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MINISTER WATHELET BESLIST 

HERZIENING 
PROCES-IRMA LAPLASSE 
W a t Jus t i t i emin i s t e r Me lch io r 
Wathe le t aan J a n Loones se
de r t enkele w e k e n vet rouwel i jk 
h a d meegedee ld heeft hij ver
leden week publiekeli jk b e k e n d 
gemaak t . N a he rhaa lde v ragen 
van de V U - s e n a t o r doet de mi
nis ter van J u s t i t i e nu zelf de 
a a n v r a a g tot herz ien ing bij het 
H o f van Kassat ie , ,om te k o 
m e n tot een n i euw proces inzake 
de be t ich t ingen tegen I r m a La-
plasse". 

D e z e O o s t d u i n k e r k s e v r o u w 
van 4 1 jaar w e r d o p 30 mei 1945 
te Brugge terechtges te ld , be 
schuldigd van verk l ikk ing van 
7 verzets l ieden. 

H e t sp reek t vanzel f da t deze 
w^ending niet alleen bij de fami
l ie-Laplasse m a a r ook in plaat
selijke ve rze t sk r ingen veel ge 
voelens heeft losgeweekt . H e t 
zou wijs zijn de familie niet te 
veel te belas ten en da t verze ts 
k r ingen o p h o u d e n met dre ige
m e n t e n die zij r eeds rijkelijk 
h e b b e n geuit . 

Wij v roegen J a n Loones n a a r 
zijn men ing over de e rns t v a n 

EERST DIT 

Trouw aan haar jarenlange in
zet heeft de Volksunie haar 
werk voor amnestie deze da
gen kracht bijgezet. Verleden 

week werden haar inspanningen 
om tot de herziening van net 
proces-Laplasse te komen be
kroond. Minister Wathelet gaf 
Inderdaad de opdracht tot het 
heropenen van net dossier. En 
begin deze week stelden de de-
mokratische Vlaams-nationalis
ten een globaal amnestie-plan 
voor. 

Wat de zaak-Laplasse betreft 
zijn wij het met senator J a n 
Loones eens dat de herziening 
een grote simbool-waarde heeft. 
Als deze vrouw inderdaad on
schuldig werd vermoord kan de 
herziening model staan voor an
dere veroordelingen die lichtzin
nig werden uitgesproken. Wij 
denken hier aan de terechtstel
ling van Leo Vindevogel. 
Toch moeten enkele bedenkin
gen gemaakt worden. J a n 
Loones heeft gelijk te zeggen 
dat het van essentieel belang is 
dat het verzoek tot herziening 

minis ter Wathe le t . Volgens de 
sena tor kan aan de goede afloop 
van de uiteindeli jke herz ien ing 
eigenlijk niet meer getwijfeld 
w o r d e n , de minis ter heeft zich 
op de mees t v e r r e g a a n d e w^ijze 
laten informeren d o o r he t in-
\v innen van diverse adviezen bij 
de hoogs te mag i s t r a tuu r van het 
Rijk, o.m. bij de p r o k u r e u r - g e -
neraa l bij het H o f van Kassat ie 
zelf. 

DAGBOEK 
J a n L o o n e s : „Met deze minuten-
ele bejlitjing moeten wij in de eerste 
plaats de twee kinderen en de vele 
kleinkinderen van Irma Lapleuide 
gelukwensten. 

Be bejlijding dtemt vele anderen en 
ook mezelf gelukkig." 

Loones , zelf i n w o n e r van O o s t -
du inke rke , voegt er g r a a g vol
g e n d e persoonl i jke toe ts aan 
toe. „Toen ik 17 jaar woj vond ik 
in het bureau van mijn vader het 
geschreven gevangenutdagboek van 
Irma Lapla^je. In de RetorikakUu 
van het Veurnó kollege hield ik er 
mijn eerdte bewogen spreekbeurt over. 

door een Belgisch minister van 
Just i t ie wordt gedaan omdat hij 
de rechtstreekse erfgenaam van 
het naoorlogs Belgisch gerecht 
is. Gezien de langzame ^veg die 
gerechtszaken bij ons gaan zal 
veel geduld moeten worden op
gebracht eer de herziening een 
feit is. Als het zover komt, wat 
wij van harte hopen. Maa r wij 
vrezen, als •wij de onverzoenlijke 
taal van gewezen verzetsUeden 
horen. D e emoties hebben de 
familie-Laplasse de voorbije ja
ren niet losgelaten en w^erden de 
jongste weken, ook door de me
dia, nog aangescherpt; het moet 
moeiUjk dragen zijn. Als de ver
zetskringen enige menselijkheid 
in huis hebben moeten zij hun 
gestook laten en het gerecht zijn 
werk laten doen. O t hebben zij 
nog zoveel te vrezen ? 

Het is goed dat de VU-woord-
voerders beklemtoond hebben 
dat zij het amnestiedebat nooit 
hebben gevoerd vanuit het groot 
gelijk, maar vanuit de erkenning 
dat volgehouden kollaboratie een 
politieke fout was. 

Hoe het plan door de andere 
partijen zal geëvalueerd worden 
is vandaag niet te voorzien. Wij 
kunnen alleen maar hopen dat 

Angèle Lapleutde bij het graf van haar moeder. 

Op baji) van datzelfde dagboek ve-
rkhtte profeddor Karel Van hacker 
zijn unieke doddierdtudie waardoor 
de oruchuG van Irma Lapladde kon 

het reeds eerder gevoerde debat 
er bij kan winnen en uiteindehjk 
tot een bevredigende oplossing 
zal leiden. 

Belangrijk in het voorstel is de 
vraag om de bevoegdheid van 
het genaderecht aan de gemeen
schappen toe te vertrouwen. He t 
zou daarom nuttig zijn dat vanuit 
het Vlaamse parlement een initi
atief komt -waar de hele Vlaamse 
gemeenschap zich op waardige 
wijze kan achterzetten. 
Voor vele veroordeelden komen 
amnestiërende maatregelen te 
laat, daar heeft de Belgische on
verdraagzaamheid voor gezorgd. 
Laat dan tenminste voor degenen 
die als minderjarigen in de kol
laboratie stonden hun jeugdige 
leeftijd genadig zijn, maar ook 
voor hen die als Rode Kruis-hel-
per(ster) in dienst waren, en 
voor familieleden die nog steeds 
getroffen zijn omwille van hun 
echtgenoot, vader of grootvader. 
Algemeen eerherstel wil vooral 
zeggen dat de standpunten bij 
mekaar moeten komen. Daarom 
moet het mogelijk zijn dat het 
Vlaamse parlement zich verzoent 
met de drie punten zoals door 
Hugo Schiltz uitgesproken. 

L Erkennen dat de volgehouden 

worden bewezen. Tijdend zijn Oodt-
duinkerkd onderzoek verbleef Van 
Idacker in het ouderlijk hotel waar 
ik aii jongeling enkele van zijn ge-

kollaboratie een poUtieke fout is 
geweest, 

2. Erkennen dat er een Belgische 
schuld was die de kollaboratie 
heeft mogelijk gemaakt, 

3. Erkennen dat de repressie on
matig was en een weerwraak op 
het namingantisme. 

He t is onze overtuiging dat elk 
redelijk mens zich achter deze 
drie punten kan scharen, onge
acht de eerder ingenomen stand
punten. Deze stellingen aanvaar
den moet de weg banen naar de 
nodige administratieve maatre
gelen die de nog bestaande soci
ale gevolgen kunnen opruimen. 

Een algemene maatregel is te 
verkiezen boven een druppels-
ge^vijs behandelen van individu
ele dossiers, iets wat nu reeds 
gebeurt maar nooit kon leiden 
tot het genezen van een aansle
pende kwaal die voor blijvende 
wrevel zorgt. 

D e ervaring heeft bovendien ge
leerd dat elk onverwerkt ver
leden elk regime van binnenuit 
aantast. WU de Vlaamse gemeen
schap een gezonde maatschappij 
zijn moet zij deze gezondheids-
kuur aandurven. 

Maurits Van Liedekerke 

dprekkken met mijn vader kon mee
beleven. " 

M a a r w a t zou er g e b e u r d zijn 
h a d minis ter W a t h e l e t niet de 
besl issing g e n o m e n ? 

J . L o o n e s : „In geval van een ne
gatieve minidteriële bediuding zou 
de familie ongetwijfeld zelf een ver
zoek tot herziening hebben neerge
legd. Voor de noodzakelijke onder
tekening door drie advokaten kreeg 
ik dpontane aanbiedingen tot mede
werking vanuit diverde advokaten-
kantoren. O.m. van de voorzitter 
van de Wedtvlaamje provincieraad 
mr. baron Henri d'Udekem d'Acoz 
(CVP)." 

Van essentieel belang, v indt 
Loones , is da t het ve rzoek tot 
he rz ien ing d o o r een Belgisch 
minis ter van J u s t i t i e -wordt ge
daan . 

J . L o o n e s : „Het U) immerd deze 
'S minuter van Judtitie die de recht-
% dtreekde erfgenaam u van het naoor-
1 logd Belgidch gerecht, door wie ten 
g aanzien van de Vlaamje beweging 
s en het Vlaamd-nationalidme een re-
~ prejdie werd gevoerd die biezonder 

hard en onrechtvaardig id geweest. " 

Volgens Loones zal de herz ie
n ing van het p roces -Lap lasse 
voora l een s imbool-funkt ie h e b 
ben v o o r teJ van a n d e r e en ge
l i jkaardige mons t e rp roces sen 
ui t de repressiet i jd. 
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• Jean Rennehooa, voor
malig rektor van de V U B , 
is niet schuldig bevonden 
aan de moord op zijn echt
genote. De jury achtte de 
man wel schuldig aajn sla
gen en verwondingen met 
ongewild de dood tot ge
volg en brandstichting oij 
nacht. Renneboog kreeg 
hiervoor de maksimum-
strafvan 15 jaar opsluiting. 
Hij verliest tevens voor 10 
jaar alle burgerrechten. 

• Het Europees avontuur 
van Van RoMein begint 
vaste vormen aan te ne
men. Voor veel geld zou 
een ,^e^r geacht en bekwaam 

journalist" bereid zijn Euro
pees lijsttrekker te worden. 
Naar eigen zeggen voert de 
republikein eveneens on
derhandelingen met een 
aantal bekende Vlamingen 
uit de sport- en literatuur
wereld. Van Rossem be
twijfelt echter dat hij met 
Bas t a een zetel zal verove-

• De Brusselse verkeers
minister Jean-Loul) Thyd 
(PSC), door de hoofdste
delijke bevolking ook vv̂ el 
smalend Jef Ie Tram ge
noemd, zal in maart uit de 
Brusselse regering treden. 
Hij wil zich ten volle gaan 
wijden aan het burgemees
tersambt in J e t t e . Thys die 
het Brusselse openbaar 
vervoer terug bovengronds 
gehaald heeft, laat voor 4 
miljard onbetaalde faktu-
ren achter. Nagenoeg de 
hele begroting voor 1994 
heeft de minister er reeds 
doorgejaagd. 

• Van je vrienden moet 
het hebben: het blad Ma
cadam Journal, een Parij se 
krant voor clochards zit in 
de problemen. De redak-
tie, die -wel een dak bo
ven haar hoofd heeft, speelt 
mooi weer met winsten die 
eigenlijk bestemd waren 
voor de daklozen. De re-
daktieleden vechten het 
dispuut nu met elkaar uit 
voor de rechter. 

• Het Antigifcentrum viert 
haar 30-jarig bestaan- Ge
durende die periode kreeg 
het centrum meer dan 
700.000 oproepen. Opval
lend is dat de meeste oproe
pen vergiftiging van kin
deren betreffen. He t cen
t rum zal haar verjaardag 
dan ook vieren met de pre-
ventiekampagne „Het ge
zond vent tand i'an uw kinderen 
zLt in uw hoofd". 

• 300 skinheads uit zowat 
heel Europa, die voor een 
koncert waren afgezakt 
naar Oudenburg , zagen 
hun feestje voortijdig a%e-
broken. Burgemeester De-
reeper, eigenaar van het eta
blissement waar de festi
viteiten doorgang zouden 
hebben, dacht aanvanke
lijk dat hij zijn zaak ver
huurd had voor een ,,fa-
mdkfecit met orkest". N a de 
kale familie gezien te heb
ben werd besloten het on
deronsje voortijdig af te 
breken. De aftocht ge
beurde zonder noemens
waardige problemen. 

VRIJWILLIGE 
GEMEEN
SCHAPSDIENST 
Leo Delcroix, minister van 
Landsverdediging, kwam met 
het voorstel van een vrijwillige 
gemeenschapsdienst (GD) voor 
jongeren tussen 18 en 25 jaar op 
de proppen. Dezen zouden zich 
tegen 15.000 fr/maand kunnen 
inzetten in de non-profitsektor. 
De duur van de periode zou 
minimum 6 maanden en mak-
simum 1 jciar mogen bedragen. 
De minister benadrukte dat de 
vrijwilligers in geen geval taken 
op zich zouden nemen die an
ders voorbestemd zouden zijn 
voor professionelen. Ook mag 
er volgens hem geen druk - mi-
pliciet noch ekspliciet - komen 
op de jongeren om deze dienst 
te vervullen. 

Kritiek op het plan kwam er 
reeds van de ACV- en 
ABW-jongeren. Zij uitten de 
vrees te maken te hebben met 
het zoveelste nepstatuut. Be
langrijker in deze materie is ech
ter het bevoegdheidsprobleem 
dat zich stelt: als minister van 
Landsverdediging is Delcroix 
immers niet bevoegd terzake. 
Het voorstel van de minister 
hoort eerder thuis in de ran
gen van tewerkstelling en ar
beid. Tevens heeft het een grote 
weerslag op de S.Z. 

De sektoren waarin Delcroix 
de G D wil invoeren, zijn, op de 
veiligheidssektor en ontwikke
lingssamenwerking na, gemeen-
schaps-en gewestmateries. Het 
zijn dan ook zij die voor een ge
deelte van de vergoeding van de 
dienst zullen moeten opdraaien. 
Het is dus noodzakelijk dat er 
over de invoering van de G D 
overleg tot stand komt tussen 
de federale overheid en de ge
meenschappen en gew^esten. 

ONDER 
ZWEDEN 
Ondernemingen doen er in tij
den van krisis alles aan om 
vooral niet in opspraak te ko
men, laat staan dat zij zich in
laten met ekstremisme. Sommi
gen gaan echter ^wel zeer om
zichtig te^verk teneinde hun 
imago ongeschonden te bewa
ren. Neem nu de Z'weedse meu-
belgigant IKEA. 

Omdat de mening van de klant 
wet is, heeft ook dit bedrijf een 
ideeënbus geïnstalleerd. Het 
kliënteel kan daarin al haar grie
ven en wensen kvv^jt. Laat nu 
toevallig Eric Hansdon, een in 
Vlaanderen verblijvende 
Zweed, de vestiging van Wilrijk 
aandoen. De wetenschap m het 
achterhoofd hebbende dat Bel
gië een federale staat is, neemt 
hij de vlaggenpraal aan de in
gang van de vestiging in ogen-
schou^v. 

Na opgelucht te hebben vastge
steld dat het Zweedse kruis en 
de Belgische driekleur broeder
lijk naast mekaar hangen, gaat 
hij op zoek naar de Vlaamse 
Leeuw „symbool van de Vlaamse 
regering en gemeenschap". Zon
der resultaat.,, Waarschijnlijk in 
de was... Toch maar even vragen" 
moet Hansson gedacht hebben. 
„misschien leven die gekke Belgen 
nu wel weer in een unitaire staat...". 

Via de ideeënbus van de 
Zweedse multinational uit hij 

zijn onbegrip over de afwezig
heid van de Vljiamse vlag. Niet 
om een open politiek verlegen 
bombardeert IKEA in haar ma
gazine Hanssons idee tot „me
ning van de week". 

,Alf Zweeds bedrijf zijn we inder
daad te gast hier en het is dan 
ook logisch dat we zowel de Zweedse 
aL de Belgische vlag uithangen. Uw 
voorstel om er dan nog een Vlaamse 
leeuw bij te voegen lijkt ons een 
beetje extreem. IKEA [...] wenst 
onder geen enkele voorwaarde een be
paald politiek getint standpunt in te 
nemen. Onder onze klanten vinden 
we mensen van allerlei overtuigin
gen en een Vlaamse Leeuw 'zou' tot 
verwarring kunnen leiden'. 

De kritische geest van Hans
son kon met deze uitleg echter 
geen genoegen nemen en diende 
IKEA op zijn beurt van ant
woord. „[•••] Maar aL U een 
Vlaamse Leeuw extreem vindt dan 
neemt u wel degelijk een standpunt 
UI. Mijn voorstel om naast de Bel
gische vlag een Vlaamse Leeuw te 
hangen lijkt me een mooi "Bel
gisch Compromis ". De Zweed be
sluit relativerend: „ Wat er met de 
Zweedse vlag dan dient te gebeuren 
laat ik aan jullie over." 

Niemand in Vlaanderen kan 
verwachten dat elke onderne
ming een grondwetsspecialist in 
dienst heeft, maar de Vlaamse 
Leeuw zomaar gelijk stellen aan 
ekstremisme, van welke vorm 
dan ook, lijkt ons toch ook al 
te gemakkelijk. De grenzen van 
Vlaanderen overschrijden die 
van Antwerpen immers ruLtn-
schoots... 

BLOEDBAD 
IN HEBRON 
De koele moord op meer dém 50 
Palestijnse moslims in een mos
kee in Hebron heeft een zw^are 
h3/potheek gelegd op de slaag
kansen van het vredesoverleg in 
het Midden-Oosten. Toch heb
ben PLO-leiderylra/a^en eerste 
minister van Israël Rabm reeds 
te kennen gegeven het overleg 
verder te willen zetten. De VS 
zullen daarbij als bemiddelaar 
optreden. 

De Israëlische regering heeft 
inmiddels beslist om over te 
gaan tot de ontwapening van 
de ekstremistische Joodse ko

lonisten. Daarnaast zal zij een 
1000-tal gevangen Palestijnen 
vrijlaten. Tevens heeft zij laten 
weten een kommissie op te rich
ten om de -ware toedracht van 
de massamoord na te gaan. Ara
fat had ook de komst van een 
internationale vredesmacht ge-
eist, maar deze w^ens werd niet 
ingewilligd. 

Het moge duidelijk zijn dat de 
Israëlische regering een grote 
verantwoordelijkheid draagt in 
deze terreuraktie. Door de ves
tiging van Israeli's in de Pale-
stijse gebieden te tolereren en 
cian te moedigen en door niet op 
te treden tegen alom verspreide 
wapendracht onder Joodse ek-
stremisten, bood zij ideale voor
waarden om tot een dergelijk 
bloedig incident te komen. 

De slachting kreeg ook een Bel
gisch staartje. Een betoging in 
Brussel, opgezet door de 
Anti-imperialistische Bond en Jon
geren voor Palestina, om te pro
testeren tegen de moord, liep 
zondagavond uit de hand na-
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dat enkele groepjes van jonge 
ekstremisten herrie schopten en 
vandalisme pleegden nabij het 
Zuidstation en het winkelcen
trum van de hoofdstad. Een 
tiental jongeren werd daarbij 
opgepakt. 

GEZIEN OP 
TELE-BRUXELLES 
Twee Brabantse FDF-provin-
ciereiadsleden, Defosset en Mer-
gam konden zich niet verzoenen 
met de idee dat de programma's 
van de franstalige regionale TV 
Télé-Bruxelles niet te zien zijn in 
de gemeenten Wezmbeek-Op-
pem en Kraainem. Zij menen 
dat door deze beslissing van 
de Vlaamse regering het recht 
op informatie van de inw^oners 
van de Brusselse rand beknot 
wordt. 

