
atie van een natuurgebied aan De recente
overstromingen
gekoppeld. De Nederlandse mi- hebben dit dossier w^eer in een
lieubeweging heeft zich reeds ,,stroomversnelling' gebracht.
achter die kar laten spannen.
De kranten stonden er bol van.
,,Geef de Maas meer ruimte
Het rendement van de ondiepe door oeververlegging en uitdiegrindwinning ligt lager dan de ping van de uiterwaarden",
klassieke manier. Toch blijkt de kortom: „grindw^inning omwille
ondiepe grindw^inning finan- van waterbeheersing', zeggen
cieel voldoende aantrekkelijk, de voorstanders van ondiepe
rendement gemiddeld 30%. De grindwinnnig.
Deze
thesis
te verwachten omzet van het wordt echter tegengesproken
projekt bedraagt meer dan 700 door experten als ingenieur
miljoen gulden.
Plessers: ,,Als het Maasdijkenplan was uitgevoerd, waren er
geen problemen geweest... Als
technicus zet ik grote vraagtekens bij dit projekt... volgens
mij is het Grensmaasprojekt een
alibi om te ontgnnden."
Gedeputeerde Stevaert heeft' in
een interview in het Belang van
Limburg (29 dec. '93) het volgende gezegd: ,,Wij moeten de
Maas meer ruimte geven? Alleen kanaliseren binnen de dijken is niet voldoende. Bij een
eventuele overstroming zullen
de dijken altijd te laag zijn."
Raadslid Cuppens stelde de
vraag of de houding van het
Provinciebestuur hierbij gezet
was. Of was het een voorlopige
mening van één bestendig afgevaardigde ?

Di. 15 BERCHEM: Kwisavond.
Inschrijven voor 9/3. Inkom 100 fr.
Om 20u. in KG te Berchem. Org.:
FW-Berchem.
Za. 19 BERCHEM: Bezoek aan
enkele randgemeenten van Brussel. Vertrek Berchem-station om
8u.30 (met bus). Info en inschrijving: FW-Berchem. Mannen mogen mee ! Inschrijven tot 9/3.

poging om de uiterwaarden verder te ontginnen. ,,Grindwinning met een ekologische sausje,
een nieuw systeem om kritiek
te omzeilen, en alsnog deze lukratieve aktiviteiten verder te
zetten."

VU-HASSELT ZEHE
JAAR GEZELLIG IN

Zo. 27 EDEGEM: Pannekoeken
en koffie ,,a volonté" voor 150 fr.
Om I5u. in Drie Eiken. Org.:
VNSE.

LIMBURG.
FEBRUARI
Vr. 18 TONGERLO: Praatcafé
met het Sint-Maartensfonds. Om
20u. in Kapellekeshoef. Org.:
SMF-Kempen.

JAAK CUPPENS OVER ONDIEPE GRINDWINNING GRENSMAAS;

In het kader van de Benelux
Ekonomische Unie werkt men
blijkbaar aan het opzetten van
een gelijkaardige porjektstruktuur voor Vlaanderen. Vlaams
minister Kelchtermans zou al
toegestemd hebben met het
voorgestelde overleg. ,,Is het
nog langer aanvaardbaar dat
Limburg geen inspraak heeft in
dossiers als dit? Wellicht lezen
we eerstdaags in het dagblad dat
Frieda BrepoeU in gedprek nut óe nieuwe VU-denator Jod Truyen.
Kelchtermans weer groen licht
geeft aan een dergelijk projekt
O p 23 januari j.l. zette VU-Has- lang weggew^eest — en op nieuwe over het hoofd van de provincie
selt het nieuwe jaar stijlvol in. vriendschappen werd uitge- heen, zonder inspraak"
120 oude én nieuwe vrienden breid geklonken.
Raadslid Cuppens vroeg de dewerden onthaald op een nieu-wjaarsontmoeting in het Kultu- In haar nieuwjaarstoespraak putatie een sluitend dossier op
reel Centrum. Frieda Brepoels, kondigde Frieda Brepoels de te stellen en op te volgen. Hij
VU-gedeputeerde, stond als uitbreiding van het afdelingsbe- verzocht de Bestendige Depugoede gastvrouw^ in voor de ont- stuur aan. Er staan in Hasselt tatie tevens om zich te verzetten
belangrijke dingen op stapel, tegen de ondiepe grindwinning
vangst.
en de Hasselaren zijn er klaar aan Nederlandse zijde, indien
Het
gaat
uitstekend met voor. De talrijke ledenopkómst dat negatieve effekten zou hebVU-Hasselt, en dat -was te mer- was dan ook een hart onder de ben voor Vlaams-Limburg. De
ken. De échte Hasselste vinster- riem voor al diegenen die in dit deputatie moet alle w^ettelijke
mikken met warme chocola — verkiezingsjaar, én daarna, de middelen en (grensoverschrijdende) overlegplatforms aanen de nodige hartversterkers! — VU-vlag hoog zullen houden.
wenden om de voorgestelde bevielen zeer in de smaak. Met een
goed gia^ in de hand kreeg ie- VU-Hasselt plant in de loop zwaren tegen de ondiepe grinddereen de kans om w^eer eens bij van 1994 nog talloze andere winning ten volle tot uiting te
Interesse ? Bel brengen.
te praten. Oude vrienden von- aktiviteiten.
den mekaar terug — soms van 011/23.70.37 (sekr. Frieda BreE r i k Accou
poels).