Daarnaast menen zij dat het 
verbod een teken is van een kul-
turele onverdraagzaamheid die 
de kommunautaire vrede in het 
gedrang zou kunnen brengen. 
Eén en ander werd als motie 
voorgelegd aan de provincie
raad. 

Geen nieu^vs die naam waar
dig ware het niet dat ook 
VLD-raadslid Roger De Langhe 
de gedachtengang van de twee 
FDF'ers volledig kon volgen. 
Hij meende zelfs te moeten toe
voegen dat door het niet uitzen
den van Télé-Bruxelles in de be
treffende gemeenten het streven 
naar de grote Europese-unie-
gedachte belemmert. De motie 
werd uiteindelijk mét behulp 
van de VLD goedgekeurd. 
Waar liberalen, zogezegd 
Vlaamse, allemaal goed voor 
zijn! 

Dat het in deze materie ech
ter niet de Vlamingen zijn die 
de kommunautaire vrede willen 
verstoren, ^vas ook VU-raads-
lid Juul Denayer duidelijk. Door 
zich te mengen in Vlaamse aan
gelegenheden zijn het de Frans-
taligen die hun boekje te bulten 
gaan. Denayer sprak in dit ver
band van een regelrechte pro-
vokatie. 
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DOORDEWEEKS 
Indien de franstaligen in 
Vlaams-Brabant informatie wil
len over Brussel dan kunnen 
zij terecht op de BRTN, die 
elke zaterdagmiddag een selek-
tie Brussels nieuws overneemt 
van het Vlaamse TVBrussel. In 
het andere geval kunnen zij aan
kloppen bij de RTBF om het
zelfde te doen met de pro
gramma's van Télé-Bruxelles. 

Dat Vlaanderen zich geenszins 
onverdraagzaam opstelt tov. de 
franstalige kuituur mag blijken 
uit het feit dat in Vlaanderen 
meerdere franstalige TV-zen-
ders te ontvangen zijn. Juu l De-
nayer besloot met zijn vrees uit 
te drukken voor de verdere ver-
fransing van Brussel en „daar 
zijn wij vanze lp prekend radikaal 
tegen". 

PS WEER IN 
OPSPRAAK 
Aan de malaise binnen de PS 
lijkt geen einde te komen. De 
partij is nog met goed bekomen 
van de Agusta-affaire of er dient 
zich -weer een nieuw korrup-
tiedossier aan. De partij wordt 
ervan verdacht haar kjis op een 
ongeoorloofde w îjze gespijsd te 
hebben door flktieve studies te 
laten uitvoeren door het bureau 
Uniop. 

Het opinipeilingsbureau zou ge
fungeerd hebben als sluis voor 
overheidsgelden naar de PS. 
Het dossier werd reeds geopend 
in augustus 1989 toen de di-
rekteur van het bureau, Camille 

Javeau, werd aangehouden op 
beschuldiging van onder meer 
valsheid in geschrifte. De man 
zou tientallen miljoenen ver
duisterd hebben ten nadele van 
Uniop. Destijds verklaarde hij 
kort na zijn arrestatie dat hij 
aan meerdere PS-politici, -waar
onder Moureaux, Coëme, Biu-
quin, Urbaine^nAn^elrm i\na.naë\e 
'steun' had geleverd voor hun 
kampagne. 

Busquin liet vrijdag jl. reeds 
verstaan dat sommigen erop uit 
zijn om de PS in diskrediet te 
brengen en voegde daar aan toe 
dat hij graag een volledig onder
zoek had gezien naar de finan
ciering van alle partijen. Ver
der zei hij niets te verbergen te 
hebben. De onderzoeken •waar-
toe Busquin in '88 en '89 op
dracht gaf, waren samen goed 
voor bijna 100 miljoen fr. 

Zoals het er nu naar uitziet, is 
het niet on^vaarschijnlijk dat op
nieuw gevraagd zal worden de 
parlementaire onschendbaar
heid van een aantal politici op 
te heffen. Niet alleen de PS-le-
den worden daarbij genoemd: 
ook WiUy CLaed (SP) en Herman 
De Croo (VLD) hebben destijds 
studies besteld bij Uniop. Dat 
de opheffing van hun onschend-
bciarheid gevraagd zou kunnen 
worden, betekent echter niet 
automatisch dat zij zich aan 
een misdrijf hebben schuldig ge
maakt. 

PS-voorzitter Busquin verraste 
maandag door zijn presidentieel 
mandaat ter beschikking te stel
len. Op het partijkongres van 12 
maart legt nij zijn funktie neer. 

Kandidaten om Busquin op te 
volgen hebben tijd tot vrijdag 
om zich te melden. Het is ech
ter veel waarschijnlijker dat de 
PS-voorzitter zichzelf opvolgt, 
gesterkt door een eensgezinde 
partij. 

Want de meeste w^aarnemers 
zien in het initiatief van Bus
quin een maneuver om manu 
mUitari de hele partij achter de 
voorzitter te dwingen. 

TOP GUN 
IN BOSNIË 
Twee F-I6's van de Navo haal
den boven Bosnië vier gevechts
vliegtuigen neer die het vlieg
verbod schonden. De vier ge
troffen vliegtuigen méiakten 
deel uit van een groep van zes, 
die de dubbele w^aarschuwing 
van de F-16's negeerde en bom
bardementen uitvoerde. 

Twee van de zes vliegtuigen, 
waarvan aangenomen wordt dat 
ze van de Bosnische Serviërs 
waren, konden ontkomen. Het 
•westers bondgenootschap liet 
even de tanden zien. Het zal de 
Navo plezieren te konstateren 
dat haar jets zelfs een twee-te
gen-zes situatie aankunnen. De 
piloten speelden eventjes Top 
gun in het echt. 

De Navo-luchtaktie volgde op 
een reeks bestandsschendingen 
door de Bosnische Serviërs. Ze 
hadden o.m. zes tanks uit de om
geving van Sarajevo ingepikt. 
De VN meldde ook schendin
gen van het bestand in Sarajevo 

NIET STILZITTEN! 

Niet stilzitten! Dat is de 
boodschap. De Europese ver
kiezingen voorbereiden, zor
gen dat ŵ e een goede, dege
lijke méiar sobere kampagne 
voeren, pal achter onze lijst
trekker Jaak Vandemeule-
broucke en al zijn mede-kan
didaten staan, en vooral met 
vertrou\ven onze Vlaamse en 
Europese boodschap uitdra
gen. 

Maar ondertussen wacht ook 
het werk dichter bij ons, in 
ons dorp, gemeente of stad. 
In oktober staan de gemeen
teraadsverkiezingen voor de 
deur. Waar kunnen we ons 
vernieuwd maatschappelijk 
progamma, waarover we sa
men in Leuven beslisten, be
ter in de praktijk brengen 
dan in onze eigen gemeente? 
Exhte solidariteit organise
ren, terug banden tussen men
sen smeden, iets konkreet 
doen aan armoede en vierde 
wereld, bewijzen dat -we ons 

door Servische sluipschutters. 
O p de luchtaktie van de Navo 
kwamen overwegend gunstige 
reakties. 

Zelfs Rusland wees erop dat 
wie de VN-resoluties schendt, 

Vlaamse huis niet w^ilden bou
wen om er kille en lege ka
mers in achter te laten... Dat 
zijn de uitdagingen. 

De lijst die de Gentse VU-af-
deling eerder deze week be
kend maakte heeft me aange
naam verrast. Er is de durf 
van de vernieuwing, de groep 
heel jonge mensen die met 
entousiasme het VU-pro-
gramma willen uitdragen, de 
aanw^ezigheid van ouwe 
trouwe Vlaams-nationalisten 
die de zaak ondersteunen en 
mee verantwoordelijkheid 
willen dragen. Een nieuw be
gin? Dit kan lukken. Ik voel 
het gewoon. 

^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter. 

de verantwoordelijkheid draagt 
voor het gebeurde. Na de ak-
tie werden zware beschietingen 
gemeld op Tuzla, de moslim-en-
klave in oostelijk Bosnië ^vaa^ 
tienduizenden vluchtelingen sa
mengestroomd zijn. 

EEN GLOBAAL PLAN VOOR AMNESTIE 

Met een knipoogje naar het 
globaal plan van federaal pre
mier Dehaene om 's lands finan
ciën aan te zuiveren, stelde de 
VU dinsdag een globaal am
nestie-plan voor. Dit globaal 
VU-plam bevat verschillende 
maatregelen, van algemeen 
eerherstel over amnestie tot 
herstel van rechten en de over
heveling van het genaderecht 
naar de gemeenschappen. 

De Volksunie beklemtoonde 
bij monde van de fraktieleiders 
Jan Loane.1, Paul Van Grernher-
gen en ere-senator Oöwald Van 
Ootegbem dat zij het amnestie
debat nooit heeft willen voeren 
vanuit het eigen "gelijk". De 
principiële bekommernis van 
de Vlaams-nationalisten voor 
de fundamentele rechten van 
de mens was wél de drijfveer. 
En na de tw^eede wereldoor
log werden in Vlaanderen op 
een dusdanige wijze de rechten 
van sommige mensen geschon
den, dat de mensenrechtenor
ganisaties daar vandaag moord 
en brand zouden om schreeu
wen. Het repressiedossier is ei
genlijk een tema dat mee op 
de agenda hoort te staan van 
allerlei initiatieven voor meer 
verdraagzaamheid. 

O p haar perskonferentie gaf de 
VU toe dat de nolgehouêen koU 
lalwratie van enkek Vlaanu-nati-
onalutuiche voormannen een poli
tieke fout is geweest. Het was 
immers vanaf 1942 duidelijk 
welke de werkelijke bedoelin

gen van de Duitsers waren met 
hun zogezegde Vlaamsvriende-
Kjke politiek. 
Anderzijds moet er begrip op
gebracht kunnen worden voor 
de vergissing van de koUabo-
rateurs. De Vlaamse frustratie 
omwille van de onwil van het 
Belgische staatsbestel om de 
Vlamingen elementaire rechten 
toe te vertrouwen, opgelopen 
in de vooroorlogse periode. 
was zo groot dat massa's Vla
mingen haast automatisch in 
de koliaboratie zijn terecht ge
komen. Na de oorlog werden 
velen onder hen té zwaar aan
gepakt. 

De VU heeft zich van bij haar 
ontstaan ingezet voor deze re
pressie- en epuratieslachtof-
fers. Amnestie was voor de 
VU samen met federalisme het 
belangrijkste programmapunt. 
Met de regelmaat van de klok 
werden de jongste veertig jaar 
wetsvoorstellen ingediend met 
het oog op het verlenen van 
amnestie of eerherstel, of ge
woon het w^egwerken van de 
asociale gevolgen van de re
pressie en epuratie. Slechts zel
den werden deze voorstellen in 
overweging genomen. 

In de Vlaamse regering heeft 
de VU eind '93 een suksesje 
kunnen boeken door de op
richting te bekomen van een 
werkgroep ad hoc over de ge
volgen van de repressie. Deze 
werkgroep besloot intussen dat 
in het lessenpakket dat naar 

aanleiding van de bevrijdings
feesten voor de laatstejaarsstu
denten uit het middelbaar on
derwijs wordt voorbereid, vol
doende aandacht moet besteed 
worden aan de repressie en 
epuratie. 

Buiten dit suksesje, en de op
name van een zinnetje over 
verzoening tussen de burgers 
in het regeerakkoord van Mar
tens VIII, v^as het armoe troef. 
Het bleek niet eens mogelijk 
om over het onderwerp een 
ernstig en volwassen maat
schappelijk of politiek debat te 
voeren. De jongste weken lijkt 
het politieke klimaat enigszins 
opgeklaard. De VU hoopt dat 
het nu -wel mogelijk wordt om 
de gevolgen van feiten die een 
halve eeuw geleden gebeurd 
zij, definitief op te lossen, in 
een geest van verdraagzaam
heid en wederzijds respekt. 

Daarom stelde de VU een glo
baal amnejtie-plan op. Een eer
ste voorstel houdt een algemeen 
eerhenifel in voor alle personen 
die na de oorlog een veroor
deling opliepen wegens kolia
boratie. Hierdoor worden zij 
van rechtsw^ege in eer en rech
ten hersteld, en wordt er voor 
de toekomst een einde gemaakt 
aan de gevolgen van die ver
oordeling. Algemeen eerherstel 
brengt het herstel in burger
rechten met zich mee, vermijdt 
dat de veroordeling vermeld 
wordt op uittreksels uit het 
strafregister of op geteuig-

schriften van goed gedrag en 
zeden. Het maakt ook het her
stel mogelijk in burgerlijke en 
militaire pensioenen, vergoe
dingspensioenen en front-
streeprenten. 

Algemeen eerherstel doet geen 
uitspraak over de schuldvraag. 
De VU vindt niettemin dat er 
toch een aantal kategorieën van 
mensen onterecht werd getrof
fen door de repressie. De VU 
wenst daarom amnestie voor de 
minderjarigen op het ogenblik 
van de feiten, voor de verple
gers en verpleegsters die werk
zaam waren bij de Duitse af
deling van het Intemationaie 
Rode Kruis en voor de Oost-
frontstrijders. 

In een derde maatregel vraagt 
de VU een henitel van rech
ten van personen tegen wie al
lerlei strafmaatregelen, sank-
ties en administratieve veroor
delingen getroffen werden, 
zonder dat zij strafrechtelijk 
veroordeeld of zelfs vervolgd 
werden. Het gaat bvb. over alle 
epuratieslachtoffers die geen 
strafrechtelijke veroordeling 
opliepen, oudstrijders, 
oud-krijgsgevangenen en vrij
willige arbeiders. 

Vijftig jaar na de bevrijding on
dervinden vele repressieslacht-
offers nog steeds een negatieve 
invloed op hun inkomen. De 
internering van verdachten tij
dens de nasleep van de oorlog 
zorgde voor een periode van 
non-aktiviteit, ambtsonderbre

king of zelfs uitsluiting van be
paalde beroepsaktiviteiten, ook 
al werden deze mensen mis
schien niet veroordeeld. De 
VU vraagt hiervoor pensioenre-
guktri^atie,). 

Verder vindt de VU dat de be
voegdheid van het genaderecht 
naar de gemeenschappen moet 
overgeheveld worden. Daartoe 
moet artikel 110 van de grond-
w^et herzien worden. Net als in 
andere federale staten vindt de 
VU het logisch dat ook in Bel
gië een bevoegdheidsverdeling 
tot stand komt tussen de fede
ratie en de deelstaten voor wat 
betreft de organisatie van de 
rechterhjke macht en justitie. 

Tenslotte bepleit de VU nog en
kele bijzondere maalregeUn, zoals 
de herverkrijging van de nationa
liteit, ook voor de kinderen van 
de veroordeelden, en de ,ttop-
zetting van het innen van alle vor
deringen, vs^aar de kinderen van 
de veroordeelden tot de dag 
van vandaag voor kunnen aan
gesproken w^orden. 

Kleinere initiatieven moeten 
uiteindelijk ook getroffen w^or-
den inzake de statuten van nati
onale erkentelifkheid, eretcken<i en 
inzake het attAit van Oichteiu-
waardigheid. Wat dit laatste be
treft is het vandaag nog steeds 
mogelijk dat kandidaten voor 
bvb. de Koninklijke Militaire 
School geweigerd worden om
dat de grootvader zogezegd 
' zwart' was. 

^T^^^^^.^^V-i '̂̂ X^ ^^^*!^S•a.•^^ .•*^ '^^^?^y^•!^V " ^ V . ^ ^ ^ ••••v^'^ 
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SOCIAAL 
HUGO SCHILTZ OVER PARTICIPATIES 

„DE KERN VAN DE EKONOMISCHE 
MACHT BLIJFT ONS ONTZEGD!" 
Januari 1993, de regering 
maakt een lijst bekend van par
ticipaties in overheidsbedrijven 
die voor privatisering in aan
merking komen. Ook heel wat 
participaties van de Nationale 
Investeringsmaatschappij 
(NIM) komen hierop voor. De 
kommissie die de mogelijkhe
den van de privatisering onder
zoekt besluit dat de N I M als 
geheel moet geprivatiseerd wor
den omwille van de interne par
ticipaties en verwevenheid die 
van het hele NIM-pakket een 
onontwarbaar kluw^en maken. 

KROONJUWEEL 
Voor dit „onderschat stuk Bel
gische ekonomie" komen vele 
gegadigden opdagen. Vooral het 
kroonjuweel Distrigas wekt de 
belangstelling op. In mei 1993 
zegt Philippe Bodson, gedele
geerd bestuurder van Tractebel, 
tien miljard veil te hebben voor 
de NIM. Hij is daarbij vooral 
geïnteresseerd in de 50 procent 
die de N I M van Distrigas be
zit. Tractebel, dat al 33 procent 
van Distrigas bezit, heeft echter 
geen ai te goede naam in Vlaan

deren. ,,Het lijdt onder het ver
ankeringsdebat", zegt Bodson. 
Hij ziet dat zijn kansen hierdoor 
verkleinen, en zoekt samenwer
king met AvH {Ackermaru c3 
van Haaren), een Antwerpse hol
ding. Die samenwerking resul
teert uiteindelijk in het binnen
halen van de NIM-portefeuille 
door het duo AvH/Tractebel. 
Tractebel zal het 50%-aandeel 
in Distrigas overnemen en AvH 
de rest. 

TRAaEBEL EN DISTRIGAS 
Tractebel is een dochter van 
de Generale Maatschappij en 
dus klein-dochter van Suez, een 
Franse holding. Als industriële 
groep is Tractebel aktief op het 
vlak van elektriciteit, gas, tele-
kommunikatie, water en milieu. 
Het streeft er naar om in de 
sektor van de nutsvoorzienin
gen een overheersende positie 
te verwerven. Tractebel is, na 
British Gaz, de tweede grootste 
Europese partikuliere onderne
ming in deze sektor. 

Nu krijgt Tractebel van de fe
derale overheid de meerderheid 
in Distrigas, en dus het mo

nopolie van de gasverdelinig in 
Vlaanderen en Wallonië op een 
presenteerblaadje aangeboden. 
Zonder dat er ook maar enige 
zekerheid is over een Vlaamse 
verankering van deze nutsvoor
ziening. Vlaanderen neemt 
nochtans 65% van het gasver-
bruik in België voor zijn reke
ning. 

Acht Vlaamse ondernemingen 
(Kredietbank, Almanij, AvH, 
Lessius, Asphales, Arco, Brin- Schlitz zegt dat de VU niet kan toelaten dat Tractebel Vlaanwe 
vest en Gevaert) waren samen gemeenten miébruikt om de ekonomldche poditie van Frand (talig)e 
met de GIMV bereid een blok- groepen te verdterken. 
keringsminderheid in Distrigas 
te verwerven. Dat kon slechts 
indien de overheid afzag van 
de beursintroduktie of-wanneer 
Tractebel of de interkommuna-
les zouden afzien van een deel 
van hun aandeel. Ze beslisten 
anders. Sinds kort kan Tracte
bel zeker zijn van de meerder
heid in Distrigas. 

DISTRIGAS EN DE 
GEMEENTEN 
De konstruktie die door de re
gering goedgekeurd werd, ge
tuigt niet van veel doorzicht. 
De 50% van Distrigas die ver

kocht worden zullen verdeeld 
worden over de interkommuna-
les, Newco en de beurs. Tracte
bel dat reeds 33,25% aandelen 
in Distrigas had krijgt er nu een 
indirekt belang bij van 16,75% 
via de tussenholding Newco, 
waarin Tractebel met 50,1% de 
meerderheid bezit. Door die 
Newco-konstruktie wordt het 
voor Tractebel mogelijk met een 
minimale kapitaahnbreng 
(41,6%) een absolute meerder-

SCHERMEN 

Tijdens de zitting van de jongste provin
cieraad van Brabant heeft zich een ouder
wets kommunautair konflikt afgespeeld. 
Met alle ingrediënten van weleer: 2 hitsige 
FDF'ers, 1 Vlaamse liberaal in de rol van 
Leliaart, I VU'er als Klauwaart. 