^1^
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KÜLT-ÜITJE
ANTOINE MORTIER, KRACHTIG EN BOEIEND
ende mate terug te vinden is in
het monumentale karakter van
zijn schilderijen— zijn voorkeur
uitgaat naar het stalen hoogreliëf, daarbij van de non-figuratie
naar het konceptule overstappend.

Van 20 februari tot 3 april loopt
in het Museum Dhondt-Dhaenens een tentoonstelling van het
werk van Antoine Mortier.
De organisatoren hebben niet
de betrachting om een retrospektieve van Mortiers oeuvre
te brengen, daarvoor is de tentoonstellingsruimte van het Museum Dhondt-Dhaens te beperkt. Wel heeft men getracht
om aan de hand van een 20-tal
belangrijke werken uit diens
oeuvre van de jaren '50 tot op
heden een krachtige en boeiende ekspositie te bouwen die
als hommage aan de thans 85-jarige kunstenaar kan gezien -worden. Zowel een selektie uit zijn
olieverfwerken als uit zijn tekeningen, lavis als gouaches is te
bewonderen.

Twee belangrijke retrospektieve
tentoonstellingen in 1986 te
Brussel werken de officiële erkenning van het werk van Antoinne Mortier in de hand.
O p 2 oktober 1988, op de 80ste
verjaardag van de kunstenaar,
wordt zijn reliëf IJzer ingewijd
als hulde aan het verzet en de
opoffering.
In het latere werk van Mortier beklemtonen de technische
perfektie en de rijpheid van z'n
palet de stille kracht van de vormen die hun kracht vinden in
een eeuwige jeugd.

Antoine Mortier werd op 2 oktober 1908 geboren in Sint-Gillis-bij-Brussel.

In 1992 verliest de schilder zijn
vrouw, die hem zijn leven lang
heeft bijgestaan op de moeilijke
w^eg van de kreatie. Sinds dan
leeft en werkt hij teruggetrokken in Brussel. In zijn recentste
werk zijn voornamelijk figuren
te herkennen die noch van het
geluk, noch van het ongeluk gespaard bleven.

Na jaren opleiding in verscheidene disciplines van de beeldende kunsten was hij van 1940
tot 1947 aan de Koninklijke
Muntschouwburg
verbonden
als koorzanger.
In 1946 houdt hij zijn eerste
persoonlijke tentoonstelling in
de Galerie Apollo te brussel.
In dat zelfde jaar sluit hij aan
bij de groep De Jonge Belguche
Schdderkurut en komt er in kontakt met Bonnet, Bertrand, Van
Lint en Mendelson waarmee hij
deel neemt aan groepstentoonstellingen in Parijs en Amsterdam. In november 'A6 verlaat
hij de groep én de Munt om zich
geheel aan de schilderkunst te
kunnen wijden die de volgende
drie jaren hoofdzakelijk gericht
is op het leven der vormen.
In de vroege jaren 50 krijgt het
gestueel ekspressionisme van
Mortier welisw^aar aandacht in
het buitenland, maar in België
stuit de pionier van wat men
later ,,action painting" zal noemen op nagenoeg volledig onbegrip.
Tijdens een reis door Spanje
in 1955 ontdekt Antoine Mortier de techniek van de grote
Spaanse Meesters. Maar ondanks de talrijke individuele
tentoonstellingen blijft Mortier
onbegrepen. In 1957 stopt hij
dan ook met schilderen en gaat
werken bij lijstenmaker Gabriel
van Thienen.
Toch is het z'n werkgever die
hem aanmoedigt weer te gaan
schilderen. Na een Italiëreis
breken eindelijk betere tijden
aan. Na de deelname aan de Biënnale van Venetië in 160 en die
van Tokio in 1961 dringt Mortier langzamerhand door in de
partikuliere en openbare verzamelingen. De retrospektieve in
het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel is een ontdekking
voor het brede publiek.
O p fantastische schilderkunstige periodes volgen levenskrachtige, geweldadige series.
Het ene tema is pijnlijk, het
andere vredig. Enkele onthutsend-bevreemdende portretten
markeren de jaren '70. Een aantal andere, getuigend van een
grondige psychologische analyse, ontstaan begin 1980.
O p 76-jarige leeftijd aanvaardt
hij de studieopdracht voor het
Brusselse metrostation IJzer
waarbij -teruggrijpend njiar
zijn eerste liefde, die in groei-

Een kompodUie van Antoim Mortier uit 1934, uitgevoerd Ui Chinese
inkt

c» Het Museum
Dbondt-Dhaenend bevindt zich aan de Mu^eumlaan 14 in 9831 DeurU.
Het Ut toegankelijk van woenddag tot vrijdag (14 tot 17 uur) en
za.terdag en zondag van 14 tot 17
uur. Groepen kunnen buiten de
normale openingsuren het mutieum bezoeken, teUfonLtch afspreken i^ hiervoor wel gewenst:
UL 09/282.51.23. Op dit nummer kan u ook een betaalde gids
reserveren. Algemene toegangsprijs: 40fr.

GESCHIEDEINS
VAN
GROOT
KAMPENHOUT
Vorig jaa.r, bij de eerste editie
van de Gedchiedenut van Berg,
Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel
(Midden-Brabant)
door historikus J o s Lauwers
en illustrator Anna Denies uit
Perk, viel het op dat een steeds
ruimer publiek belangsteling
gaat vertonen voor historisch-heemkundige onderwerpen. De verkoop kende z o n
denderend sukses dat de gemeenteraad besloot over te gaan
tot een herdruk. Deze rolde
zopas van de persen.
De auteur is geen onbekende in
de streek, want hij heeft al 31
boeken op zijn aktief, gaande
van publikaties over Diegem
tot Elewijt, en van Sint-Stevens-Wolu-we tot Peutie.
Ook in zijn jongste studie over
Kampenhout worden alle facetten behandeld, van in de oudheid tot op heden. De schrijver
heeft speciaal oog voor het leefmilieu van vroeger en nu, met
zijn hofsteden en watermoelens,
kerken en kastelen, toponiemen
en straatnamen, onderwijs en
armenzorg, ambachten en verenigingsleven, gilden en folklore.

IN FLANDERS FIELDS GELAUWERD
Geschiedenis van
De Dr. Ferdinand SneUaertprijs
1993, uitgereikt door de Vereniging van Vlaams-nationale Auteurs, werd toegekend aan Herwig Verleyen voor zijn boek In
Flanders Fields.
Het
was
WNA-sekretaris
Willy Cobbaut die tijdens de
algemene vergadering van zijn
vereniging de laudatio uitsprak.
Hij verwees naar het ontstaan
van het gedicht en zijn auteur,
de Kanadese legerarts J o h n
McCrae, die zoals algemeen bekend dienst deed op de slcigvelden van de Grote Oorlog en er
ook het leven liet.
Cobbaut w^ees er terecht op dat
de versregels van McCrae
omiddellijk na publikatie in
1915 een eigen leven zijn gaan
leiden en met verstrekkende gevolgen bovendien. De papaver
van de Westvlaamse slagvelden
staat vandaag in het woordenboek als Flanders poppy, zijnde de
kunstpapaver die op Poppy-day
(11 november) verkocht wordt
als steun aan de oudstrijders en
om hun graven te onderhouden. Dat er over gedicht, auteur, bloem en gebruiken nog
geen nederlandstalig boek was
geschreven noemde Cobbaut
merkwaardig, met Verleyen is
daar dus aan verholpen.
Dat het boek een bestseller
werd (en een derde druk mocht

beleven!) bewijst dat het verhaal van de klaproos zeer nauw
verbonden is met de Vlaamse
geschiedenis en de oorlogsdramatiek.
De redaktie sluit zich graag
aan bij de felicitaties die (haar

gelegenheidsmede-werker) Herwig Verleyen voor zijn boek
mocht ontvangen.
o» In Flanders Fields. Herwig
Verleyen. Uitg. De Klaproos,
Veurne (058131 58 53).

LIMBURGS M O Z A Ï E K
IN NIEUWE SNIT

Limburgs Mozaïek biedt elke
maand informatie over de migrantentematiek:
wetgeving,
onderwijs, welzijnswerk, kuituur enz. en -wisselt deze informatie af met aktuele berichten
uit het multikulturele Limburg.

is er een uitgebreid jaaroverzicht opgenomen met de belangrijkste gebeurtenissen van
1993.
Dit januarinummer geeft ook
cijfermatericial over nieu-we migranten naar Limburg.
Belangrijke rubrieken die elke
maand terugkomen zijn een
overzicht van de aanwinsten
van het dokumentatiecentrum
(nieu-we achtergrondinformatie,
nieuwe leermiddelen voor het
onderwijs en voor volwassenen)
en de agenda met akti-viteiten in
Limburg en daar buiten.

Het nieuwe januarinummer
geeft een verslag van de gezinsdag in Bokrijk, waar gedeputeerde Frieda Brepoels het projekt taaivakanties voor migrantenkinderen voorstelde. Verder

c» Limburgs
Mozaïek.
Uitg.
Prov. Integratiecentrum, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (tel
011/23.81.45). Limburgs Mozaïek verschijnt elke maand in juli
en augustus.

Limburgs MozaCelz, het nieuwsmagazine van het proviniccial
Integratiecentrum (Pric) start
met de derde jaargang. Naar
aanleiding hiervan werd het
tijdschrift in een nieuw kleedje
gestoken. Er werd gekozen voor
een moderne, eigentijdse aanpak.