Met hun motie Nr.I85 wilden de heren 
Defosset en Mergam de beslissing om de 
uitzendingen van de franstalige TV-zender 
Télé-Bruxelles in de faciliteitengemeen
ten Wezenbeek-Oppem en Kraainem van 
de kabel te halen ongedaan maken. De 
Vljiamse minister van Kuituur ^vas name
lijk zo boud geweest de kink in de kabel 
te zetten. 

De twee FDF'ers haalden het grote jar
gon uit de hoogtijd van het F D F boven. 
Franstaligen in de Brusselse Rand worden 
,,geschaad in hun recht op informatie", de 
Vlamingen tonen une fois de plus „hun 
kulturele onverdraagzaamheid". En bo
venal verbreken zij „de solidariteit tus
sen de Franstaligen van Brussel met deze 
van de Rand". Zuivere anti-carcan-praat 
waarmee het F D F jarenlang de Vlamin
gen heeft getergd, haar volksgenoten heeft 
opgejut en er uiteindelijk ook (middel-) 
groot is van geworden. Maar waardoor 
ook jarenlang de verhouding tussen de 
gemeenschappen w^erd verziekt. Wat uit
eindelijk haar bedoeling was! 

Geen mens in Vlaanderen die dacht dat 
zoiets nog mogelijk was. En dat er nog 
één Vlaming leeft die achter zo'n priet
praat kan gaan staan, zonder in een lach te 
schieten. Zo'n Vlaming noemt dan Roger 
De Langhe, woonachtig in de Vlaamse 
gemeente Wemmei en verkozene van de 
VLD. Dat soort politici dat meende op 
een blauwe maandag uit de huid van 
P W ' e r te moeten kruipen om VLD'er te 
worden. Liberaal, wat z'n goed recht is; 
demokraat, zogezegd; maar Vlaming, nee 
toch! 

Meneer De Langhe heeft het niet van ver, 
de burgemeester van zijn Vleiamse-met-
faciliteiten-voor-Franstaligen-gemeente 

een Vlaming, trekt sinds jaar en dag de 
kaart van de Franstaligen en het zou dan 
ook niet verbazen mocht De Langhe hu 
madter'd voice nazingen. 

„De Vlamingen beknotten het recht op 
vrijheid van informatie van de inwoners 
van de Brusselse randgemeenten, zij zijn 
kultureel onverdraagzaam, zij belemme
ren het alom verkondigde streven naar 
de grote Europese Uniegedachte." Grote 
^voo^den die besloten werden met de 
dwingende vraag om Télé-Bruxelles en 
ook TV-Brussel buiten Brussel uit te zen
den. 

Na dit stuk wjis het de beurt aan de 
tegenpartij, bij monde van VU'er Juul 
Denayer. Wie deze inwoner van Buizin-
gen-onder-Halle kent weet dat hij met 
geen gemakkelijke te doen heeft. Juul is 

perfekt op de hoogte van het reilen en zei
len in de weke buik van Vlaams-Brabant 
waar Franstaligen van oudsher doen alsof 
het daar al van hen is. Gesneden brood 
dus voor Denayer. 

Regelrechte inmenging in onze zaken, ver
weet hij het FDF, dat zelf zorgt voor ver
storing van de pacifikatie. Wanneer gaan 
jullie nu eens eindelijk ophouden met on-
verdrciagzaam te zijn? En begrijpen dat 
•wx) bïias-in-eigen-huis willen zijn? Niet 
wij provokeren, maar jullie! Goed gezegd 
van Juul . 

Wij incivieken? De Franstaligen weten 
dat ze in Vlaams-Brabant wonen en dus 
moeten zij zich aanpassen. Doen ze dat 

geeft het slechte voorbeeld. Jos Geurts, niet — en toen wikte Denayer zijn woorden 

— ,,dan kunnen wij ze als incivieken be
stempelen". Grote hilariteit bij de Frans-
t£iligen, noteerde de verslaggever die in 
de Brabantse provincieraad wel meer van 
dat soort disputen heeft meegemaakt. 

Maar dciar liet het VU-raadslid het niet 
bij. Als de Franstaligen per se informatie 
over Brussel willen dan kunnen ze die 
krijgen. Als een goed lereiar ging Denayer 
tot een sistematische opsomming over. 

I. Ofwel kijken ze elke zaterdagmiddag 
naar de BR'TN dat van TV-Brussel het be
langrijkste regionaal nieuws overneemt. 2. 
Ofwel moeten ze de Franse gemeenschap 
overtuigen dat de RTBf programma's van 
Télé-Bruxelles overneemt. Juu l zou na
tuurlijk liefst punt 1 verwezenlijkt zien. 
Want zo pikken de Franstaligen nog een 
mondje Nederlands mee en dat kunnen 
ze aJs inwoners van Vlaams-Brabant best 
gebruiken. 

Het ergst van al vond Denayer dat VLD'er 
De Langhe in de val van het F D F was 
getrapt want die partij heeft andere be
doelingen. Met name dat Brussel, nu het 
niet meer in ruimte groter kan worden, 
dat in de feiten wordt. En daar zijn wij 
vanzelfsprekend radikaal tegen, besloot 
hij. 
Zijn Vlamingen onverdraagzaaam ? Och, 
zegt Denayer, allemaal onzin. De fransta
lige kuituur wordt zeer verdraagzaam via 
diverse franstalige zenders en kanalen in 
heel Vlaanderen uitgezonden. 

Dan werden FDF-motie en VLD-amen-
dement ter stemming gelegd. En wat 
bleek? 
De motie-De Langhe werd goedgekeurd, 
en de VLD stemde ongegeneerd met de 
Franstaligen mee 1 

In elk normaal land geeft men een min
derheid met graagte bescherming, hier 
schermt zij met graagte. 

ILAsmus 

heid in Distribas te verwerven. 
De gemeenten dciarentegen zul
len door deze konstruktie met 
25% van het kapitaal slechts 
16,7% van de beslissingsmacht 
krijgen en dit dan nog via inter-
kommunales waar soms Tracte
bel ook mee inzit. Tractebel mis
bruikt de Vlaamse gemeenten 
om de ekonomische positie van 
Frans (talig) e groepen te ver
sterken. 

VOLKSUNIE AKTIEF 
De Volksunie kan dergelijke 
konstruktie niet aanvaarden. In 
de loop van heel dit dossier 
werden al heel wat vragen en 
interpellaties gehouden door 
VU-parlementairen. De privati
sering van de N I M werd reeds 
besproken in verschillende 
kommissies, de Vlaamse Raad, 
Kamer en Senaat. 

Nog vorige week richtte sena
tor Hugo Schiltz een aktuele 
vraag naar de minister-presi
dent van Vlaanderen, Luc Van 
Den Brande. 

Schiltz stelde duidelijk dat de 
Volksunie niet akkoord kan 
gcian met de huidige konstruk
tie. 

Hugo Schiltz: „Zal de Vlaanue 
regering toelaten dat Vlaamde ge
meenten de rol van „harki" dpelen 
in de Newco-kondtruktie? Kan de 
Vlaamde regering de federale rege
ring niet onder druk zetten door 
rechtdtreeh) met Tractebel te onder
handelen over een andere dchikking 
van de aandelenpakketten ?" O p 9 
maart a.s. zullen we meer we
ten want dan zal samengeko
men worden om na te gaan wat 
mogelijk is op het vlak van de 
gemeentelijke participaties. 

De VU zit niet stil want nog 
deze week zal kamerlid Hugo 
Olaerts de eerste minister on
dervragen over dit dossier. 

De Volksunie-parlementsleden 
blijven ondertussen ook ^vaak-
zaam wat betreft verdere pri
vatiseringen (Belgacom) en de 
toenemende Franse invloed op 
het Vlaamse bedrijfsleven. 

Hoe scherp deze in Vlaande
ren ervaren wordt verwoordde 
Hugo Schiltz in de Financieel 
Ekonomidche Tijd van 11 februari 
j . l . 

„Meer dan enig ander taalkundig 
wrijvingdpunt wordt dit door Vlaan
deren benaderd aLi een teken aan de 
wand. AL) we de kern van de eko-
nomidche macht naderen, wordt oru 
de toegang ontzegd. Vlaanderen zal 
daar zijn konkludied uit trekken." 

(kk) 
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WEM 
GEMEENTEN IN N 
Het is een publiek geheim dat 
steeds meer gemeenten en ste
den nog nauwelijks de eind
jes aan elkaar kunnen knopen. 
Door het van kracht worden 
van de nieuwe gemeentewet, 
zijn de plaatselijke openbare be
sturen verplicht een sluitende 
begroting voor te leggen. 

De talrijke natuurrampen ver
scherpen nog meer de financi
ële situatie van sommige bestu
ren. De Vlaamse Regering nam 
daarom een initiatief en stelt 
voor om een Noodfonds in te 
stellen voor de gemeenten met 
problemen. Jan Loones nam de 
nota van minister Kelchtermans 
door en had flink wat kritiek. 

BIJKOMENDE KREDIETEN 
,JJe VU u) principieel niet gekant 
tegen een Noodfonds voor de ge
meenten, maar verwerpt wel de voor
liggende plannen. Nacut de eigen 
benadering onderdchrijft de VU bet 
ötandpunt dat werd ingenomen door 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
PALESTINA 
Het partijbestuur van de Volks
unie veroordeelt met grote 
kracht de misdadige slachtpartij 
uitgevoerd door een Zionistisch 
terrorist in de moskee van He-
bron. 

Het is duidelijk dat de verant
woordelijkheid van de Israëli
sche regering in dit alles zeer 
groot IS. Door de vestiging van 
Israeli's in de Palestijnse gebie
den te tolereren en aan te moe
digen, en door niet op te treden 
tegen alom verspreide -wapen
dracht onder Joodse extremis
ten was dergelijk bloedig inci
dent voorspelbaar. 

Als weeromstuit krijgt het mos
limfundamentalisme hierdoor 
een dankbare bodem om verder 
op te gedeien en worden de lo
pende vredesonderhandelingen 
in het Midden-Oosten in gevaar 
gebracht. 

De Israëlische regering moet 
dringend de autonomie in Gaza 
en Jericho verder invullen. De 
vredesonderhandelingen moe
ten gered worden. 

CVP-KONGRES 
Met enige verwondering nam 
het VU-partijbestuur kennis 
van de stoere houding van 
CVP-voorzitter Johan Van 
Hecke inzake het Nederlands 
in Europa. Dit terwijl federaal 
premier Jean Luc Dehaene, 
verantwoordelijk voor de on
vergeeflijke kapitulatie inzake 
het Europese Merkenbureau, 
als een aandachtig toeschouwer 
de toespraak van zijn voorzitter 
aanhoorde. 

Welke CVP moeten ŵ e gelo
ven ? We hebben dan ook onze 
grote twijfels of Vlaanderen met 
dergelijke CVP, die de keuze 
tussen België en Vlaanderen 
niet kan maken, in Europa wel 
in goede handen is. 

Patrick Vanknmkelsven 
ondervoorzitter VU. 

de Vereniging van Vlaanue Steden 
en Gemeenten. Over de noodzaak 
van zo 'n Fondd ié het de VU eeru. 
De financiering dient te gebeuren 
uit de algemene middelen, omdat de 
oorzaken van rampen niet te <)itu-
eren zijn binnen de gemeentelijke 
bevoegdheïdddfeer 

Z^ zijn te wijten aan overmachtdom-
dtandigheden of beheerdfouten van 
het Vlaanue Gewedt. Het Noodfondd 
voor de gemeenten moet dud worden 
gejpijdt door bijkomende kredieten. 
De werking van het Gemeentefondd 
en Invedteringdfondd mag allezin^ 

niet in het gedrang komen. Het ba-
didprincipe daarbij u de objektiviteit 
of de niet beïnvloedbaarheid van de 
kriteria door de Vlaanue overheid en 
door de gemeenten zelf. 

A U T O N O M I E 
De vizie van minister Kelchtermans 
wijkt hiervan fundamenteel af. Dit 
id voorde VU voL trekt onaanvaard
baar Bovendien id dit CVP-voordtel 
een aarulag op de f id kale autonomie 
van de gemeenten zelf. Het id even
eend onmogelijk een objektief onder-
dcheid te maken tudden "rijke" en 

"arme"gemeenten. Men kan onmo
gelijk gemeenten danktioneren van
uit hun "rijkdom", alleen aan de 
hand van twee aanslagvoeten, zonder 
de gehele fidkaU druk te bekijken. 

De VU onderdchrijft de opmerkin
gen van de Vereniging van Vlaanue 
Steden en Gemeenten wat betreft de 
noodzaak aan bindende termijnen 
en aan aanpaddmg van de regeling 
iv.m. het uit te keren dchadebe-
drag, waarbij de voorkeur wordt ge
geven aan eenproportwneeld'uteem, 
boven een bedragbegrenzing. Daar-
noodt zijn er heel wat gemeenten 

die hun normale bedtuurdplicht niet 
invullen, zoaL het hoort. 

Denken we maar aan doctale wo
ningbouw, bcdtendige koruarnwede-
bedtrijding, betere politiebezetting, 
enz...De Luten hiervan worden ge-
luidlood doorgedchoven naar andere 
gemeenten, die hiervoor moeten op
draaien. De Vlaanue Regering nwet 
terzake met dwingende maatregelen 
optreden." 

(ge) 

Bijna 20 Europese landen heb
ben het GSM-systeem (Global System 
for Mobi le Communicat ion) reeds 
ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u 
totale mobiliteit. U kunt internationaal 
bellen of opgebeld worden op om het 
even welke GSM-terminal, met behulp 
van uw persoonlijke SIM-kaart. 

Om van al deze voordelen te ge
nieten, hoeft u enkel te kiezen uit het 
GSM-gamma van Alcatel. Zo bent u 
zeker van een ongeëvenaarde klank

kwaliteit en een rimpelloze communicatie. 

De Transmobile Alcatel 9109 DA 8W is 
ontworpen om zich voortdurend aan te 
passen aan het gebruik dat u ervan wil 
maken: in uw wagen of op uw bureau. 

De Alcatel 9109 HA Handheld 2 W 
weegt nauwelijks 390 gram en gaat 
prat op een compact en elegant de
sign. Bovenal staat hij borg voor auto
nomie en sterke prestaties. 

Voora l le inlichtingen belt u 
0 2 / 7 7 1 . 2 1 . 7 1 . 

A L C • T E L 

B E L L 
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EEN POLITIKOLOGISCHE STUDIE OVER 24 NOVEMBER 1991 

HOE SCHOKKEND WAS DE SCHOK? 
De jonge politikoloog Bart 
Maddens heeft een grondig we
tenschappelijk onderzoek ge
bracht van de stilaan beruchte 
parlementsverkiezingen van 24 
november 1991. Onmiddellijk 
na de zondjig had men het over 
„het verschijnsel" en nog liever 
over „de kloof tussen burger en 
politiek". De verwijzingen naar 
1936 waren niet van de lucht 
en de Wciarschuwingen voor een 
verder verglijden van de demo-
kratie keerden steeds -weer te
rug. 

PARTIJTROUW 
Na de sociologische analyse van 
prof. Jaak Billiet over waarden 
en politiek krijgen we nu een 
poging die nagaat hoe partijen 
en kiezers op elkaar inspelen, 
hoe de kiezer de posities van 
partijen interpreteert en hoe be
paalde kwesties door partijen 
vooruitgeschoven worden. 

Dr. Bart Maddens gaat uit van 
de vaststelling dat de partij-
aanhankelijkheid van de kiezer 
sterk is afgenomen. Vroeger 
bleek zuil- en partijgetrouwheid 
een belangrijke konstante. Bij 
de jongste verkiezingsronden, 
vanaf 1965 al, mjiar uitgespro
ken sinds 1987, is er met die 
partijtrouw iets aan de hand. 
Verder blijkt de kiezer slechts 
ontvankelijk te zijn voor een be
perkt aantal tema's. 

Ondanks de groeiende kom-
pleksiteit van de samenleving, 
dus van de afwikkeling van de 
politieke agenda, blijkt de kie
zer met een beperkt aantal ele
menten rekening te houden om 
voor een bepcialde partij te kie
zen. Bij dit onderzoek is geke
ken nciar de ,,issues" die een 
partij naar voor schuift en hoe 
de kiezer daarop ingaat. 

,,Issues" zijn de zaken die in 
hoofde van de pjirtijstrategen 
brandend aktueel heten te zijn. 
Die hopen dan maar dat ook de 
kiezer het zo bekeken heeft. 

Zo een „issue" lijkt gemakkelijk 
aangegeven en toch, de staats
hervorming zou bijvoorbeeld 
vooral voor de scherpslijpers 
van het nationalisme nog een 
probleem zijn dat dringende ak-
tie vereist. De migrantenkwes
tie is er een andere. Ook de 
sociale kwestie, d.w.z. de wer
keloosheid en de dure gezond
heidszorgen zijn een zaak van 
belang. Echte duidelijke „is
sues" zijn milieu, fiskaliteit, so
lidariteit... Termen, slogans die 
schijnbaar duidelijk een ant
woord vergen en staan voor 
konkrete problemen, zoals die 
door de kiezer ervaren w^orden. 

MONOPOLIE 
Maar er is niet alleen de be
langstelling voor een bepaald 
tema, veel hangt af van de mate 
waarin een tema voorwerp 
vormt van strijd om de politieke 
agenda. Dan blijkt niet dat er 
echt een grote tweestrijd ont
staat. Speelt namelijk een partij, 
bv. het Vlaams BlokM het mi-
grantentema uit dan zullen de 
meest rabiate tegenstanders, in 
dit geval Agalev en CVP, eerder 
andere tema's aanbrengen en 
hun weerstand niet uiten door 
radikaal een andere positie in 
te nemen op dit tema. Heeft 
dat te maken met oude wonden 
als koningskwestie en school-

Gedpannen staren de politici naar de binneiutromende verkiezing^uitdLigen. Kort daarop volgen de eeréte beschouwingen, analyse,) en 
gevolgtrekkingen. Sociobgen en politikologen dtaan klaar om deze ontledingen een tvetendchappelijke onderhouw te geven. 

strijd ? Toen heeft de kiezer te Feit is dat een partij haast steeds 
scherpe positonering en vooral een zekere monopoliepositie 
te radikale beleidsbeslissingen heeft op een bepaald domein, 
tegen een minderheid van de In de mate dat de bevolking dat 
bevolking afgestraft. tema, dat domein als belangrijk 

Bart Madden^) gaat uit van de vaststelling dat de partijaanhanke-
lijkheid van de kiezer dterk Li afgenomen. 

aanvoelt, kan die partij daar ga
ren bij spinnen. Het is dus een 
belangrijke zaak te weten w^at 
de bevolking als aktuele kwestie 
aanvciardt. 

Toch kan geen enkele partij het 
zich veroorloven zomaar op een 
andere trein te springen en 
tema's van andere partijen over
nemen. 

De liberale partij bv. kon bij de 
verkiezingen van 1991 nauwe
lijks sukses boeken met tema's 
over migranten en (toene
mende) onveiligheid, omdat zij 
het Blok daarin navolgde. De 
kiezer heeft dan liever het origi
neel, zoals het Blok zelf aangaf. 

BEELDVORMING 
Bovenop en naast dit alles speelt 
ook de beeldvorming omtrent 
de partij een rol. Van de groenen 
kan men doortastende maatre
gelen inzake milieu verwachten, 
merkwaardig genoeg blijft hun 
aanhang relatief beperkt. Mi
nister De Batselier heeft zich 
de -woede van de boeren op de 
hals gehaald met het Mestak-
tie-plan. De kiezer zal echter 
nog steeds Agalev het milieumo-
nopolie toekennen en het niet 
echt als het belangrijkste op de 
agenda beschouwen. 

Voor de Volksunie zou men daar 
op het eerste zicht uit kunnen 
besluiten dat zij zich inderdaad 
maar best en uitsluitend met 
de staatshervorming en de ei
gen Vlciamse identiteit kan be
zighouden. De kiezers zien de 
profielwijziging nauwelijks en 
de zelfs beter gevormden onder 
hen hebben er nauwelijks een 
kijk op, laat staan interesse voor 

Tsde bedoeling van de aangeno-
J men profielwijziging of de po-
3 gingen een ander beeld uit te 
p sturen. 

'^ De voorzichtigheid, de -weten
schapper eigen, zal Bart Mad
dens echter gebieden te zeggen 
dat zo'n besluit te ver gegrepen 
is. Maar toch, een andere weg 

opgaan kan slechts door een 
duidelijke breuk te veroorzaken 
met het verleden, zoals de VLD 
gedaan heeft. Door een andere 
naam aan te nemen wa^ ook 
een belangrijke verschuiving in 
de beeldvorming op korte ter
mijn mogelijk. De partijstrateeg 
kan ook kiezen voor een ge
leidelijk doorgedreven herpro
filering. Op korte termijn zal 
dit nauwelijks invloed uitoefe
nen op de resultaten, maar door 
standvastigheid kan de partij 
geleidelijk het nieuwe beeld bij 
de kiezer doen doordringen. 
Maar krijgt een partij daar wel 
de tijd voor? 

In elk geval heeft de studie 
van Bart Maddens nog iets an
ders aangetoond: een partij kan 
maar beter inspelen op de di-
rekte vragen van het ogenblik, 
want de kiezer, in grote mate 
ongeacht de vorming en het be
roep, stelt zich bij het kiezen 
vooral in op wat de partijen 
als „issues" zeggen belangrijk te 
vinden. Redeneringen die voor
behoud en waarom omvatten 
zijn de kiezer blijkbaar (nog 
steeds) niet welgevallig. 

Op vraag van de examenjury 
ging Bart Maddens zover te 
veronderstellen dat er een ze
kere verschuiving naar emoties, 
meer dan naar waarden als be
langrijk motief voor een keuze 
zou kunnen optreden. 

Bart Haers 

o» Kiesgedrag en partijstrategie. 
De samenhang tussen de beleids
matige profilering van de par
tijen en bet kiesgedrag van de 
Vlamingen op 24 november 1991. 
Bart Maddens. Uitg. FakuUeit 
Sociale Wetenschappen, Depar
tement Politieke Wetenschappen, 
KU Leuven, Nr 14, 1994. 543 
blz. 

Te bestellen op het Departement 
Politieke Wetenschappen, Van 
Evenstrat 2B U 3000 Leuven 
(016/283.250) 1.224fr. 
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SOCIAAL 
NAAR EEN AANPASSING VAN DE GEWESTPLANNEN? 

HET NOODLOT ZIGEUNER TE ZIJN 
„Zigeuners worden de jong,)te tifl 
door de gemeentebesturen m hui
zen gedtopt. Maar deze menjen voe
len zich nut thuu tuj^n bakjtenen 
muren. Ze aanvaarden de huizen, 
maar zetten hun woonwagetu in de 
tuin. Wat ze werkelijk nodig heb
ben UI hier en daar een lapje grond, 
waarop ze kunnen kamperen ab ze 
hier op doorreu zijn. Vlaanderen 
telt 20.000 woonwagenbewoner,), de 
integratie ,)taat nergen,)." 

Dat zei Orrur Hommez die zich 
al jaren inzet voor het woon-
wagenwerk, tijdens de opening 
van een steunpunt voor woon-
wagenbe'woners in Brugge.„Tot 
diuver werd aangenomen dat hun 
aantal tuó,)en 5.000 en 10.000 
dchommelt, maar nu we de adred-
den verzamelen en natrekken, blijkt 
dat ze met veel meer zijn. Nu de 
grenzen open zijn, zakken ook fa
milies uit het voormalige Oostblok 
of Joegojlaviè af naar hier." 

UITGESTOTEN 

„Dejongdte jaren verdwijnen in heel 
het Vlaamse land terreinen waar zi
geuners vroeger geduld werden. De 
urbanisatie heeft meer plaats nodig, 
maar in werkelijkheid gaat het hier 
over een vorm van uitstoting. Want 
wie ergens zijn woonwagen wil neer
zetten rrwet daarvoor tegenwoordig 
een bouwvergunnmg hebben en die 
krijgt hij nergens meer", aldus nog 
Omer Hommez. 

„De gemeentebesturen willen geen 
zigeuners op hun grondgebied en 
de traditionele woonwagenbewoners 
worden dan maar, zeer tegen hun 
zin, weggestopt in huizen! Zo ziet 
men ze niet meer. 

Er moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen voyageurs en zigeu
ners. De mensen die zich voya-
geur noemen zijn Belgen, afstam
mend van trekkende handelaars en 
ambachtslui van vroeger. Het zijn 
meestal zeer kreatieve mensen die 
van de handel of dienstbaarheden 
leven. Vroeger waren ze ketellap-
per of scharensliep. Later verkochten 

EINDELIJK 

Onder druk van het Ame
rikaanse Kongres en deels 
ook van het publiek (geluk
kig maar), hebben de vier 
grote Amerikaanse TV-net-
•werken en alle kabeltelevi
siestations besloten het ge
weld op het kleine scherm 
te weren. 

ABC, NBC, CBS en Fox 
werden het eens over een 
gemeenschappelijk sisteem 
om over het gew^eld in hun 
programma's te ^vaken. Het 
akkoord moet echter nog 
worden bekrachtigd door 
de direkties van de vier net-
w^erken. De kabelmaat
schappijen gingen een 
stapje verder. Zij dokterden 
een programma uit, dat on
der meer voorziet in een 
puntenklassement volgens 
de graad van geweld en in 
een technisch sisteem dat de 
kijkers in staat moet stel
len om de ontvangst van 
bepaalde uitzendingen te 

* ,„.,«.. . .«lil»-. <!'»•!."»' nvm .. ?5Ir."'..'..•l""^'"LL 

Z'igueners trekken om te overleven, ze opsluiten in huizen is dus zeker niet bevorderlijk voor de 'integratie. 

ze tapijten, nu vooral tweedehands-
auto 's." 

OVERLEVEN 

O. Hommez; „Het zijn ook zeer 
mobule mensen. Een voorbeeld: toen 
de muur van Berlijn tegen de vlakte 
ging, waren ze daar massaal aan
wezig om auto's te verkopen. Ze 
trekken om te overleven. 

De woonwagenbewoners en de zigeu
ners willen dat er ook 'm Vlaanderen 
doorgangdterremen komen. 

Ze klagen dat ze nooit een paar da
gen aan zee kunnen doorbrengen. Ze 
reizen dteedd in familiaal verbanden 
daarom zijn ze telkens met vijf tot 
zes woonwagens of caravans. Aan 
de kust IS er voor hen geen plaats en 
op kampeerterreinen worden ze niet 
geduld. 

,,blokkeren". Deze ingreep 
hebben de grote stations 
steeds gew^eigerd. Zij vre
zen met de invoering van 
zulk sisteem vele adverteer
ders kwijt te spelen. 

OOK DUITSLAND 
Ook in Duitsland is men 
het overaanbod van TV-sekt 
en geweld in de huiskamers 
beu. Volgens de krant Bil2 
am Sonntag -wordt in het 
Bondsparlement een ge
meenschappelijk wetsont-
^verp van de regering en 
de oppositie ingediend „ter 
bescherming van de jeugd 
en voor de afbou-w van ge
welddadigheden op het 
TV-scherm ". 

Luidens dat ontwierp zou 
het voortaan ook verboden 
zijn om niet voor de jeugd 
geschikte speelfilms 's 
nachts uit te zenden. 

(hu) 

« 3 
Je hoort soms de wildste verhalen 
over zigeuners en de mees ten moeten 
met een flinke korrel zout genomen 
worden. 

Veel van hen zijn onmondig en bang 
om in kontakt te komen met de 
maatdchappij. Ze worden nog dteedd 

de anonimiteit ingejaagd. Ze zijn 
nog lang niet geïntegreerd." 

GEWESTPLANNEN 
AANPASSEN 
Vandaar hun dwingende vraag 
om de gewestplannen dermate 
aan te passen dat wonen in 

een •woonwagen kan op lapjes 
grond, voorbehouden voor hen. 
Zoiets is in de ons omringende 
landen eJ lang geregeld. Bij ons 
moet men daar nog aan begin-
nen.Of wat dacht je ? 

Hilda Uytterhoeven 

WIS NU OOK IN OUDENAARDE 

ARBEIDSBEMIDDELING 
VIA KOMPUTER 
De VDAB van Oudenaarde is 
fier via terminals van het 
Werk-Informatie-Systeem de 
werkzoekende een nieuw infor
matiesysteem te kunnen aanbie
den dat vrij vlot toelaat te zien 
^vaar er passende betrekkingen 
vrij zijn. Na Antwerpen is nu 
dus ook Oudenaarde in staat 
vlotter vrije betrekkingen be
kend te maken. 

Tot nu toe werkte de VDAB 
met een komputemetwerk Si-
mona dat slechts via de bemid
delaars te bevragen was. Nu zal 
de werkzoekende zelf kunnen 
uitkijken of er vrije betrekkin
gen te begeven zijn. Het sys
teem laat vlot toe keuzen te ma
ken inzake aard van de betrek
king, regio en wijst vlug zichzelf 
uit. 

Valt het niet zo moeilijk een vlot 
toegankelijk systeem uit te bou
wen, dan is er natuurlijk nog 
het probleem of er voldoende 
jobs ter beschikking staan van 
het publiek. En daar mangelt 
het aan. Bemiddeling als er aan 
de aanbodzijde geen overdaad 
is, moet wel frustrerend zijn, 
vooral voor de werkzoekende, 
maar ook van de werkbemidde-
laar. 

Het zal ook niet direkt hoe
ven naar het VDAB-gebouw te 
trekken. Op termijn wil men 
het systeem ook in postkanto
ren, grootwarenhuizen en an
dere publiek toegankelijke 
plaatsen ter beschikking van de 
werkzoekende stellen. 

Met de verantwoordelijken van 
de VDAB hopen we dan ook 

Door het nieuwe koinputersysteem van de VDAB zal de werkzoekende 
zelf kunnen uitzoeken of er vrije banen in zijn sektor voorhanden 
zijn. 

dat het aanbod dra indrukwek
kend wordt, zodat het systeem 
ten volle haar nut kan bewijzen. 

Bart Haers 

o» Wie in het Oudenaardse 
woont en wil gaan zien of bijl zij 

een betrekking kan opsnorren 
kan steeds terecht bij het plaat
selijke VDAB-Bemiddelingskan-
toor, Louise-Mariekaai 6 te 9700 
Oudenaarde. 
Tel.: 055/31.53.21. Fax: 
055/30.03.99. 
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„Het voordeel i>an een kleine, 
ongebonden partij id dat ze geen 

opportunisten aantrekt." Dat zei 
VU-voorzitter Bert Anciaux verleden 

woensdag te Hasselt, waar hij op 
bezoek wad in het kader van de 

gespreksronde langs universiteiten en 
hogescholen. Onmiddellijk na het 

eerder harde debat kwam een meisje 
zich aanmelden om aktief te worden 

bij VUJO-Limburg. Haar vingers 
ritselden doorheen De Vergeten 

Vernieuwing, het boek van Bert 
Anciaux, maar het was de brochure 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit 
die haar uiteindelijk over de streep 

had getrokken. Jonge menden spelen 
een belangrijke rol in de partij, niet 
alleen omwille van nieuwe ideeën en 
het non-konformidtisch entoesiasme 

bij VU-akties, maar ook omdat hun 
bevlogenheid en idealisme vlug nieuwe 

leden en simpatisanten aantrekt. 
Zo ook in Lier en Nijlen, twee 

goeddraaiende Volksunie-afdelingen 
die deel uitmaken van de 

bes tuurs meerderheid, waar de 
jongeren in de afdeling een heus 

indrukwekkende ledenwervingsaktie 
op poten hebben gezet. 

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

LIER EN NIJLEN 

VOLKSUNIE-NETELAND: FRIS ALTERNATIEF 
Lier en Nijlen, of Volksunie-Ne-
teland, zijn goed voor ongeveer 
750 leden. Dat dit getal nog de 
hoogte ingaat lijkt nu wel zeker 
na een prachtig initiatief van en
kele Volksuniejongeren in de af
delingen. Een vijftal jonge men
sen uit Lier en Nijlen sloegen 
de handen in elkaar en V U J O 
Neteland was geboren. 

O p een klein half jaar wer
den reeds vijftien nieuwe Volks
uniejongeren verwelkomd. En
kele goedgerichte akties geno
ten veel belangstelling. De jon
geren zetten zich achter Ont
moeting '93, een migrantenfeest 
in Lier, deelden pamfletten en 
gezonde appels uit als simbool 
voor een propere politiek en 
voerden een Sinterklaasaktie te
gen oorlogsspeelgoed. Tussen
door was er nog een debat met 
VU-kamerlid Herman Lau-

'T GOED VOORBEELD 
Nu pakt VUJO-Neteland uit 
met een politiek maandblad 
Jong Alternatief. Met dit blad 
wil men jongeren richting 
Volksunie bewegen in de ge
meenten Lier, Koningshooikt, 
Nijlen, Kessel en Bevel. In het 
voorwoord komt meteen de 
maatschappelijke bewogenheid 
naar boven. 

,,Onze maag draait ook om van 
al het (politiek) gesjoemel, maar 
ook van de maatschappelijke 
ongelijkheid, armoede, honger, 
daklozen, oorlogen, fiskale 
fraude, enz..." 

Daarom is VUJO-Neteland in 
aktie geschoten! Om een dia-

VU/VUJO - Neteland in aktie! In de nabije toekonut zullen deze entoMicu)telingen wel vaker het .straatbeeld beheerden. 

loog op gang te brengen rond 
onderwijs, tewerkstelling, leef
milieu, kansarmoede en vredes
beleid. Vooral het gespreks-'Fo-
rum' dat aan andere bewegin
gen wordt aangeboden is onge
twijfeld een uitstekend idee. In 
het eerste nummer is dit Am
nesty International. Maar ook 
,Open deur', met een kijk op 

het vernieuwd VU-programma, 
is wervend. 

Jong Alternatief wordt op een 
oplage van ongeveer 3500 ek-
semplaren gebust en verspreid 
aan scholen en tijdens akties. 
In de nabije toekomst mag men 
zich in Neteland nog verwach
ten aan een aktie rond huisves

ting en op 30 april komt Bert 
Anciaux in café 't Goed Voor
beeld spreken. 

Wie graag het blcid wil inkijken 
om een gelijkaardig initiatief op 
te starten in zijn gemeente of 
streek kan altijd kontakt opne
men met Eric Coenen, Ste

nen Molen 26, 2560 Kessel, tel. 
480.42.85. 

Koen T'Sijen 

c» WU ook wil uitpakken met 
een goede ledenwervingsaktie of 
een Uuk verhaal uit zijn/baar 
afdeling mag dteeSd bellen naar 
Koen TSijen (02/219.49.30.), 
faxen kan ook 021217.35.10. 
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EN VU-VOORZITTER 

Bert over politiek en u over de VU 
Konfrontatie op de kampus! In 
februari en maart trekt VU-voor-
zitter Bert Anciaux in het kader van 
een gespreksronde langs 7 univer
siteiten en hogescholen. In Kort
rijk, Gent, Diepenbeek, Leuven, 
Antw^erpen, Geel en Brussel komt 
Bert honderduit praten over het 
vernieuAvde kommunautaire en 
maatschappelijke profiel van de 
Volksunie. 

Het debat zal telkens ^vorden inge
leid door een vooraanstaand spre
ker die vanuit zijn eigen achter
grond en interessesfeer ingaat op 
het huidige politieke klimaat en 
de nieuwe maatschappelijke uitda
gingen. De moderator en het pu
bliek zullen vervolgens voluit hun 
kritische vragen kunnen afvuren. 
Na het debat is er bij een drankje 
nog gelegenheid tot een informele 
babbel. 

Vragen naar de toekomst van de 
Volksunie, is vragen naar de toe
komst van Vlaanderen! 

AFSPRAAK OP: 
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 - Rode-
straat 14, Antwerpen 

^voensdag 9 maart - 20.00u 

zaal KAMPUS, Laremseweg 99, 
Geel 

maandag \4 maart - 20.00u 

VUB auditorium B, Pleinlaan 2, 
Brussel 

dinsdag 15 maart - 12.30u 

EHSAL, Stormstraat 2, 1000 
Brussel 

dinsdag 22 maart - 12.30U 

V L E K H O , Koningsstraat 336, 
1210 Brussel 

De Volksunie. Ylaamser dan ooit. VlAAMSEVmfE 
DmoKRum 

VU-AKTIE VOOR KOERDEN 

„GEEF DE KOERDEN 
EEN DAK BOVEN 
HET HOOFD" 
Via ons blad lanceerde de VU 
de aktie ,,Geef de Koerden een 
dak boven het hoofd". 

De aktie groeide uit het komitee 
Arendonk helpt Koerdutan waar
van het VÜ-raadslid Herman 
Hermans de lijntrekker is. 

Bedoeling is in de door Irak 
geteisterde Koerdische dorpen 
(4.500 dorpen werden van de 
kaart geveegd, tienduizenden 
Koerden gedood of gedepor
teerd of in vluchtelingenkam
pen op Turks grondgebied) 
nieuw leven te brengen. 

Huizen, scholen, dispensaria, 
kleme ateliers kunnen daar voor 
zorgen. 

Onmiddellijk projekt: dit jaar 
35 huizen, een schooltje en een 
verpleegruimte in Navzarok. 80 
huizen, 1 school en 1 dispens-
cuium in Navishke. 

De bou-w gebeurt in samen'wer-
king met de plaatselijke part
ner Koerdistan Relieve Organi
sation. 

Om dat alles te verwezenlijken 
is geld nodig. Gehoopt wordt 
2.260.000 fn, nodig voor deze 
wederopbouw, te verzamelen. 
En daar kan iedereen bij helpen 
door dne zaken te doen: 

1. geld te storten 

2. zegeltjes te sparen 

3. gedragen kleren te verzame
len. 

GELD 
Financiële bijdragen kunnen 
gestort worden op rek.nummer 
435-0258561-39 van Vlaams In
ternationaal Centrum (VIC), 
Laanbrugstraat I I te 1210 
Brussel. Met vermelding 
,,Koerden". Vanaf I.OOO fr. ont
vangt u van het VIC een fis
kaal attest. De lijst met namen 
van de milde schenkers zal re
gelmatig in dit blad afgedrukt 
worden. 

ZEGELTJES 
Het ligt in de bedoeling om in 
gans Vlaanderen allerlei zegel
tjes te verzamelen (Fort, Seca, 
Fina, Comidac, enz...). 

Stuur alle zegeltjes, die toch 
maar ergens in uw kast liggen te 
verkleuren, cian Herman Her
mans, Wampenberg 15 te 2370 
Arendonk 

KLEREN 
De voorbije drie jaar verza
melde de Arendonkse VU-afde-
ling meer dan 40 ton gebruikte 
kleding. Na ophaling werd de 
kledi) onmiddellijk verkocht en 
de opbrengst — in totaal ver bo
ven de 5Ö0.000 frank — ging 
integraal naar het Vlaams In
ternationaal Centrum voor haar 
projekt ,,Heropbouw van vier 
dorpen in Koerdistan". 

Een kledinginzamelaktie is ge
pland te Ranst op zaterdag 19 
maart e.k. VUJO-Rans t rekent 
daarbij op een netto-winst van 
minimum IO frank per inwoner, 
of nog 160.000 fr.! 