BERG, BUKEN,
KAMPENHOUT
en
NEDEROKKERZEEL

Auteur en illustrator profiteerden van de heruitgave om er een
hele katern nieuwe gegevens en
minder gekende foto's aan toe
te voegen. Vandaar een nog lijviger kijk- en leesboek dan de
eerste editie, met ditmaal 784
bladzijden en 976 foto's, oude
prentkaarten en plattegronden.
Het -werd een fraai ingebonden
lukse-uitgave, onder simililederen kaft met kleurprent en
goudstempel. Het -werk is te
koop tegen de gunstprijs van
1.500 fr. in het gemeentehuis en
de sporthal van Kampenhout,
én bij de dagblad- en boekhandelaars van de -vier fusiedorpen
en de aanpalende gemeenten.

<=» Uiteraard kan u de Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel ook bij
auteur Jos Lauwers kopen: Tervuursesteensweg l/G, 1820 Perk,
uL 02/751.89.62. Toezending via
de post kost 160 fr. meer voor
port en verpakking,
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MENGELWERK
EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE

HERSENBREKER
1

2

ZATERDAG 19 FEBRUARI

WHO'S THAT GIRL

7

Madonna werd uit de gevangenis ontslagen nadat ze er vier jaar
onschuldig opgesloten zat. Griffin Dunne krijgt de opdracht ervoor
te zorgen dat de ware schuldige, een schatrijke industrieel, niet lastig
gevallen wordt. Een eenvoudige opdracht, zo lijkt het, maar met
Madonna weet je nooit... (VTM, om 23u.30)

8

10

13

17

19

ZONDAG 20 FEBRUARI

SOMETHING WILD
E^n stijlvolle zakenman laat zich het hoofd op hol brengen door een
knappe griet en beleeft met haar enkele dolle dagen (en nachten).
Deze film (1986) zit vol verrassende wendingen. Jeff Daniels en
vooral Melanle Griffith zijn uitstekend in hun rollen. Regisseur Jonathan Demme komt overigens eerder op de avond uitgebreid aan
bod in het filramagazine Moving Pictures (om 22u.40) waarin hij het
heeft over zijn nieuwste film Philadelphia. (BBC 2, om 23u.25)
MAANDAG 21 FEBRUARI

ORFEU NEGRO
Wie van karnaval houdt zal wellicht onder de indruk komen van
de geweldige, meeslepende scènes van het jaarlijkse feest in Rio.
Het verhaal doet eigenlijk weinig terzake: alle aandacht gaat naar de
samba-muziek en de uitbundige sfeer. Frans-Braziliaanse film (1959)
van Marcel Camus. (Arte, om 20u.40)

SOMEBODY KILLED HER HUSBAND
Amerik. triller van Lamont Johnson (1978) met Farrah Fawcett-Alajors, Jeff Bridges en John Wood. Farrah was toen nog getrouwd
met Lee Majors (de man van 6 miljoen) en vertolkt hier de rol van
een „brave" huisvrouw die samen met haar minnaar op zoek gaat
naar de moordenaar van haar echtgenoot. (TV 2, om 22u.05)
DINSDAG 22 FEBRUARI

THE BRINK'S JOB
In 1950 werden de kluizen van het Amerikaanse geldtransportbedrijf
Brink gekraakt. William Friedkin verfilmde (1978) de ophefmakende
geldroof, die in de Amerikaanse pers ,,de misdaad van de eeuw" werd
genoemd. Tot wanneer duidelijk werd dat de daders pure amateurs
waren, die zich niet hadden laten intimideren door de al te opvallende
veiligheidsmaatregelen. (TV 2, om 22u.05)
WOENSDAG 23 FEBRUARI

14

•
1
• • • ^H •
18

20

•
•

OPLOSSING OPGAVE 10

HORIZONTAAL

gele briefkaart werd uit de
juiste oplossingen geloot. Martin lostte niet enkel opgave 10
korrekt op, hij wees er ons tevens op dat „glijpartijen" niet
in de Van Dale, noch in de
Vertikaal; 1. Hollander; 2. ge- Verschueren staat!
gadigden; 3. ruimtegebrek; 5.
vaderons; 6. solidair; 7. intern; Wij verwachten uw gele brief10. telg; 13. zwak; 16. weer; 17. kaart met de juiste oplossing
somma; 19. aai.
van opgave 11 ten laatste op
maandag 28 februari op de
Martin Van In uit de Riet- redaktie: Barrikadenplein 12,
laan 8 in 8200 Sint-Michiels 1000 Brussel.
Brugge vidnt een prijsje. Zijn

2. De vraag is of iemand er
kennis van heeft! (3, 4, 3)
7. Zulke erfgenamen bewaren
wel een deel van de boom,
maar niet de takken en de
bladeren (11)
10. Dit uitsteeksel van bepaalde
voertuigen is je behulpzaam
bij het terugbhkken (19)
13. Hij is in dubbel opzicht het
tegenovergestelde van een
huisbaas (10)
15. Er blijft niets over na het
lopen van een lange afstand
(7)

Horizontaal: 4. Rode Duivels;
8. slaapmiddelen; 9. mits; 11.
snuite; 12. doe 't zelf; 14.
Zweed; 15. eindsignaal; 17.
snars; 18. vermaakt; 20. larie.