Als ook uw afdeling haar steen
tje wil bijdragen, neem dan 
spoedig kontakt op met Herman 
Hermann, Wampenberg 15 te 2370 
Arendonk (tel. 014/67.00.50). 

Laat in je eigen dorp zien dat 
het menens is met onze inzet. 

INFORMATIE 
Een aktie kan maar lukken wan
neer de bevolking voldoende in
formatie heeft over „het goede 
doel". 

Afdelingen die akties op het ge
touw willen zetten — bijvoor
beeld een dia-avond, kledingin
zamelaktie, enz. — nemen hier
voor best zo snel mogelijk kon-
takt op met Herman Hermans, 
tel. 014/67.00.50 (privé) of 
014/41.17.29 (werk). Doen! 

T O E G A N G G R A T I S . V O O R WEER I N F O : 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 

De bedoeling van het projekt u om op korte tijd huizen, jchoUn en 
verpleeg ruimten te bouwen voor de behoeftige Koerden . 
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WIJINEIOPA 
VOLKSUNIE PARAAT VOOR EUROPA 

BESTUURSVORM MOET DOORZICHTIG WORDEN 
Op 12 juni a.d. worden voor de vierde keer rechutreekde 
Europese verkiezingen georganiseerd. Toch blijft de Eu
ropese Genuenjchap of de Europese Unie voor de meeste 
Europeanen een vreemde korutruktie. Op radio of TV en 
in de kranten hoor of tea je wel dat de Raad van MinL)-
terd een richtlijn of een verordening heeft uitgevaardigd. 
Minder nieuws is er doorgaans over de vergaderingen van 
het Europees Parlement te Brussel en te Straatsburg. 
Er Li de wrevel over het vetbetaalde Europese ambtena-
renleger dat het sociale leven in Brussel of in de Rand 
ontwricht. En er bestaat ook een Europese Kommissie 
die nu en dan dreigt een lidstaat voor het Hof van Justitie 
van Luxemburg te slepen omdat deze of gene richtlijn 
foutief werd uitgevoerd. Weinig Europeanen vinden in dit 
kluwen hun weg. Waar staat de Europese Kommissie 
voor? Hoe zit het eigenlijk met de Raad van Ministers 
en welke zijn de juiste bevoegdheden van het Europees 
Parlement ? Een poging dus om de zaken eens op een rijtje 
te zetten. 

t i e 

D e Europese Unie -wordt 
hoe dan ook op een 
vreemde wijze bestuurd. 
In een normale demokra-

heb je een demokratisch, 
rechtstreeks verkozen Parle
ment, soms aangevuld met een 
tweede kamer of een seneiat die 
dan een soort senaat van de 
regio's of de deelstaten vormt. 
Een politieke meerderheid bin
nen het Parlement duidt een re
gering aan. Niets van dit alles in 
Europa. De Europese bestuurs
vorm is niet alleen ingewikkel
der maar ook minder doorzich-

tig-
WAAKHOND 
De Europede Kominujie is sa
mengesteld uit 17 leden. Iedere 
kommissans wordt ciangeduid 
door de regering van zijn/haar 
lidstaat. De grote staten vaardi
gen twee kommissanssen af, de 
kleinere elk één. Vanaf eind dit 
jaar -wordt de voorzitter van de 
kommissie aangesteld bij alge
meenheid van stemmen door de 
regeringen van de lidstaten. In 
overleg met de voorzitter van 
de Europese Kommissie wordt 
de volledige Europese Kommis
sie dan verder vervolledigd. Het 
Europees Parlement geeft aAn 
dit kollege dan zijn vertrouwen. 

De Europese Kommissie is geen 
,,exekutieve" tn de echte zin 
van het -woord, hoewel haar le
den zich -wel gedragen als de 
-ware leidres van de Europese 
Unie. De belangrijkste taak van 
de Europese Kommissie bestaat 
erin voorstellen van Europese 
wetgeving te formuleren en die 
ter goedkeuring voor te leg
gen aan de Raad van Ministers 
en/of het Europees Parlement. 
In sommige gevallen zoals bij
voorbeeld de handelsrelaties en 
de bilaterale akkoorden met 
derde landen vertegenwoordigt 
de Europese Kommissie de 
Unie in haar geheel. De Eu
ropese Kommissie is ook een 
soort -waakhond. Zij ziet erop 
toe of de Europes wetge-ving 
juist -wordt toegepast. Indien dat 
niet gebeurt sleept ze de over
treder voor het Hof van Justitie 
van Luxemburg. Om al deze ta
ken behoorlijk uit te voeren be
schikt de Europese Kommissie 
over een ambtenarenkorps van 
een kleine 15.000 ambtenaren. 
Overdreven zeggen sommigen, 
een behoorlijk kleine admini
stratie, zeggen anderen. 
De raad van Ministers is geen 
echte regering -want ze werd 

niet aangesteld door een Parle
ment. De samenstelling van de 
Raad van Ministers verandert 
naargelang het onderwerp. Er 
is de Raad Algemene Zaken met 
de twaalf ministers van Buiten
landse Zaken. Er is de Raad In
terne Markt met de ministers van 
Europese Zaken. Zo heeft ieder 
beleidsterrein zijn eigen Raad 
van Ministers: landbouw, on
derwijs, kuituur, sociale zaken, 
leefmilieu,... De Raad van Mi
nisters -wordt om de zes maan
den voorgezeten door een an
dere lidstaat. ledere raadsbij-
eenkomst is hoe dan ook een 
vergadering -waar de twaalf na
tionale ministers het eigen nati
onale belang zo maximaal mo
gelijk trachten te verdedigen. 
De Europese Kommissie, die de 
vergaderingen van de Raad van 
Ministers bij-woont treedt op als 
de vertegen-woordiger van het 
gemeenschapsbelang. 

Samen met het Parlement ver
andert of aanvaardt de Raad 
van Ministers de voorstellen 
van de Europese Kommissie. 
Zij heeft het allerlaatste -woord. 
Meer en meer -worden beslissin
gen binnen de Raad van Minis
ters genomen met een gekwali
ficeerde meerderheid. Dat bete
kent dat een voorstel minstens 
54 stemmen op een totaal van 7(> 
moet halen. De vier grote sta
ten Frankrijk, Duitsland, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk be
schikken elk over 10 stemmen. 
Spanje heeft er acht. De middel
grote staten Nederland, Portu-
fal, België en Griekenland heb-

en elk -vijf stemmen. Denemar
ken en Ierland beschikken elk 
over drie stemmen. Luxemburg 
tenslotte telt twee stemmen. 

DE „TOP" 
De Raadsbijeenkomsten behan
delen zelden of nooit meer alge
meen politieke tema's. Die taak 
is voorbehouden aan de belang
rijkste instelling van de Euro
pese Unie: de Europede Raad. Het 
is de halfjaarlijkse bijeenkomst 
of „Top" van de twaalf staats
hoofden en regeringsleiders. Ie
dere lidstaat veiardigt zijn eerste 
minister en zijn ministers van 
Buitenlandse Zaken af. Frank
rijk dciarentegen stuurt zijn pre
sident (die de eindverantwoor
delijke is voor het buitenlandse 
beleid). De Europese Raad sim-
boliseert bij uitstek dat het de 
nationale staten zijn die de Unie 
bevoegdheden toekennen. De 
Europese Raad legde de rich-

Buiten wat " uiterlijkheden " als dure gebouwen en wilde verhalen 
over astronomisch hoge amhtenarenlonen , heeft de doorsnee burger 
weinig weet van wat de Europese instellingen eigenlijk zijn. 

ting van het ekonomisch beleid 
vast, beslist over welke akties 
gemeenschappelijk genomen 
worden inzake het buitenlands-
en veiligheidsbeleid. 

518 ZETELS 
In een normale demokratie stelt 
een verkozen parlement een re
gering aan. Niets van dit alles 
binnen de Europese Unie. Zoals 
het sisteem nu werkt hebben de 
vijfjaarlijkse rechtstreekse ver
kiezingen voor het Europeed Par
lement geen enkele invloed op 
het mandaat van de Kommissie. 
En het Europees Parlement be-
invloedt evenmin de samenstel
ling van de Raad van Ministers 
of de Europese Raad. Toch is 
zijn invloed in het Europese be
sluitvormingsproces groeiend. 
Zeker tot 1986 leverde het EP 
aan de Raad van Ministers uit
sluitend adviezen af, waarmee 
de twaalf nationale ministers 
niet eens rekening dienden te 
houden. Sindsdien maakt de ge-
k-walificeerde meerderheid ge
koppeld aan het recht van de 
518 Europarlementsleden be
paalde KommissievoorsteUen te 
-wijzigen, opgang. Dit alles 
leidde echter wel tot een bijzon
der ingewikkeld en ondoorzich
tig besluitvormingsproces, met 
eerste, tweede en zelfs derde le
zingen in het EP. Het Parlement 
kan het meest invloed uitoefe
nen op alle wetgeving met be
trekking tot de interne markt, 
het leefmilieu (behalve de fis
kale aspekten en de ruimtelijke 
ordening), de konsumentenbe-
scherming, het kuituur- en het 

f ezondheidsbeleid, de ontwik-
elingssamenwerking en de 

vrijheid van verkeer van werk
nemers. Minder invloed heeft 
het Parlement op het onderwijs
beleid, het -wetenschappelijk on
derzoek, het Europees sociaal 
fonds of de gezondheid en vei
ligheid van werknemers op de 
werkplaats, de gelijkheid van 
man en vrou-w op de -werkpleiats 
of de informatie en raadpleging 
van werknemers. Op een aan
tal belangrijke tema's blijft de 
invloed van het EP dat van 
een eenvodig advies, waarmee 
de Raad geen rekening hoeft te 
houden: het burgerschap, het 
stemrecht van EG-onderdanen 
voor de Europese en de gemeen
teraadsverkiezingen, het visa
beleid, het buitenlands- en vei
ligheidsbeleid, het industrieel 
beleid, de indirekte fiskaliteit of 
de organisatie van de systemen 

van sociale bescherming. Er valt 
dus nog een hele weg te gaan. 

Het Europees Parlement heeft 
-wel een belangrijke taak inzake 
het vaststellen van de jaarlijkse 
begroting. Die wordt samen
gesteld in onderling akkoord 
tussen Parlement en Raad van 
Rünisters. Teoretisch heeft het 
Parlement terzake zelf het laat
ste -woord. In 1993 bedroeg de 
Europese begroting ongeveer 
70 miljard ECU of een kleine 
2.800 miljard. Dat is 1,2 % van 
het total BNP van de twaalf 
lidstaten. De Europese begro
ting -wordt gefinancierd door 
de heffing van douanerechten, 
een aantal landbou-wheffingen 
en 1,4 % van de totale BTW-op-
brengsten. 

Ondertussen lopen de toetre
dingsonderhandelingen tussen 
de Europese Unie en Zweden, 
Noorwegen, Finland en Oos
tenrijk. Als de geplande refe
renda in die landen positief uit
vallen -wordt de Europese Unie 
begin januari volgend jaar uit
gebreid met nog eens vier 

nieuwe leden. Meteen wordt de 
roep groter om zich eens gron
dig te bezinnen over de toekom
stige instellingen van de Ge
meenschap en over hun onder
linge verhoudingen. Is een 
Kommissie uitgebreid met nog 
eens -vier leden nog werkbaar? 
Tenslotte draagt iedere kommis-
saris een bepaalde bevoegdheid. 
Kan je de bestaande beleidster
reinen blijven uiteenrukken om 
ieder toch maar een behoorlijke 
taak te geven "^ Het aantal talen 
wordt uitgebreid wat het be
staand aantal talenkoppels ge
voelig opdrijft. Het aantal Euro
parlementsleden -wordt gevoelig 
opgetrokken. Is het nog langer 
verantwoord dat het EP maan
delijks pendelt tussen Brussel 
en Straatsburg? Wat is de rol 
van de regio's en volkeren'^ 
Wordt het Komitee van de Re
gio's, dat volgende -week van 
start gaat, een volwaardig or
gaan met invloed op de Euro
pese besluitvorming? Dat debat 
staat voor de deur, niet in het 
minst omdat het Verdrag van 
Maastricht tegen 1996 geëvalu
eerd zal worden. De stem van 
de Volksunie zal er van groot 
belang zijn. 

EEN EIGEN STEM 
Want voor ons van de Volksunie 
is het duidelijk. Wij willen een 
echte Europese demokratie. De 
Europese Unie is nu ondoor
zichtig en heeft een veel te in-
ge-wikkelde struktuur. Het Eu
ropees Parlement moet een echt 
parlement zijn dat een regering 
aanstelt en -wetten maakt. De 
Volksunie wil ook dat Vlaande
ren een eigen stem heeft in Eu
ropa. Daarom moet Vlaande
ren vertegen-woordigd zijn in de 
Raad van Ministers. De Volks
unie heeft dus wel degelijk een 
eigen en onvervangbare inbreng 
in dit debat. Dat onderscheidt 
ons zo duidelijk van de anderen. 

Bart Staes 

VU-KAMPAGNE-AGENDA 
16 februari tot 10 maart: 
Bespreking van de ont
werptekst „Vlaanderen in 
Europa" op de arrondisse-
mentele raden ter voorbe
reiding van de VU-Euro-
dag. 

Zaterdag 12 maart: Partij
raad: bespreking,,Vlaande
ren in Europa", met bunde
ling opmerkingen vanuit de 
arrondissementen. 

Zaterdag 26 maart: 
VU-Eurodag in het Kul-
tuurcentrum De Schakel te 
Waregem om 
13u.30-18u.30. 

• Kolloquium met als cen
traal gegeven de voorstel
ling van de programmatekst 
,,Vlaanderen in Europa". 

• Voorstelling VU-Euro-
lijst. 

• Slottoespraak door alge
meen voorzitter Bert Anci-

Maandag 28 maart: 
VNOS-uitzending - VU op 
TV, om 22u.55 op TV 1: „ J e 

^ 1 ^ 

zal maar jong en VU-voor
zitter zijn". 

Vanaf 28 maart: ,,De kleine 
sterren van Europa" — Rei
zende tentoonstelling Vor
mingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 

11 april tot 30 april: Ar-
rondissementele raden met 
voorstelling van de 
VU-kampagne. 

Donderdag \4 april: 
VNOS-Radio, Radio 1, om 
19u.20. 

Zaterdag 23 april: Kader-
dag VU-Vrouwen te Wer-
vik. 

Dinsdag 10 mei: 
VNOS-uitzending - VU op 
TV, o m 2 2 u . 5 5 o p T V l . 

Zaterdag 28 mei: Nationale 
Verkiezingsmeeting. Inter
nationaal Kongressencen-
trum te Gent. 

Zondag 12 juni: Euro-ver-
kiezingsdag. 
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UIT DE REGIO 
.NTWERPEN HOE KAN MECHELSE CVP 

MANDAATDIEFSTAL VERKLAREN? 
MAART 

D o . 3 LENT: J a ak Vandemeule-
broucke over „De Hormonenmaf
fia". Om 20u. in De Witte Merel. 
Org. : Vlaamse Kring Lint. 

Za. 5 M E R K S E M : Dansfeest Ge
meenteraadslid Clara Govaerts. In 
Centrum ,,Vlug Vooruit", Keizers-
hoek, Fortsteenweg Te Merksem 
(rechtover Inno-GB-Schoten). 
Aanvang: 21u., deuren 20u.30. In
kom 140 fr. Info: Fred Van, Dijck 
(03/646.16.06) of Ronnie Herbosch 
(03/647.11.74). 

Zo. 6 M O R T S E L : Geleid bezoek 
aan de St.-Pauluskerk te Antwer
pen. Samenkomst om 13u.45 op de 
hoek van de Zwarte Zusterstraat 
en de Veemarkt. Info: 455.17.76. 
Org. : FW-Mor tse l . 

Za. 12 B O E C H O U T : Studiedag 
,,Minder milieuhinder rond de 
luchthaven". In ,,Hof van Reyen", 
Oude baan 39. M.m.v. Johan Sau-
wens en de burgemeesters van Ant
werpen, Boechout, Borsbeek, 
Hove, Mortsel, de Kamer van 
Koophandel, de Vlaamse Lucht
vaartmaatschappij, Agalev, VA-
TUV Aanvang: lOu. Org. : 
Vlaamse Culturele Werking. 

D i . 15 B E R C H E M : Kwisavond. 
Inschrijven voor 9/3. Inkom 100 fr. 
Om 20u. in KC te Berchem. Org. : 
FW-Berchem. 

Vr. 18 T O N G E R L O : Philippe 
Despriet over Frans-Vlaanderen, 
een stukje Vlaamse bodem, ons ont-

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPEUJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG 

PERSONEEL 

Volgende bediening wordt 
openverklaard: 
1 plaats van genees
heer-diensthoofd (groep 
A-1) (Algemene Heel
kunde) 
Gelet op geaffilieerde univer
sitaire bedden zal de beoor
deling van de kandidaturen 
geschieden in overleg met 
de Universitaire Instelling Ant
werpen. 

De kandidaat dient de erken
ning te bezitten als stage
meester in de bedoelde spe
cialiteit of moet deze kunnen 
bekomen. 

Opgave dient gedaan van de 
huidige activiteiten. Ingevolge 
het statuut van het genees
kundig personeel is het aan 
de leden ervan slechts toe
gelaten nevenactiviteiten uit 
te oefenen na een vooraf
gaande toelating van de 
Raad van het O.C.M.W. Zulks 
impliceert de verbintenis zich 
tot de toegelaten nevenactivi
teiten te beperken. 

De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwer
pen toegekomen te zijn, ul-
teriljk op 14.3.1994. 

Inschrijvingsformulier en vol
ledige voorwaarden te beko
men op de 7e Directie/Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 te Antwerpen (tel. 
223.57.11). 

Het inschrijvingsrecht be
draagt 400 fr. 

stolen door... Met dia's. Om 20u. in 
Kapellekeshoef. Org. : SMF-Kem
pen. 

Vr. 18 B E R C H E M : Uitvoering 
van Telemann's Matthauspassion 
n.a.v. 25 jaar Kantiek (Berchem) 
en 50 jaar H. Familie met het Don 
Boscokoor. Om 20u.30 in Sint-Hu-
bertus, Victor Jacobslei. 

Vr. 25 H O B O K E N : Uitvoering 
van Telemann's Matthauspassion 
n.a.v. 25 jaar Kantiek (Berchem) 
en 50 jaar H. Familie met het Don 
Boscokoor. Om 20u.30 in H. Fami
lie, St.Bernardsestwg. 

Za. 19 B E R C H E M : Bezoek aan 
enkele randgemeenten van Brus
sel. Vertrek Berchem-station om 
8u.30 (met bus). Info en inschrij
ving: FW-Berchem. Mannen mo
gen mee ! Inschrijven tot 9/3. 

Za. 19 M E R K S E M : Bezoek ten
toonstelling kunstschilder Horssen, 
Moeshoefstraat 91. Bijeenkomst 
om lOu. ter plaatse. Info bij Frie 
Van der Gooten (03/321.57.60). 
Org. : FW-Merksem. 

Za. 19 RANST: Groot-Ranst helpt 
Koerden. Ophaling van gebruikte 
kleding. Vanaf 9u. 's morgens. Info: 
Peter Janssens, G. Peetersstraat 
16, Broechem (485.78.58). 

Zo . 20 M O R T S E L : In de voet
sporen van F. Timmersmans, e.a. 
Lentewandeling o.l.v. Walter Luy-
ten. Aanvang: 14u. aan Opsomer 
Timmermans Museum, Netelaan 4 
(achter Zimmertoren). Einde rond 
17u.30 in lokaal VNC-Lier. Info: 
Leen Veron (449.35.23, na I9u.). 
Org. : VU-Mortsel. 

Vr. 25 B O E C H O U T : Ledenfeest 
van VU-Boechout-Vremde. Vanaf 
20u. in feestzaal Molenhuis, Rei
gersmolenstraat 33 te Vremde. 
Menu aan 1.200 fr. (alles inbe
grepen). Inschrijven bi Door J a 
cobs, Vlnkenstréiat 48 te Boechout 
(455.20.13). 

Za. 26 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Inschrijving ter plaatse. 
Deelname 100 fr.p.p. Iedereen is 
welkom. 

A P R I L 

Vr. 8 H E I S T O / D B E R G : 
Vlaamse Kring Rodenbach nodigt 
uit op Kultuuravond in KC Zwane-
berg. Info bij voorzitter Roger Van 
Dyck (015/24.80.86). 

Za. 16 M E C H E L E N : Eendaagse 
studiereis ,,Langs onze westelijke 
taalgrens", o.l.v. Walter Lu3^en. 
Enkel voor VU-bestuursleden en 
hun families. Info: 03/482.11.93 of 
fax 03/482.44.58. 

Za. 23 BERLAAR: Naar het 
ANZ-zangfeest in een groepsreser-
vatie rondom Walter Luyten. Kaar
ten voorbehouden én betalen vóór 
10/4. Info: 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

D e Volksunie -gemeente raads le 
den F i rma in Verl inden en Koen 
Anc iaux en het afdel ingsbe
s tuu r b e s p r a k e n de overloperi j 
v a n h u n O C M W - r a a d s l i d . 

D e Volksunie stelt vas t da t n a 
het ind ienen door de nat ionale 
C V P van he t wetsvoors te l P inx-
ten, da t poli t ieke overloperi j 
me t b e h o u d van m a n d a t e n in 
alle oms tand igheden afwijst, de 
plaatseli jke C V P v o o r de 
tweede maal h a a r eigen voor 
stellen me t de voe ten t reedt . 
Zij e igent zich een d o o r de be

volking aan de V U toegewezen 
m a n d a a t zelf toe . D e m o k r a t i e 
blijkt d u s een r e k b a a r beg r ip te 
zijn. P u r e diefstal en een slag 
o n d e r d e gordel van het politiek 
fatsoen, t evens een bewijs van 
de ongeloofwaard igheid van de 
plaatseli jke CVP. 

D e z o g e n a a m d e „Verv laam-
s ingskuur" van de Meche i s e 
CVP, w a t i n h o u d t da t de pa r 
tij toegeeft niet Vlaams te zijn, 
bes taa t al leen m a a r op papier . 
In de gemeenteraiad heeft de 
C V P zich u i tgesp roken tegen 

VU-BOECHOUT-VREMDE 
BLIKT NAAR 2000 
D e V U v a n Boechou t -Vremde 
s tapt met een n ieuwe, eigen be 
naming naa r de gemeen te r aads 
verk iez ingen in o k t o b e r '94. D e 
afdeling blijft t r o u w aan het 
Vlaams-na t iona le gedach ten -
goed en zal met een ve r ru i -
mingslijst ook n ieuwe m e n s e n 
en g roepen a a n s p r e k e n . 

O m de ve r ru iming gestal te te 
geven heeft he t a rae l ingsbe-
s t u u r beslist n a a r bui ten te t re 
den als Boechout -Vremde 
2000 . Bu rgemees t e r F r e d E n t -
b r o u x k \verd u n a n i e m aange-

BRABANT 

MAART 

Vr. 4 L E N N I K : Jaarlijks mossel
festijn in Gemeentelijk Sport en 
Ontmoetingscentrum J o Baetens. 
Vanaf 18u. Ook op 5/3 vanaf I8u. 
en op 6 en 7/3 vanaf I2u. Org. : 
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. : Vor
ming en Gemeenschap. 

Za. 5 HAACHT: Gespreksavond 
met Willy Kuijpers. Om 20u. in het 
bovenzaaltje ,,Onder de Toren " aan 
St.Remigiuskerk. „Terugblik over 
40 jaar VU — En nu naar de Toe-

du id als l i jst trekker. R o n d de 
b u r g e m e e s t e r zal een s te rke 
g roep van entoes ias te k a n d i d a 
ten w o r d e n gevormd . Ver ru i 
ming, v e r n i e u w i n g en verjon
ging zijn de 3 pijlers w a a r o p 
de n ieuwe formatie BV2000 ge
stoeld zal zijn. 

c» wie de pLitformtekttt van 
Boechout-Vremde 2000 wil ont
vangen kun deze aanvragen bij 
Mare Valkenborghi) (voorzitter 
VU Boechout-Vremde), Begonia-
laan 15 te 2531 Vremde. 

komst!". Iedereen welkom! Org. : 
VU-afdeling Haacht. 

Vr. 11 S T E E N O K K E R Z E E L : 
3de Milieuweekend van De 
Vlaamse Gaai-Natuurbescherming. 
Opening om 20u. door Jurgen 
Ryon. Gastspreker: Michel Jans 
sens. In de Vrije School Ter Ham, 
Van Frachenlaan 25. Open op 11/3 
vanaf 20u., 12/3 van 10 tot 19u. en 
op 13/3 van 9 tot 17u. 

Wo. 23 L E U V E N : Opvoering „De 
honden in het zegekoor". Om 20u. 
in Auditorium Minnepoort, K. Al-
bertlaan 52. Inkom 200/180. Info 
KVHV Leuven (016/22.90.98.). 
Org. : KVHV i.s.m. Vlciamse ver
enigingen van Leuven. 

FW-ZEMST IN ROUW 
O p z o n d a g 13 februar i over leed 
te W e e r d e Y v o n n e Publ ie . Za 
t e r d a g 19 februar i vergeze lden 
w e haa r naa r haa r laatste rus t 
p laa ts . 

VANDEMEULEBROUCKE 
OP RONDE 
J a a k V a n d e m e u l e b r o u c k e 
w a s g e d u r e n d e de m a a n d fe
b r u a r i wekel i jks e rgens te 
on tmoe ten . In m a a r t en apri l 
is ons Europa r l emen t s l id op 
vo lgende p laa tsen te horen . 

D o n d e r d a g 3 m a a r t o m 20u. 
te Lin t (Vlaamse Kr ing Lint 
— dhr . J a n Win te r s , 
03/455.75.83) . 

Vri jdag 4 m a a r t te Rupe l -
m o n d e in Taverne D e O o i e 
vaar, Kru ibekes t r aa t . 

Z o n d a g 6 m a a r t o m 12u. te 

Deerl i jk, in D e W i e k e . 

Z a t e r d a g 12 m a a r t te Lede . 

M a a n d a g 14 m a a r t te G e n t 
(bij de S l age r sbond) . 

D i n s d a g 15 m a a r t te S in t -Ni -
klaas . 

D o n d e r d a g 17 m a a r t te 
B r u g g e (Wes t in form) . 

Z a t e r d a g 19 m a a r t te 
S in t -Amandsbe rg . 

D o n d e r d a g 14 apri l te Bre -
dene (Davids fonds ) . 

In 1978 w e r d onze afdeling ge
st icht . Y v o n n e w a s aanwez ig 
van bij de eers te ve rgade r ing . 
Als p e n n i n g m e e s t e r van onze 
afdeling b e h e e r d e ze tot op he t 
laats te ogenbl ik st ipt onze gel
den . 

M o e d i g d roeg ze h a a r ziek zijn, 
doch dit ziek zijn belet te h a a r 
niet ve ran twoorde l i jkhe id bin
nen de afdeling te blijven opne 
men . 

W e h e b b e n Y v o n n e s teeds be
w o n d e r d omwille van h a a r in
zet, h a a r doorze t t ingsve rmo
gen, haa r ko r rek the id . W e be-
v^fonderden ook h a a r levens
wijze w a a r i n re la t iveren een be
langrijke b o o d s c h a p w a s w a a r 
uit •wij k o n d e n leren. 

W e zijn Y v o n n e d a n k b a a r v o o r 
al die ja ren van t r o u w e Vlaamse 
inzet. Bij F W - Z e m s t laat het 
h e e n g a a n van Y v o n n e een gro te 
leegte na, w e zullen Y v o n n e 
missen. 

W e w e n s e n de familie veel m o e d 
en s t e rk te toe o m dit g ro te ver 
lies te v e r w e r k e n . 

( m v b ) 

een voors te l om n ié t -Nede r 
landsta l ige rek lame te be las ten . 
Zowe l de s t adskas als het 
Vleiams k a r a k t e r w a r e n met dit 
voors te l gebaa t . D e M e c h e l a a r 
heeft geen b o o d s c h a p aan mis
le idende s l o g a n s ! 

D e Volksunie biedt voor de vol
g e n d e gemeen te raadsve rk iez in 
gen een echt Vlaams-sociaal en 
maatschappel i jk alternatief. Zij 
v r aag t ook de beoorde l ing van 
h a a r opposi t ie tegen de C V P - S P 
en late de C D V - V L D - S P be
s tu ren . 

^ 1 ^ 
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Wo. 2 I Z E G E M : Plantijnzaal 
POB, om 19u.30: 2de deel kur-
sus Roger Raveel, door Lucie Ro-
seeuw. Org. : VSVK. 

Vr. A Z W E V E G E M : Tekstiel-
kaarting. Vanaf 18u. in café 't Bol
dershof, 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 
POB, 20u.: open tentoonstelling 
schilderijen Kris Bourgeois. Org. : 
VSVK. 

Za. 5 A U D D E L K E R K E : Bal van 
de Burgemeester. In Casino Alid-
delkerke. Org. : VU-Groot-Middel-
kerke. 

Za. 5 I N G E L M U N S T E R : Zaal 
't Molentje, Oostrozebekesteenweg 
137, om 14u.30: gespreksnamid-
dag ,,Vlaanderen in Europa" met 
Bart Staes. Org. : VU-arr. Roese-
lare-Tielt en Kortrijk i.s.m. Dosfel. 

ïo. 6 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wande
ling te Ruiselede o.l.v. Luc Theunis 
en Rik Baert. Org. : Wandelklub 
Vlaams Huis. 

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

Wo. 9 I Z E G E M : Plantijnzaal 
POB, 19u.30. 3de deel kursus Ro
ger Raveel. Org. : VSVK. 

Za. 12 I Z E G E M : Zaal Trefpunt, 
Kon. Boudewijnstraat, 20u.; Kam
pioenenviering. Org. : Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Vr. 18 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: eerste kaarting. Ook op 
20/3 vanaf 1 Ou. Org. : Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. 19 ADENKERKE: Dansfeest 
,,Lentefuif"', vanaf 20u. in feest
zaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 
5. Met discobar Speedo. Inkom 150 
fr., w k bij bestuursleden: 120 fr. 
Iedereen welkom. Org. : VU-Adin-
kerke/De Panne. 

Za. 19 I Z E G E M : Verzamelen voor 
bezoek aan de Raveel-kapel te Ma-
chelen, ter afsluiten van de kursus 
over Roger Raveel. Org. VSVK. 

Ma. 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis, Korenmarkt, 15u.: Ro
ger Verkarre met ,,Kleine dingen 
maken het leven mooi". Org.; 
VWG-Izegem. 

Do . 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". Org. : VSVK. 
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Vr. 4 G E R A A R D S B E R G E N : 
,,De Aardappel", voordracht en be
reidingen door W. Van Dillegem, 
om 20u. in Vlaams huis, Stations
plein 22. Org. Vlaams Huis. 

Za. 5 A S P E L A R E : 17de Volks
unie-Eetfestijn in zaal De Paling, 
Geraardsbergsesteenweg 279 te 
Aspelare. Van 18 tot 22u. Ook 
op 6/3 van Hu.30 tot 15u. Org. : 
VU-Ninove. 

Za. 5 G E N T : Kameradenfeest van 
vriendenrking Sneyssens, om 15u. 
in zaal Reinaert, Reinaertstraat 26. 

Di . 8 D E N D E R M O N D E : Zaal 
,,Den Ommeganck", Grote Markt, 
om 19u.30: gespreksavond ,,Vlaan
deren in Europa". Org. : VU-arr. en 
Dosfel. 

Di . 8 SINT-NIKLAAS: De on
afwendbare splitsing van de Soc. 
Zekerheid door prof. E. Ponette. 
Om 20u. op de Spaanse Zolder van 
het Castrohof, de Castrodreef 2. 
Toegang 80 fr. voor D F en CJP-le-
den, 120 fr. voor anderen. Org. : 
DF-St.-Niklaas. 

Wc. 9 D E N D E R M O N D E : Stad
huis, Grote Markt, om 20u.: Ge
spreksavond ,,Gemeentelijk Jeugd
beleid", met Herman Lauwers en 
Lieven Dehandschutter. Org. : J o 
hannes Ockeghemkring en Dosfel. 

Za. 12 L E D E : Zaal Hoop in de 
Toekomst, te Wanzele. Om 19u.: 
Jaak Vandemeulebroucke over 
,,De Hormonenmaffia". Gratis toe
gang. Om 20u Ierse avond, met 
Irish Stew, Irish Whiskey en Irish 
Coffee. Deelname: 350 fr. Org. : 
VU-Lede. 

Za. 12 G E R A A R D S B E R G E N : 
Jaarlijks eetmaal, van IB tot 21u.30 
in feestzaal De Vlasschaard, Gents
esteenweg, Hemelveerdegem 
(Lierde). Ook op 13/3 van I lu .30 
tot I5u. Volw. 350 fr., kinderen 200 

fr. Org. : VU-Geraardsbergen. 

Za. 12 SEMT-MARTENS-LA-
T E M : Lentefeest met warme been-
hesp. Om 19u.30 in het Parochi
aal Centrum, Latemstraat 32 te 
St.Martens-Latem. Deelname: 600 
fr.p.p. Info en inschrijvingen: 
09/282.49.27 (voormiddag). Org. : 
VU-Latem-Deurle. 

Za. 12 D E N D E R L E E U W + Jaar
lijks eetmaal in zaal Breughel, Dorp 
te Denderleeuw, vanaf 18u. Ook 
op 13/3 van l lu .30 tot 15u. O p het 
menu visgerecht of steaks. Org. : 
VU- Denderleeuw-Welle- Idder-
gem. 

Zo. 13 G E N T : Politiek aperitief 
en receptie, om H u . in de Salons 
Carlos Quinto, Kammerstraat 20 te 
Geënt. Gastspreker is de lijsstrek
ker voor de gemeenteraadsverkie
zingen. Org. : VU-Gent-Centrum & 
Zuid. 

Di . 15 SENT-NIKLAAS: Zaal 
,,Nectar', Driekoningenstraat 48, 
om 20u.: gespreksavond ,,De hor
monenmaffia", met J aak Vande
meulebroucke. Org. : A. Verbrug-
genkring en Dosfel. 

Za. 19 S INT-AMANDSBERG: 
VU-Lentefeest. Om 20u. in zaal 
Kring H.Hart, H.Hartplein 2. 
Breugelbuffet en desserttafel aan 
350 fr.p.p. Gastspreker: Jaak Van
demeulebroucke. Inschrijven vóór 
18/3 bij Erwin Herman (251.50.08 
- na 18u.). Org. : VU-St.Amands-
berg. 

Za. 19 S I N T - D E N I J S - W E S T -
R E M : Jaarlijks Vriendenmaal. Om 
19u.30 in het Gildenhuis, Loof-
blommestraat. Gastspreker is Bert 
Anciaux. Inschrijven bij Anne De 
Keuckeleire (222.91.83) of Joris 
Dewaele (222.51.52). Deelname: 
500 fr.p.p., -21j.: 350 fr. Org. . 
VU-St. Denijs-Westem/Afsnee. 

Zo. 20 AALST: Opvoering van 
,,De dood met de kogel". Om 
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I5u.30 in de teaterzaal van het KC 
De Werf, Molenstraat 51. Org. : 
Vlaamse Kring Land van Aelst en 
Broederband-Aalst en Dender
streek, i.s.m. Dienst Kultuursprei-
ding en KC van bestuur Volksont
wikkeling en Openb. Bib. Kaarten: 
053/77.44.97. Toegang: 200 fr. (le
den 150 fr.) 

Zo. 27 AALST: 2e Volks
unie-Spektakeldiner in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34 
te Aalst. Van l lu .30 tot 15u. een 
volledige menu aan 500 fr.p.p. (kin
deren 300 fr.) Org. : VU-Aalst. 

A P R I L 

Vr. 25 G E R A A R D S B E R G E N : 
Opvoering ,,De dood met de ko
gel". Het proces Vindevogel naar 
het boek van Valere Depauw. Om 
20u. in het Vlaams Huis, Stations
plein 22 te Geraardsbergen. Inkom 
100 fr. 

,JERRIL-BIKE" 
IN HEUSDEN-
ZOLDER 
V U J O - L i m b u r g organiseer t o p 
z o n d a g 6 maar t a.s. een zoge
n a a m d e , , ter r i l -b ike ' , in a n d e r e 
w o o r d e n w o r d t met een alle-ter-
rein-fiets d o o r een stukje Lim
b u r g s mijngebied ge reden . 

Afspraak om 14u. op het bin
nenplein v a n domein Bovy, Gal
gene inde 22 te H e u s d e n - Z o l d e r . 

Vanui t r icht ing Brussel 
(A2/E314) afrit 27 Autoc i rcu i t 
Zolder . Wegwi jzers „ D o m e i n 
Bovy ' of , , V W I " volgen. Van
uit r icht ing A n t w e r p e n of Luik 
( E 3 1 3 ) : Klaverb lad L u m m e n 
r ich t ing G e n k / A k e n (=314), af
rit 27, wegwi jzers , ,Domein 
Bovy" of „ V W I " . 

M e t professionele begeleiding, 
mogeli jkheid tot he t h u r e n van 
een mounta in -b ike , jenever-bar , 
toel icht ing over de ekologische 
w a a r d e van de mijnterre inen, 
over K S , Fenix , ... 

Ach te ra f w a t d o o r z a k k e n in he t 
gastof van Bovy (pannekoeken , 
wafels,.. .) en ver rass ing . 

Inschri jven to t en me t 2 m a a r t 
bij V N S - L i m b u r g , Nieu-wstraat 
35 te 3600 G e n k of bel E r ik Ac-
cou of A n n Onke l inx , kan too r 
u r e n :089/35.67.53. W e e k e n d en 
a v o n d : 089/35.49.44. 

Dee lnamepr i j s : met h u u r 
m o u n t a i n - b i k e : 450 fr., z o n d e r 
h u u r : 150 fr. 

VU-AALST STELT 
KANDIDATEN VOOR 

LIMBURG 
MAART 

Vr. 4 D O R N E - O P O E T E R E N : 
Gina Verhoosel over haar inzet en 
belevenissen als D.R.K.-zuster. Om 
20u. in de Oase. Org. : I jzerbede
vaartwerkgroep Maas
eik-VWG-Maasoeteren- Bree. 

Vr. 11 B R E E : Tony Van Dyck, 
oud-Oostfronter, en auteur van 
,,Zo stierven zij, en wij...", over 
„Amnestie? Voor wie? ". Om 20u. 
in zaal Cambrinus. Toegang gratis. 
Org. : SMF-Limburg. 

Za. 12 R I E M S T : Smullen naar 
keuze (uit vier schotels aan diverse 
prijzen) van 18 tot 20u. Om 20u.30 
Schepenbal met orkest Little 

D e Aals terse Volksunie stelt 
h a a r s t ra tegie en k a n d i d a t e n 
voor de gemeen te raadsve r 
kiezingen voor. 

D e b i jeenkomst zal p laats vin
den op vr i jdagavond 11 m a a r t 
1994 om 19u.45 in Salons 
Car l ton , Z o n n e s t r a a t 32-34 te 
Aalst . 

P r o g r a m m a : 

19u .45 : Verwe lkoming en 
muzika le sfeer d o o r het salo
norkes t C o n Brio. 