SATERDAG

Waren dieven in Oslo
schreeuwlelijkerds ?

©

17. Stekelig onkruid (6)

William Conrad overleden:
't Cannon zwijgt

18. Brand(je) dat zich snel verplaatst (6, 4)

©

19. Te vroeg of te laat, allebei
klopt het niet met 't afgesproken uur (11)

Niet voor de eeuwigheid:
kringslooppapier

21. Lief gezicht (5)

Major tot partijgenoten:
„ Wie draagt hier de
jarretellen ?"

©

22. 't Klinkt alsof er geschaterd
wordt om de kosten van een
eet- en drinkpartij (5)

©
Zetduivel:
.
„Tory'd back to bodex!"

VERTIKAAL
1. Overdreven hetzelfde (7)
3. J e bed\vingen omdat ergens
zoveel in kan (8)

DONDERDAG 24 FEBRUARI

8. Pijnlijk bericht over de financiële stand van zaken
(9)

KRACHT

•

OPGAVE 11

5. Woont in een land van de
Bondsrepubliek (3)

Ned. film van Frouke Fokkema (1990) over de jonge weduwnaar
Boermans, een noeste Limburgse boer, die kort na de begrafenis van
zijn vrouw in de „stad" kennis maakt met Blok. Zij komt bij hem
wonen, wordt zwanger maar samen blijven zit er niet in. Een boeiend portret van gesloten mensen, dat Fokkema op de Nederlandse
Filmdagen een Gouden /iui^opleverde voor de beste regie. (TV 2, om
22u.30)

21

12

• •

Regisseur John Waters, ook wel eens de meester van de wansmaak
genoemd, draaide (1981) deze fUm met de Amerikaanse toptravestiet
Divine. Als ontgoochelde huisvrouw begint zij een verhouding met
een playboy. Een redelijk amusante film, die de bioskoopbezoekers
ook konden ,,ruiken", want zij kregen een kaartje mee met geurstrookjes, die op het gepaste moment dienden afgescheurd te worden.
(TV 2, om 20u.)

VRIJDAG 25 FEBRUARI

9

11

4. Wilde z'n broertje (3)

Peter Sellers vertolkte in de Pink Panther-serie van Blake Edwards
de rol van de stuntelende, minzame Franse politiedetektive. Alan
Arkin doet in deze komedie een lofwaardige poging om Sellers te
imiteren, maar daar blijft het dan ook bij. (BBC 1, om 15u.l5)
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POLYESTER

INSPECTOR CLOUSEAU

4

!• • • •

22

In de film Who'<) That Girl draait werkelijk allo rond Madonna.
Zaterdag 19 februari op VTM, om 23uJ0.

3

6. Vorm van hittebestrijding
(12)

©
AHASVERUS
„Boek over nationaal elftal",
las Ahasverus
Rode DuiveUverzen ?

Karnaval '94:
om ter ban Aalst ?

©
Zou men in Oslo niet beter
die Antrwerpse poetsvrouw
in dienst nemen?

©

©

7. Grens (10)

9. Publikaties én wat er voor
betaald moet worden (8)
11. Als dit harde voorwerp w^eg
is, zijn er juist veel ter
plaatse (5)
12. Kunstzinnige afbeelding (7)
14. Leeg kleinigheidje dat een
miljardenkapitaal kan vertegenwoordigen (7)
16. Tuingereedschap uit de Ardennen (3)

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15
mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte,
komfott, keuken, tust rustiek en romantiek.

Hostel lerie

|tet«««

Wi| bieden U
-14 luxueuze hotelkamers met alle
denkbare komfort
- Rjne Franse keuken, è la carte en
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr
- Een hart voor de kinderen, eigen
speelruimten en aangepaste
menu's
- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt
2400 fr
- Volpension 2450 fr per persoon
Halfpension 2050 fr per persoon
• Gastronomische weekends van
vrijdagavond tot en met
zondagmiddag 5400 fr per persoon

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis infomiatiepakket nopens onze mogelijkheden
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381

20. Stralend (3)

-4»
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"WORTELSTOEMP'' OF GANZELEVER IN CONTRAPUNT < >
,,kunstwerken" presenteren of
zoals J a n Maesen het zegt, hun
inspiratie en spitse handenarbeid, hun solistenrol koncentreren. Joris Pollers, fotograaf en
grafisch vormgever brengt alles in harmonie en synergie. De
tekst in het boek hoeft voor
de auteur niet meer te zijn dan
een vleugje saus dat tegen een
gerecht aanleunt of het beeld
extra doet blinken. Die tekst
bestaat uit een korte beschrijving van de loopbeian en huidige
zaak van de chefs (de adressen
zijn achteraan in het boek opgenomen), en natuurlijk tientallen
recepten van de afgebeelde, artistiek verantwoorde gerechten.