2 0 u . l 0 : Er zit miixiek in het 
VU-prograinma, d o o r Anto ine 
Van de r H e y d e n . 

20u .30 : In s t rumen taa l inter
mezzo en voorste l l ing de r 
k a n d i d a t e n voor de G e m e e n 
te raadsverk iez ingen '94 voor 
D a n n y D e n a y e r en Noë l D e 
K n i b b e r (gemeente raads le 
d e n ) . 

2 1 u . l 0 : S lo twoord d o o r 
vo lksve r t egenwoord ige r J a n 
C a u d r o n en kenn i smak ing 
me t de V U - k a n d i d a t e n . 

GENTSE VU MET BOEIENDE LIJST 
D e V U van G e n t heeft haa r 
lijst voor de k o m e n d e gemeen
te raadsverk iez ingen b e k e n d ge
m a a k t en het moe t gezegd, het is 
een m e r k w a a r d i g e en boe iende 
lijst, l ï en lijst die de Vlaams-na
t ionalis ten in de Ar teve ldes tad 
een n ieuwe a d e m kan geven. 

D e k o p w o r d t g e t r o k k e n d o o r 
Lieven Deca luwe , deze 45-ja-
r ige a d v o k a a t is v e r t r o u w d met 
t ea te r Area , he t G r o o t Begijn
hof en he t stadsarchief. O p de 
tw^eede p laa ts s taat A n n e D e 
Keuckele i re (41), advoka te en 
O C M W - r a a d s l i d , gevolgd d o o r 
Bar t B a u w e n s (26) , voorz i t t e r 
van V U - M a r i a k e r k e - D r o n g e n . 
E v en jong is de s tuden te genees
k u n d e Elke Sleurs , ook kand i 
da te op de Euro-lijst , zij s taat 
o p d e v ierde p laa t s . Gevolgd 
d o o r J a n Roegiers (26), deze le
r a a r Bu i t engewoon O n d e r w i j s 
w a s aktief in W K S en is nu 
V U J O-bes tuurs l id . 

O p de zesde p laa ts s taa t ir. 
Gei^ R o b e r t (31) , ook al een 
e x - W K S ' e r en voorz i t te r v a n 
V U - G e n t b r u g g e - L e d e b e r g . G e 
volgd d o o r gewezen TAK-voor -
zit ter Piet D e P a u w (53), Lucie 
Lejeune-Lefever (58) gekend 
bij F W en V W G , O s w a l d 
C r o m m e l y n c k (56) is een ge
pens ionee rde bed iende en on
dervoorz i t t e r van v r i enden
k r i n g Sneyssens ; Luc Van 
G r e m b e r g e n , maatschappel i jk 
assis tent (53 ) ; de gezins- en be
j aa rdenhe lps t e r Bet ty Vanacke r 
(4^ s taat op de elfde p laa ts . 

D e s taar t v a n de lijst w o r d t aan
gevoerd d o o r M a u r i t s Vande-
woest i jne (JT), hij is voorz i t t e r 
van V W G - G e n t Brugse Poo r t 
en staAt op de 47s te p l aa t s ; ge
volgd d o o r Vera D e M u n c k - D e 
W e v e r (65) , voorz i t t e r van de 
W o n d e l g e m s e gepens ioneer 
d e n ; ir. J a n Ri tzen (58) , we lbe 
k e n d in V U - r a n g e n ; a rch i tek t 

Creek. Inkom 120 fr., w k . 100 fr. 
Org. : Nieuw-Riemst. 

Za. 19 N E E R P E L T : Derde 
Vlaamse Kwis. Om 20u. in paro
chiezaal De Kentings, Kerk Bos-
eind. 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. : Neer-
peltse Vlaamse Vereniging. 

Vr. 25 B R E E : Zangavond met 
J aak en Roza op akkordeon en 
orgel. Om 20u. in Cambrinus te 
Bree. Org. : Ijzerbedevaartwerk
groep M a a s e i k - V W G Maasoete-
ren-Bree. 

Sven Van O o t e g h e m i^S), voor
zit ter V U - G e n t (Centrum-Zuid; 
J o h a n Beke (48) sluit de lijst. 

Wij w^ensen alle k a n d i d a t e n veel 
sukses met de k a m p a g n e en ko
men, w a n n e e r de volledige lijst 
en het p r o g r a m m a b e k e n d zijn, 
nog te rug op het rei len en zeilen 
in de Ar teve ldes tad . 

ZOEKERTJE 
- G E Z O C H T - „ D e Laa ts te 
Loodjes " d o o r H . Dorsvel t , Uit
geverij D e Por t iek Brussel en 
, ,Stri jders Z o n d e r Glorie", d o o r 
B . H a m a n . Ui tg . H u m a n i t a s 
G e n t ; G r a a g w o r d e n alle on
kos ten vergoed d o o r C. Van 
L o u w e (058/51.30.74) . 

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedl<oop! 

Gratis dokumentatie: 

R. De Waegenaere 
Zonneschijn 8 
B 9800 Deinze 
Tel. 09/386.37.07 
Fax. 09/380.07.83. 

%», 
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KUIT-UITJE 
UIT HET LEVEN VAN DE MEESTER DER VLAAMSE FANTASTISCHE LITERATUUR 

JOHN FIANDERS BEKEEK HET EEN BEETJE ANDERS 
Tot 10 niciart kan u in de Boe-
kentoren , de biblioteek van de 
Gentse universiteit, terecht voor 
de tentoonstelling rond schrij
ver en meester-fantast John 
Flunder^/Jean RaylRaymond 
De Krenten Al loopt ze op haar 
laatste benen, toch loont het de 
moeite deze ekspositie te gaan 
bekijken, omdat voor het eerst 
tal van dokumenten, boeken en 
voorwerpen uit het archief van 
de Vlaamse grootmeester van 
het bloedstollende verhaal wor
den getoond. De archivaria be
horen nu toe aan een fonds dat 
deel uitmaakt van de Universi-
teitsbiblioteek Gent. 

De RU-Gent zette deze hulde 
aan de schrijver op poten i.s.m. 
de uitgevrij Altiora Averbode, 
die de meeste jeugd- en kinder
boeken van John Flanders uit
gaf en dat nog doet. Ook de le
gendarische VLaanuche FUinkeiu 
(nu -pjeS) zijn een produkt van 
Altiora Averbode. De tientallen 
afleveringen die Flanders voor 
deze reeks schreef worden nog 
altijd herdrukt, heruitgegeven 
en herlezen ! 

FILMFANAAT 
Jean Ray en John Flanders wa
ren de schuilnamen van de Gen
tenaar Raymond De Kremer die 
op 8 juli 1887 geboren werd. 
Zijn oom was de Gentse socia
listische voorman Exlward An-
seele. Het was trouwens door 
Anseeles tussenkomst dat Ray-
monnd een betrekking kreeg als 
klerk in de stedelijke admini
stratie. 

Zijn eerste literaire sporen ver
diende Raymond De Kremer 
door bijdagen te leveren aan 
het Vlaamsgezinde studenten
blad De Goedendag. Als Jean Ray 
schreef hij enige tijd later liedjes 
voor de legendarische revues in 
de Gentse Minardschouwburg 
en de Nouveau Cirque. In dit 
milieu leerde hij ook zijn vrouw, 
Virginie bal, alias Nini Balta 
kennen. 

Duizendpoot De Kremer, die 
een passioneel filmliefhebber 
was, startte in 1919 het filmtijd-
schrift Cine'. Hij gaf zijn stede
lijke job op om voor een wissel-
agent te gaan werken. Onder
tussen dreef hij zijn schrijfakti-
viteit op en publiceerde hi; in 
1925 zijn eerste verhalenbundel 
in het Frans, Lej conted du whuky. 

Maar al spoedig raakte Ray
mond De Kremer samen met z'n 
wisselagent in een rechtsproce
dure verwikkeld op aanklacht 
van misbruik van vertrouwen. 
De Kremer sukkelde in de nor. 
Eens uit de gevangenis ontsla
gen zag de berooide man zich 
genoodzaakt om den brode te 
gaan schrijven. Toch lag deze 
fraudezaak aan de basis van de 
keuze van het nieuwe pseudo
niem John Flanders, wat dui
delijk verwijst naar de roman
figuur Mol Flandeni van Daniël 
Defoe. Onder de naam John 
Flanders publiceerde de tweeta
lige Vlaamse schrijver de meeste 
van zijn Nederlandstalige ver
halen. 

ALKOHOLSMOKKELAAR 
Het heeft lang geduurd voordat 
het brede publiek besefte dat 
de magische auteur Jean Ray 
en de jeugdschrijver John Flan-

'V€!acuin4cSd^l^/h?S9/f4 

John Flanderd jchreef "Vlaanwche Flimkené " aan ^e Lopende meter. 

ders dezelfden waren, en boven
dien te vereenzelvigen met de 
Gentenaar Raymond De Kre
mer, zoon van een onderwijze
res en een zeekapitein. Ook de 
schaarse intimi van De Kremer 
vernamen slechts met mondjes
maat de bijzonderheden uit zijn 
biografie. Opgroeiend in een 
zeer groot huis met vele verlo
ren en geheimzinnige kamers, 
voelde de kleine Raymond zich 
ook aangetrokken tot de zee 
en een leven vol avonturen. Zo 
zou hij een zwervend matro-
zenleven hebben beleefd onder 
de laatste zeerovers op de Gele 
Zee of als alkoholsmokkelaAr 
tijdens de drooglegging in de 
Verenigde Staten. Elders leest 
men dan weer vluchtig dat hij 
aardig omkon met vuurwapens. 
E^n zekere vergelijking met die 
andere beroemde auteur. Jack 
London, dringt zich dus wel op. 

Vast staat in ieder geval dat 
Raymond De Kremer een bij
zonder levendige verbeelding 
bezat, de scheidingslijn tussen 
fiktie en realiteit was erg vaag 
voor de schrijver, zelfs wanneer 
het zijn eigen persoon betrof. 
Want al deze avontuurlijke ver
halen - De Kremer zette haast 
nooit een voet buiten Gent -
staan in fel kontrast met zijn eer
der brave, stereotiepe schoolop
leiding. Weeral weinig geweten 
is dat De Kremer ook natuur-
w^etenschappen en wiskunde 
studeerde aan de universiteit. 

MALPERTUUS 
In 1943 verscheen de enige 
grote roman van Jean Ray, Mal-
pertuiu, een klassieker in de fan-
tasitsche literatuur. Het boek 
verwierf een kuitstatus in het 
genre. De Vlaamse kineast 
Harry Kümel heeft dit boek 
trou\vens meesterlijk verfilmd. 
Jean Ray schreef MalpertuM in 
het Frans, Hubert Lcunpo ver
taalde het werk in het Neder
lands. 

De magisch-realistische schrij
ver Hubert Lampo heeft in 
Vlaanderen onafgebroken geij
verd om Jean Ray/John Flan
ders de erkenning te geven die 
hem toekwam. Want al scheerde 
De Kremer in Frankrijk hoge 
toppen, in eigen land bleef hij 

steken in de schemerzone van 
de literatuur. Pas na zijn dood 
op 17 september 1964 in Gent, 
besefte men hier welke grote 
schrijver men verloren had. lien 
auteur die een onuitwisbare bij
drage heeft geleverd tot het in
ternationale oeuvre van de hor

ror, het magisch-realistische, 
het mysterieuze en het fantas
tische, kortom tot de literatuur 
van de vierde dimensie. 

BELANGRIJK 
De katalogus van de tentoon
stelling is een sober maar keu

rig verzorgd drukwerkje, geti
teld Joiin Flanderj, Rayinvnd De 
Kremer, Jean Ray, leven in een 
vierde diinenjie. Tekst en illustra
ties zijn in de vorm gegoten van 
een Vlaanui Filmpje. Maar wat 
de prijs (250 fr.) betreft, ver
schilt dit boekje grondig met 
de wekelijkse avonturen-uitga-
vetjes van Altiora Averbode die 
toch voor een zeer demokra-
tisch bedreig menige momenten 
leesgenot verschaffen. 

De tentoonstelling is met een
voudige middelen samenge
steld, maar geeft niettemin een 
overzichtelijke indruk. Ze is ze
ker niet zo imposant en om
vangrijk als die rond Georges 
Simenon vorig jaar in Luik -
een ekspositie die soms ker-
misallures aannam - maar ze 
zou voor ons Vlamingen toch 
minstens even belangrijk, zoniet 
belangrijker moeten zijn. Want 
John Flanders/Jean Ray wordt 
in Vlaanderen nog altijd onder
gewaardeerd, laat staan dat ie
dereen hem kent. 

(ds/ts) 

CS» De tentoonstelling over John 
Flanders loopt nog tot 10 maart 
in de biblioteek van de Genste 
universiteit, Rozier 9. Open van 
maandag tot vrijdag, van 9 tot 
16.30 uur. 

SAINT-AMOUR: 
THANATOS VERMOMD ALS EROS 

Menig puritein vindt dat de 
dichter thuishoort op een zol
derkamertje waar hij verstild 
zijn woorden bijeensprokkelt 
of weghakt, en dat hij moet 
wegblijven van scène en po
dium, ver van de luidruchtige 
massa. Wie er zo over denkt 
vergeet dat zijn gUdebroeder 
in de oudheid zijn gehoor op 
straat en plein vond, vergeet 
dat Homerus een rondtrek
kende bard was en dat Marti-
alis voordroeg uit eigen werk. 

Luc Coorevits trekt met zijn 
vzw Behoud de begeerte al tien 
jaar deze lijn door. Acht je 
het moeilijk de mensen naar 
de poëzie te lokken, zo denkt 
hij, breng dan de dichter on
der de mensen. lien suksesfor-
mule, zoals blijkt. 

In Platos dialoog loon vindt 
Socrates de rapsode een min
derwaardig iemand. Tenslotte 
is hij toch slechts de tolk van 
een tolk, in casu de dichter 
die alleen maar een medium 
van de goden is. Saint-Amour 
neemt een schakel uit dit pro
ces w^eg. Hier drjiagt de au
teur zelf voor uit eigen werk. 
Ik weet niet of Stravinsky en 
Mahler de beste vertolkers 
waren van hun eigen kompo-
sites. Wel w^eet ik — en dat 
werd me in Aalst nog eens 
bevestigd dat de heren Reve, 
Claus en hun gezellen op hun 
soms eigenzinnige manier het 
publiek weten te ontroeren en 
bespelen. 

Als je klanken wil overbren
gen, moet dat in mijn ogen 
„sec" gebeuren, met de so
berheid die eigen is aan een 
vroeg-romaans kapiteel. Zo 
geschiedde in De Werf te 
Aalst. J e neemt de puntige 
Guy Mortier als leidréiad, 
zorgt voor een paar intimis-
tische muzikale intermezzi en 
een spaarzaam dekor, en laat 
de rest aan de dichters over. 

CAHIER D'AMOUR 
Wat heeft me geraakt in deze 
vijfde en laatste editie van 
Saint-Amour? Thanatos ach
ter een masker van ironie tast
baarder aanwezig dan eros. 
Hugo Claus, barok, virtuoos, 
homo ludens, maar ver van 
vrijblijvend. Het hele gamma 
van gevoelens in Sylvies on
handige liefdesbrieven van de 
hand van Leo Pleysier met het 
voor hem karakteristieke slot: 
,,Zotte kont, zeggen ze thuis 
tegen me. Laat ze maar zeg
gen". 

J .M.H. Berckmans, schrij
nend onder een vlies van op
pervlakkigheid. 

Minnares en echtgenote te
genover of naast mekaar, van
uit de buik geschreven en met 
passie en tederheid gebracht 
door Nelleke Noodervliet. 

Luuk Gruwez, de aftakeling 
van de geliefde beschrijvend 
in een wrange klimaks die ein
digt met de dood en die het 
applaus in de zaal omtovert in 

louter stilte en beklemming. 

Gerard Reve tenslotte, mees
terlijk aforistisch (,,Toch goed 
dat er een God bestaat"), gees
tig, kwetsbaar, subliem, maar 
vooral authentiek in zijn -weer
loosheid. 

En daartussenin als rustpun
ten de indringende stem van 
de frêle J o Lemaire, de zelf
spot van Hugo Matthysen en 
de intimiteit van het strijk
kwartet met muziek van Verdi, 
Peter Vermeersch, Beethoven 
en Debussy. 

Close-up: de dichter, zichzelf 
afschilferend tot op het bot, 
speels, weerbarstig, tegen
draads, maar vooral nederig 
en tot luisteren nopend. 

In de marge van de vijfde 
editie van Saint-Amour ver
schijnt ter gelegenheid van het 
tienjarige bestaan van de vzw 
Behoud de begeerte het Cahier 
d'Amour. Op enkele uitzon
deringen na werden de meeste 
brieven werden speciaal voor 
deze bundel geschreven. Meer 
dan 35 auteurs verleenden hun 
mede-werking aan het projekt. 

(wdb) 

c» Cahier d'Amour. Liefdes
brieven. Samenstelling Luc 
Coorevits. Uitg. Dedalus, Ant
werpen, 1994. 144 bL^, 525 fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 5 MAART 

MISERY 
Psichologische triller van Rob Reiner (1990) naar een boek van 
Stephen King. Een suksesvol auteur is met een nieuw manuskript op 
weg naar New^ York en wordt na een ongeval opgevangen door een 
van zi)n grootste fans, die een gestoorde vrouw blijkt te zijn. (TV 1, 
om 23u.l0) 

LUCKY STIFF 
Amerik. komische griezelfilm van Anthony Perkins uit 1988. Alles 
draait rond het kerstdiner van een groep menseneters, die in de 
zwaarlijvige Joe Alaskey een lekkere brok zien. Leuke grappen als 
voorgerecht en een verrassend slot als dessert. (VTM, om 23u.-45) 
ZONDAG 6 MAART 

N.V. DE WERELD 
Pascal Decroos en Fred Jansen trokken voor een eigen reportage 
naar de Westhoek en het Maasland om te onderzoeken hoe het er 
gesteld is met de schade na de decemberoverstromingen. Verder een 
aangekochte bijdrage over fietskoeriers in New York. (TV 1, om 
22u.l0) 
MAANDAG 7 MAART 

IDEEFIKS 
Nic Balthazar prezenteert een nieuw praat- en spelprogramma, 
waarin een panel met bekende Vlamingen aan de hand van eko-tips 
milieuvriendelijke oplossingen suggereert voor klassieke huis- en 
tuinproblemen. (TV 1, om 20u.30) 
DINSDAG 8 MAART 

OVER EEN ZOO, EN ZO 
In het najaar van 1991 wordt duidelijk dat de zoo in het Londense 
Regent's Park zo goed als bankroet is. Omdat de dierentuin zo 
popuair is, wordt gestart met een goed uitgekiende reddingsoperatie. 
E^n dokumentaire serie met veel aandacht voor mens en dier. (TV 
2, om 20u.30) 

REUNION 
Amerik. film van Jerry Schatzberg (1989) naar een scenario van 
Harold Pinten Een advokaat uit New York reist in 1988 naar Duits
land om er een jeugdvriend op te zoeken die hij in 1933 in pijnlijke 
omstandigheden moest achterlaten. Een prachtige en subtiele be
werking van de novelle van Fred Uhlman, over emoties en ware 
vriendschap. (TV 2, om 22u.) 

Jcuon Robardö in Reunion, een film over emotionele problemen 
en ware vrienddchap. Dinsdag 8 maart op TV 2, om 22 u. 