Drie doperwtjes een sprietje
bieslook,
één
ongebakken
deegsliert en een gemarineerd
muizeboutje met geflambeerde
muntsaus; twee plakjes gesmoord pimpelmezenokselvlees
met grenadinesaus, één bruine
boon gevuld met gepocheerde
platviseitjes, een teelepel aardappelpuree; drie gebakken rijstkorrels, een draadje saffreian,
een half kwartelei en een cocktaütomaatje gefarceerd met geplette boomkikkerlever..uiteraard is dit allemaal onzin, een
poging tot parodie op wat de
,,eigentijdse" keuken te bieden
heeft.
Want velen vinden al het eksperimenteel gedoe in de nieuwe
keuken maar aanstellerij en
gekte, de neiging tot karikaturizeren is dan ook groot. Of bent
u juist tuk op ekskieze kreaties (want dat zijn het, en geen
,,plats" !) die, daarom niet altijd
uitzonderlijk lekker, maar wel
mooi zijn om naar te kijken?

De fotografie van Joris PolIers is zo ,,fotografisch" dat je
het gevoel krijgt dat dit alles
Hoeft eten enkel maar lekker te zijn, of moet een maaltijd ook een niets meer te maken heeft met
jtreling voor het oog zijn ?
voedsel, maar wel met ondefinieerbare substanties, broos en
met een haast magische uitstra„Dit boek heeft grenzen en beperkin- ling, maar eigenlijk niet om op
]i.oo\d<:urut!
„ ,De cirkel van de émaak' mag dan gen. Beódchouw het ab beelden en te eten. Bij het doorbladeren
ook gezien worden aU het verlan- impreödieé van letterlijke en figuur- van het boek krijg je zowat hetlijke liefhebberd, die op een prettige, zelfde gevoel als tijdens het kijEen peis verschenen uitgave is gen van alle medewerkerd aan dit
donu
poddionele wijze damenwerk- ken naar een Parijse modeshow:
voeding voor deze kontroverse. boek om in woord en beeld en op eiten." Uit deze passages blijkt •wat die barbiepoppen aan ekDe cirkel van de dnuuik. van J a n gentijdde, creatieve wijze ,honger en
voldoende de teneur van het stravagants om het lijf hebben
Maesen, opgefleurd met buiten- doröt te Allien, de zintuigen te stredient allang niet meer om werboek.
gewone kiekjes van Joris Pol- len en de dchoonheiddzin te bevredikelijk gedragen te worden, die
gen'
(Confuiiu)",
zo
schrijft
de
Mee
aan
de
basis
van
het
,,konlers, is een geweldig mooi en
bedenksels van tot goeroe verluksueus uitgegeven boek. Het auteur. En verder: „Koken, creë- cept" ligt beeldend kunstenaar heven ontwerpers (m/v) geuan
ren,
fotograferen,
net
aU
miuiceren
en
industrieel
vormgever
Piet
is een boek voor kulinaire filosoeen leventje leiden als zelfstanfen en gastronomische estheten, of componeren, i^ omarmen, door- Stockmans. Het is op de borden dig kunstwerk. Hetzelfde vergronden,
bestuderen,
liefhebben."
In
en
ander
aardew^erk
van
Stockniet voor schrokkers, schrapers
gaat het kokkerellen van de
en schransers. Het gaat hier om het nawoord trilt nog even na: mans dat drieëndertig koks hun
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Karel Van Den Berghe B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS
— Steeds mime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende seivice
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300AAL5r
(200 m voor de Vijftiuizen)
Tel. 053/70.06.64
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Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen. Groepen
en bussen op
afspraak
tegen
speciale
prijzen - toeristenmenu 295 fr

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
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HERENKLEDING

f yèrmees
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Steenhouwersvest. 52
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ANTWERPEN

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beteri

- DEVRIESE ^
woonverllchting

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
TeL 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Vlaams
Ontmoetingscentrum

Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
S 050/20.08.50

Kostuums naar maat

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen

algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen - parket louverdrape - luxaflex - ...

PVBA

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
vbaan brugge-oostkamp >
K
050 35 74 04
/

Jlestmirattt « ü l t j l »
(uitbater William COPPENS)
is verhuisd.

' ^ D e Gulden Spoor

Nieuw adres:
Assesteenweg 26, TERNAT
Tel.: 02/582.31.14

rechtover uitgang parking

Op de kaart- menu's vanaf
650 en 875 fr.

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

* restaurant
* zaal voor 50 pers

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

meesterkoks (m/v): wat je op
je (design-)teljoor opgediend
krijgt dient allang niet meer om
je honger te stillen, de kookseltjes van tot vedetten verheven keukenpieten (m/v) gjian
een leventje leiden als zelfstandig kunstwerk.
Het begint je op den duur toch
allemaal een beetje te duizelen.
E^n stil verlangen naar konijn
met pruimen, Gentse waterzooi,
vol-au-vent en balletjes in tomatensaus maakt zich van je
meester. Het gevoel bekruipt je
dat je nog niet kleiar bent voor
zulk geëksalteerd beleven van
de gastronomie. Misschien bereik je zelfs nooit de levitatie die
wellicht onontbeerlijk is om tot
de ingewijden van de schone
kookkunsten te behoren. Berustend staar je dan in je trog
of gamel. Wie weet, denk je
dan, ben ik wel gedoemd om de
rest van m'n dagen m'n maag te
blijven vullen met sudderlapjes
en "preistoemp", met bouilli en
spruitjes...mciar wat dan nog?
(ts)
(1) Het eerste recept kan u
aanvragen op de redaktie, het
tweede vindt u op blz. 212 van
De cirkel van de dmaak.
c» De cirkel van de smaak. Jan
Maesen, fotografie van Joris Pollers. Uig. Coda, Antwerpen,
1994, 240 hlx., 1.750 fr.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
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GELEGENHEIDSGEBAK

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR
Ten-as - Lunchroom Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
- banketzalen tot
300 personen
- specialiteiten bruiloften
en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05-65.89.40
Bij vertonen
van VU-lidkaarfc
één aperitief gratis.
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Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Sclioonaarde
Tei. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaariijks veriof december
De familiezaak met traditie
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BUTH VIJFENZEVENTIG

GEESTELIJKE VADER VAN THOMAS PIPS
BLEEF MISKEND STRIPMONUMENT
geschraagd door de dagelijkse
Tour-cartoons van Mare Sleen
die handig inpikten op de sportaktualiteit. Buth vertelde ons
hieromtrent ooit dat hij grote
bewondering had voor zijn onderhuur van de speciale editie
van Het Volk. Maar toch werden
de vriendschapsbanden tussen
beide tekenaars verstoord door
toedoen van buitenstaanders.

Op 19 februari wordt de bekende VLianwe ötriptekenaar Leo D e b u d t 75. De GenUe kunstenaar zal wel
voor eeuwig bekend blijven aU Buth, de geestelijke vader van Thoinoj Pipj. Ongemeen populair waren ook de
„Buth-muiijed" in de speciale Ronde van Frankrijk-editie van de krant Het Volk (1947-1982). Leo Debuth
vertegenwoordigt een merkwaardig stukje ,itriph'utoriek.

L

eo Debudt werd op 19 fe- kende hij De wereldreu van Flip en
bruari 1919 te 's-Graven- Flop iets wat hem in later jaren
hage geboren. Zijn ouders k-walijk werd genomen, overiwaren door oorlogsomstan- gens ten onrechte want Buth
digheden in 1914 naar Neder- bleef zich altijd afzijdig houden
land gevlucht. In 1921 keerde op politiek vlak. Toch was Buth
vader Victor Debudt, zelf een een zeer Vlaamsgezinde tekebekend Gents kunstschilder, naar die o.m. in navolging van
naar Vlaanderen terug. Vader die andere grote meester van
Debudt was leraar aan de Ko- het beeldverhaal. Bob De Moor,
ninklijke
Akademie
voor een paar prachtige ,,Vlaamse
Schone Kunsten en stimuleerde strips" afleverde zoals De avonzijn zoon om akademie te vol- turen van Tijl Uileiwpiel verschegen. Daar was de jonge Debudt nen Ln 't Kapoentje in 1950 en
onder meer klasgenoot van Ro- hernomen in het stripweekblad
main Deconinck. Leo had de Ohee in 1963 en De Lieeuw van
hand van zijn vader. Hij was Vlaanderen verschenen in De Podt
meermaals primus perpetuus in in 1953.
de akademie, kreeg in 1938 de
Koninklijke Medaille voor teke- THOMAS PIPS
nen en won in 1939 de vijfjaar- Na de oorlog werd Leo Debuth
lijkse prijs voor tekenkunst. „In huistekenaar bij Het Volk. In fedie jaren kon dat tellen," aldus Leo bruari 1946 startte hij Thoma,)
Debudt, „ Want hetgmg om 5.000 Pipj op als gagstrip. Deze strip
i.<ooroorlogöe f ranken !"
liep lange tijd in het populaire
weekblad
On,i Zondagsblad. De
FRITZ VANDENBERGHE
Leo Debiidt verdient terecht een plaatdje tiuden de groten Sleen,
echte avonturen van Thomas
In 1936 werd Leo Debudt Pips kwamen er vanaf augustus Vanderdteen en De Moor.
privé-leerling van de bekende 1947 met Het geheim van de vlieekspressionistische grootmees- gende dchoteL op scenario van de
ter-schilder van de Latemse
School, Fritz Vandenberghe
meester-fantast J o h n Flanders.
(1883-1939). Vandenberghe te- I^Arf
Het was trouwens de periode
kende trouwens zelf, op scevan de grote pioniers van het
nario van J o h n
Flanders
na-oorlogse beeldverhaal. Willy
(1887-1964), enkele Edmund
Vandersteen had zijn Rikki en
Bell-verhalen voor het stripWidke (later Sudke en Wijke) op%veekblad Bram. Vandenberghe
gestart. Mare Sleen debuteerde
tekende overigens ook voor het
met de sprankelende Avonturen
dagblad Vooruit.
van detektive Van Zwam (later De
Merkwaardig dat het Gentse
avonturen van Nero en Co). Met
triumviraat
VandenThomas Pips, een nciam die ook
berghe-Flanders-Buth een tijdgeclaimd -werd door de evenlang in dezelfde straat woonde,
zeer miskende kursiefjesschrijde Ham, waar wij destijds ook
ver Michel Ccisteels, bevestigde
de fel ondergewaardeerde Leo
Buth alvast zijn rijke tekentaDebuth mochten ontmoeten en
lenten.
.spreken. Buth herinnerde zich
toen de woorden van Fritz VanMOSTERD EN PICKELS
denberghe, toen hij naast de
De figuur van Thomas Pips
plaats van direkteur van de Kokreeg vooral ook bekendheid
ninklijke Akademie had gegrevia het ,,gazetje", de speciale
pen en daar een hartaandoening
Toureditie
van
Het
Volk
aan overhield: „Kijk, nu noemen
(1947-1982), waarvoor Buth
ze u Leootje of Buthje, maar Liter,
zijn dagelijkse cartoon tekende
ab ge letj hebt bewezen, zullen ze
u allemaal negeren. Dat gaat zo in Jerome Stevenj achter de typemachine, Thomas Pipd en het waarin menig lezer ijverig naar
VLuinderen."
"Buth-muidje" rudten uit. Michel CodteeLi dchrijft zijn notaboekje het ,,Buth-muisje" zocht. Voor
de teksten van de rubriek,,Mosvol. Buth heeft de tekeningen aan de kant gelegd en dpeelt met een
Profetische taal want Leo De- bootje. Voortd herkennen u>e Kilo en Lange Jo. Een Buthiaande terd en Pickles in de Tour" tekenden Michel Casteels en, labuth heeft tot dusver nooit de
riuitdag in de Tour (uit Het Volk).
ter. J a n Cornand, boegbeelden
erkenning gekregen die hij als
van de sportredaktie van Het
kunstenaar
verdiend
heeft.
Volk. De rubriek werd onderaan
Maar de Gentenaar heeft één
troost. Hij is lang niet de enige
striptekenaar die beter verdiend
heeft: Rik Clement, Tibos en
noem maar op. Zelfs grootmeester Mare Sleen is niet altijd .lant
in eigen krant. Het zal misschien
aan onze Vlaamse ge£iardheid
liggen.

VOLK EN STAAT
Leo Debudt debuteerde op
einde van de dertiger jaren
striptekenaar.
Voor
VNV-dagblad Volk en Staat

het
als
het
te-

PLAGIAAT?
In Het beeldverhaal in Vlaanderen
werd Buth ten onrechte door
Danny De Laet van plagiaat beschuldigd. De Leeuw van Vlaanderen zou afgekeken zijn geweest
van Bob De Moor. Buth verweerde zich en wees er op dat
men gemakkelijkshalve ook zijn
Vader Kapoen uit 't Kapoentje zou
kunnen vergelijken met Oom
Wim van Robbedoes. Hij verwees naar andere Vlaamse tekenaars en vergeleek de Sleense
Piet Fluwijn met Piet Fluweel uit
Sjors, en dat bracht een ongelukkige breuk tussen de grootmeesters teweeg. Danny De
Laet sleurde er ook Rik Clement bij, die naar zijn insinuaties buurtje-leen had gespeeld
bij Sleens Doru Dobbel om Deed
Dubbel te kreeëren. Alle betrokken striptekenaars hebben intussen terdege bewezen dat zij
geen plagiaat nodig hadden om
grote kunst voort te brengen.
Een eminent stripliefhebber
vergeleek het ooit met grote
wielerkampioenen: „Ze winnen
de ene kLuduker na de ander maar
ze worden tegen mekaar opgezet door
hun dupporterd". Zo is het inderdaad gebeurd. Buth heeft recent zijn plaats verdiend in de
galerij der groten, naast Sleen,
Vandersteen en De Moor.

MISKEND
Toch heeft Leo Debuth nooit
de erkenning gekregen die hij
verdiende. Nadat Mare Sleen 't
Kapoentje verliet leverde Buth
nog enkele prachtige Thomas
Pips-verhalen af. Ook voor2ö/zneland tekende hij nog enkele
mooie verhalen, o.a. De Moerajkereb, maar het welverdiende
schouderklopje kwam er nooit.
In die zin heeft Fritz Vandenberghe dan toch gelijk gehad.
iSens je iets gaat betekenen begint men u te negeren. Het is het
lot van veel grote kunstenaars,
ook dat van Buth: ,,Omdat ik
Vlaming ben ?"
Wij houden er aan deze grote
kunstenaar van ganser harte te
feliciteren met zijn prachtige
kunstenaarskarrière.
Liven Demedts
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Thomoj pipd anno 1958 in Het Volk
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