WOENSDAG 9 MAART 

DEAD BANG 
Don Johnson, de playboy-agent uit de serie Miami Vice, is in deze 
politiefilm van John Frankenheimer een harde, gedeprimeerde in-
spekteur die jacht maakt op de moordenaars van zijn kollega. Een 
film gebaseerd op de ervaringen van een echte cop, die infiltreerde 
in de rechtse fascistische kringen van Los Angeles. (TV 2, om 20u.) 
DONDERDAG 10 MAART 

MEDIALAAN 1 
In de media gebeurt er altijd wel wat. Daisy Van Cauwenbergh en 
Herman Bruynseels werpen in de eerste aflevering van een nieuw 
magazine een blik achter de schermen van de televisie, film, mode en 
showbiz. (VTM, om 21u.30) 
VRIJDAG 11 MAART 

HEROVER DE AARDE 
Onder de titel Moet er nog zand zijn draaide Gerald Broddelez een 
fraaie natuurdokumentaire, waarin de rol van zand wordt belicht in 
het leven van talrijke dieren- en plantensoorten. (TV 2, om 20u.40) 

EUROPA 
Deense film van Lars von Trier (1991) met Jean-Marc Barr en 
Barbara Sukowa. Een naïeve Amerikaanse jongeman van Duitse 
afkomst vertrekt na het einde van de Tweede Wereldoorlog naar 
Europa, op zoek naar zijn „roots". Als overtuigd pacifist loopt hij 
heel wat teleurstellingen op. Een soms hallucinante triller, die op het 
festival van Cannes in 1991 werd bekroond met de Grote Prijs van 
de Jury. (TV 2, om 22u.30) 
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OPGAVE 12 
HORIZONTAAL 

3. Glijtuig (4) 

4. Komponist die doet denken 
aan een Duits watertje (4) 

6. Plezierige lichaamsdelen 
(11) 

8. Officieren die hun handen 
als wapen gebruiken (12) 

10. Geef deze Nederlandse om
roep een zoen, en je hebt 
een voorjaarsbloem (3) 

12. Deze peulvrucht hoort wel 
degelijk in de hof thuis (8) 

15. Blut (7) 

16. Weg! (7) 

17. Kleine potjes hebben ze ook 
(4) 

18. Deze bevatten kostbaar 
vocht (6) 

19. Goed adviesje (3) 

20. Die jongen loopt met een 
gapende snijw^ond (4) 

21. Verlof (3) 

VERTIKAAL 

1. In dergelijke gebouwen 
wordt op uiterst handige 
wijze gewerkt aan de tot
standkoming van bepaalde 
levensmiddelen (12) 

2. Echt waar (4) 

4. Kies maar hoe je je drank 
verpakt wU hebben (6, 2, 6) 

5. Hij maakt grappen met z'n 
tekenpen (15) 

7. Bindmiddelen (7) 

9. Overzicht van wat er op ta
fel komt (9) 

11. Aankomende vlinder (4) 

13. Ongewoon, van welke kant 
je 't ook bekijkt (4) 

14. Wie aan een loterij meedoet, 
maakt hier de meeste kans 
op (4, 4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 11 
Horizontaal: 2. wie weet het? ; 
7. stamhouders; 10. achteruit
kijkspiegel; 13. tuinknecht; 15. 
vergaan; 17. distel; 18. lopend 
vuur; 19. ontijdigheid; 21. 
snoet; 22. gelag. 

Vertikaal: 1. tegelijk; 3. inhou
den; 4. wou; 5. Hes; 6. water-
koeling; 7. scheidslijn; 8. kastij
ding; 9. uitgaven; 11. steen; 12. 

gravure; 14. holding; 16. spa; 
20. hel. 
Jan Poot uit de Sterrebeek-
sestraat 72 in 1930 Zaventem 
wint een prijsje. Zijn gele 
briefkaart w^erd uit de juiste 
oplossingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 11 ten laatste op 
maandag 14 maart op de re-
daktie: BarrUcadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Erwten veroorzaken 
kettingbottiing", 

las Ahasverus 

En veel blik-dchade 

© 

Z^eiduivel: 

rETAc'estmoi! 

© 
Boditië: 
bestand,bestond... 

© 
Zelduivel: 
Zuurprijs breekt huur op 

© 
Busquin blijft 
Unioptimistisch 

© 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostel lerie 

ygteii^ 

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

Wi| bieden U 
-14 luxueuze tiotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Fi|ne Franse keuken, è la carte en 
8menu'svan7l5frtot1600tr 

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

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

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

" S E M I N A R I E M C X J E L U K H E D E N " - conferenüezaal met alle nodige mulüfiinclionele apparatuur. 

Voor gratis infomiatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel 058/288.007 fax 058/289.381 
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EURO-LIJST 
Ik las zeer aandachtig de 
Euro-lijst van de Volksunie en 
kan alleen maar zeggen: profi
ciat met zoveel jonge en werk
zame krachten. Vooral wil ik 
een goede gezondheid toewen
sen aan Willy Knijpers. 

O p hoop van zegen voor alle 
kandidaten! 

C. Reex, Opoeteren 

VOLWASSEN 
VLAAMSE 

STRATEGIE 
De VU wacht af wat minister 
president Van den Brande zal 
vertellen aan de Waalse koUega 
CoUignon. De gewillige Stan-
daard-joernalist Guido Fonteyn 
zal ons daarover, hoop ik, duide
lijke verslagen brengen zonder 
al te veel gewilligheid, •wciaraAn 
de volksnationalisten lak heb
ben. 

Op de liberalen hoeven wij niet 
meer te rekenen bij onze 
Vlaamse strategie. Ze hebben 
de mediazieke De Croo naast 
Hugo Schiltz in De Zevende 
Dag gezet. Er was niet alleen 
de verminking van onze taal 
door De Croo. Er was vooral 
zijn minachtende toon over de 
Waalse houding rond de bus
sen. 

Bij die zaak, meneer De Croo, 
staat een belangrijk deel van 
onze Vlaamse mogelijkheden in 
de metaalkonstruktie op het 
spel. 

Het gaat hier vooral om de 
manier waarop Wallonië (onze 
buur in Europa) chantage blijft 
plegen, waar dat zelfs niet past 
(waterverdragen met Neder
land, misbruik van Happart om 
Waalse heethoofden op te win
den en nu gauw gauw een firma 
uit de grond stampen, die alleen 
niet in staat scheen om kruiwa
gens te maken). 

Mijn besluit is duidelijk: Waialse 
broeders, laat ons eerlijk over
stappen als zelfstandige staten 
in een eerUjk- gestruktureerd 
Europa. Van den Brande moet 
dit deze week eens zeer duide
lijk uitleggen aan zijn Waalse 
koUega. 

Maar, hij moet zo vlug mogelijk 
aan de federale regering van het 
nog bestaande België uitleggen 
dat Vlaanderen veel machtiger 
is dan bv. het m.i. nutteloze 
Groot-Hertogdom Luxemburg. 
Dus: wat voor Luxemburg in 
Europa mocht, mag zeker voor 
Vlaanderen en... voor Wallonië 
als het stopt met,,chanteren" en 
pesten. 

Albert II gaat m.i. in de goede 
richting met verzoening, maar 
aan Dehaene mag hij uitleggen 
wat past. 

WEDERWOORD 
SCHERMEN 
Nauwelijks 24 uren voor de 
uitzending van een debat over 
amnestie in Schermen (BRTN) 
werd ik door Koen De Vos aan
gezocht hieraan deel te nemen. 
Tot mijn grote verbazing was 
mijn naam in de dagbladpers 
reeds opgenomen zonder defi
nitieve toezegging. De weinig 
objektieve houding van de te
genstanders weerhield me van 
een persoonlijke aanwezigheid 
bij dit debat. 

Een half uur voor de aanvang 
van de uitzending werd ik door 
de programmadirekteur en 
Willy Kuijpers telefonisch op
geroepen. Ik was bereid telefo
nisch doch niet lijfelijk aan het 
debat deel te nemen, niettegen-
stande famUiaal en beroepsver-
zet. De brave teneur en de mini
malistische houding van Willy 
Kuijpers had ik niet durven in
denken. Het was volledig in 
kontrast met de houding van de 
meeste parlementsleden in het 
kamerdebat. 

Het is eigenaardig dat waar we 
reeds in 1951 betoogden voor 
amnestie, WTlly Kuijpers nu de 
indruk geeft deze eis niet meer 
te onderschrijven. Is het zoveel 
lonender op te komen voor de 
gevangenen van gemeenrecht, 
te ijveren voor de blanke sla
vinnen van de prostitutie, de 
Koerden, de Basken, Kosovo? 

GHEJA-LUDUS, VIER JAAR LATER 

Senator Wdly Kuijpers en 
de VNOS-pfoeg o.l.v. Ka-
rel van Reeth waren pas te
rug uit Transsylvanië-Roe-
menië. Verslagen en aange
daan, getuigden zij op onze 
redaktie. Met een pakkende 
videofilm over de psychi
atrische vergeetputten en 
weeshuizen trokken zij in 
Vlaanderen voor een goed 
deel de Roemenië-aktie los. 

De BRTN en de Wereld
gezondheidsraad namen die 
film over. Mevrouw Lucia 
Cosmin die onze mensen 
met veel risiko's gegidst had 
in die barre revoltewinter, 
hield samen met Kuijpers 
en Van Reeth meer dan 120 
Roemeniëvoordrachten in 
Vlaanderen en Nederland. 
De daardoor ingezamelde 
giften en de financiële bij
stand van de Herentse ge
meenschap en het Korten-
bergs Psychiatrisch Univer
sitair Centrum vormden de 
basis om het psychiatrisch 
centrum van Gheja-Ludus 
te herbouwen. De Bouw
orde met Rik Rooms rea
geerde zeer entoesiast. Prof. 
Walter Hellings met zijn 
Leuvense studenten Op
voedkunde — geraakt door 

de VNOS-film - aan
vaardde om een langlopend 
vormingsprojekt uit te wer
ken rond Ludus. Zij orga
niseerden in de Leuvense 
aula op donderdag 17 febru
ari hiervoor een reuze-be
nefietavond. Thierry Keste-
loot van Oxfam, Daniël van 
Dael en Pa-x Christi Vlaan
deren en senator Willy 
Kuijpers werden er onder
vraagd door Steven Die-
rickx van BRTN. 

Nu al bijna 5 jaar lang bren
gen Vlaamse jongeren dit 
stukje nieuw Europa op 
gang. Zou het niet goed zijn 
dergelijke akties in te bou
wen in de vrijwillige ge
meenschapsdienst •waar
over de VOS'sen — en ook 
de minister van Landsver
dediging — het hebben ? 

c» Het Vlaanu-Nationaxd 
Studiecentrum gaf onlangd 
een brochure uit: Roemenië, 
vier jaar later... door gewe
zen senator Guido Janzegerti 
en denator Willy Kuijpers 
donungedteld. Door toezen
den van 3 podtzegeU van 16 
fr. kunt u ze gratie bekomen 
bij Willy Kuijpers, Swertmo-
Unétraat23, 3030 Herent. 

J.E. Torfs, Oostende Mr. Jan Dierick, Boutersem 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN V/U EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp., 
\ 050 35 74 04 / 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEn 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartr i jke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

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

. » 

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

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^Bslaurmit «St j l» 
(uitbater William COPPENS) 

is verliuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

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

650 en 875 fr. 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITIJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
o p aanvraag. 

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

Kostuums naar maat 

.=J\ HERENKLEDING 

f Vèrmees 
^ / Steenhouwersvest, 52 

~-~-^ • ANTWERPEN 

Hd 
N.V. ZAKENKAMTDOR 

HERIVIAN STCENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BI] vertonen 
van VU-lidkaart 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWEl^-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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DOET WELSHE OSCAR-NOMINATIE BETER DAN DAENS? 

HOLLYWOOD BESLIST OVER HEDD WYN 
De aiomgeprezen Vlaanue 
film Daens midte vorig 
jaar de Odcar voor de be^te 
buitenlands film. Dit jaar 
u één van de vijf genomi
neerden in dezelfde katego-
rie de f dm Hedd Wyn uit 
Walej (Groot-Brittannië). 
Zal Hollywood dit jaar wél 
vallen voor een film uit een 
klein taalgebied die boven
dien vooreen ét uk in Vlaan
deren speelt ? 

D e film Hedd Wyn gaat 
over het leven van de 
Welshe dichter Hedd 
Wyn, wat betekent Lich

tende Vrede. De dichter ligt be
graven te Boezinge. In de Eerste 
Wereldoorlog vond \\\) de dood 
tijdens de Derde Slag om leper 
(1917). Enkele weken later won 
hij posthuum de hoogste onder
scheiding die een Welshe dich
ter kan behalen: de Zetel van 
de Nationale Eisteddfod. Het 
toeval wil dat dit kunstwerk ge
maakt w^erd door Eugeen Van-
fleteren, een ambachtelijk meu
belmaker uit Mechelen, die bij 
het begin van de oorlog de wijk 
had genomen naar Engeland. 

In 1992 vond er een 
Vlaams-Welshe Hedd 
Wyn-herdenking plaats ter ge
legenheid van de 75ste verjaar
dag van zijn overlijden. Men 
onthulde te Langemark een ge
denkplaat nabij de plek waar 
hij sneuvelde en in de leperse 
Lakenhallen werd een tentoon
stelling georganiseerd. 

DICHTER-SOLDAAT 
De TV-produktiemaatschappij 
Pendefig verfilmde het leven 
van Hedd Wyn in opdracht van 
het Welshtalig TV-kanaal S-4C. 
Regisseur Paul Turner klaarde 
de klus met een budget van 
700.000 pond (ong. 40 miljoen 
fr.). Hij schreef het skript sa
men en Alan Llwyd, een van 
de meest gerenomeerde heden
daagse Welshe dichters. Llwyd 
kent het leven en werk van 
Hedd Wyn door en door. In 
1991 publiceerde hij een lijvige 
biografie over de dichter-sol-
daat. Voor de film kroop ak-
teur Huw Garmon in de huid 
van Hedd Wyn. Catrin Fychan 
speelt de rol van een van zijn 
zusters. Zij is thans ook te zien 
in de Welshtalige soapreeks Po-
bol y Cu'/n (De Vallei), die van 
maandag tot donderdag met En
gelse onderschriften op BBC 2 
loopt. 

De film Hedd Wyn ging in 
1992 in première op de Na
tionale Eisteddfod te Abeiyst-
W34:h. Hetzelfde jaar kwam hij 
ook op de buis ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van 
het Welshtalig TV-kanaal S4C. 
Hedd W3m viel in de prijzen 
op het Internationaal Keltisch 
Filmfestival te Lorient (Bre-
tagne) en op de filmfestivals 
van Londen en Edinburgh. De 
film kreeg ook onderscheidin
gen van de Royal Television So
ciety en de British Academy for 
Film and Television Awards. 
De film is opgebouwd uit een 
reeks flash backs. Hedd Wyn 
ligt dodelijk gewond op het slag
veld tussen Boezinge en Lan-

Akteur Huw Garmon vertolkt de rol van Hedd Wyn. Voor het offenjief wordt in de loopgraven de Umtdte brief gepodt. 

gemark. Door zijn geest flitst 
de film van zijn leven, waarin 
poëzie, liefde en oorlog als drie 
draden door elkaar vervlochten 
zijn. 

Hedd Wyn werd na de oorlog 
in Wales een bijna mytologische 
held. Wat Rupert Brooke was 
voor de Engelsen, was Hedd 
Wyn voor de Welshmen. Regis
seur Paul Turner verfilmde niet 
de nryte meiar de mens. Hedd 
Wyns z-wakheden werden niet 
weggemoffeld, maar ook niet 
sensationeel uitvergroot. Zo 
blijkt dat de dichter wel eens 
meer dan één liefje terzelfder-
tijd had. E^n ander minder fraai 
voorval is de „fraude" die hij 
pleegde in een plaatselijke poë
ziewedstrijd. Hedd Wyn kon als 
jurylid niet deelnemen. Daarom 
schreef hij een gedicht op naam 
van een vriend. Hij bekroonde 
de inzending en dronk nadien 
samen met zijn kompaan de 
geldprijs op... 

Hedd Wyns edelmoedigheid en 
pacifisme komen evenzeer éian 
bod. In Groot-Brittannië werd 
de dienstplicht van in april 1916 
ingevoerd. Tot dan werd vooral 
op de nationalistische gevoe
lens gespekuleerd om oorlogs
vrijwilligers te rekruteren. 
Hedd Wyn liet zich niet mee
drijven. Hij geloofde immers dat 
oorlog niks oplost. In het ge
dicht Rhyfel (Oorlog) ver
woordde hij de morele aftake
ling van de mens. (zie kadertje) 

Hedd Wyns familie werd met 
hatelijke opmerkingen getergd 

omwille van zijn pacifisme. Zijn 
lief brak met hem omdat zij 
hem enkel in uniform wou zien. 
Maar toen na de invoering van 
de dienstplicht één mannelijk 
gezinslid werd opgeëist, toonde 
hij zijn edelmoedigheid. Hij 
stond erop dat hij zou worden 
ingelijfd i.p.v. zijn jongere broer 
Bob, die zeer graag soldaat wou 
worden maar ook nog veel van 
het leven te verwachten had. 

De fllmpassage w^aarin een En-
gelsonkundige Welshe soldaat 
wordt vernederd door een En
gelse officier roept vergelijkin
gen op met de positie van de 
Vlaamse I Jzerjongens t.o.v. hun 
Franstalige oversten. Hedd 
Wyn neemt het op voor zijn 
makkers. 

Ook in het leger bleef poë
zie Hedd Wjms grootste passie. 

Op weg naar het front vs^erkte 
hij verder aan zijn inzending 
voor de nationale poëzieprijs 
van Wales. Zijn werk geraakte 
slechts op het nippertje door 
de militaire censuur. Volgens de 
Engelse censor leek het Welsh 
op Duits en kon de tekst wel 
eens gekodeerde boodschappen 
bevatten. Even treffend is de 
scène over het ophalen van de 
post voor het offensief wordt 
ingezet. ,,Wat een pak leugens 
zenden we nu naar huis", merkt 
een soldaat op. 

Het tragische einde van Hedd 
Wyn wordt zeer aangrijpend 
in beeld gebracht. De dichter 
ligt zwaar ge\vond in een 
EHBO-post. „Zal ik in leven 
blijven?" vraagt Hedd Wyn. 
„ J e ziet er erg gelukkig uit", 
luidt het antwoord ontwijkend. 

OORLOG 
Wee mijn Leven in deze vrcöelijke tijd 
Waar God aan de einder wegdeenutert 
Opnieuw ötellen menaen groot en kUUi 
Hun vreselijke dwingelandij 

Wanneer de mend zich van God afkeerde 
Verhief hij 't zwaard om zijn broer te doden 
Het dtrijdgewoet zindert in onze oren na 
En wierp zijn dchaduw op armtierige wooruten 

Nu hangen d'oude harpen 
in de takken van de treurwilgen 
Jongenökreten hebben de wind gevoed 
En de regen vermengde zich met hun bloed 

^ 

,,Ja, ik ben erg gelukkig", ein
digt Hedd Wyn. Onthust ont
vangt de familie het bericht van 
zijn dood. Enkele dagen later 
volgt het even ontroerend tele
gram dat hij de nationale poëzie
wedstrijd gewonnen heeft. Ge
huld in een rouwkleed wordt de 
trofee naar de ouderlijke boer
derij gebracht... 

TWEE OSCARS? 
Hedd Wyn is de eerste 
Welshtalige film die een Os
carnominatie haalt. De Welshe 
filmgeschiedenis is vrij jong en 
in het buitenland nagenoeg on
bekend, al werd bv. in 1992 de 
film Un nos ola leuad (Volle 
Maan) van Endaf Emlyn naar 
de roman van Caradog Prit-
chard vertoond op het Internati
onaal Filmgebeuren van Vlaan
deren te Gent. Individuele 
Welshe akteurs gooiden - in 
Engelstalige produkties — wel 
hoge ogen. Anthony Hopkins 
won de Oscar voor de beste ak-
teur in 1992 met zijn rol in The 
Silence of the Lambd, een presta
tie die Richard Burton, een an
dere Welshe held van het w^itte 
doek, nooit lukte. Ook dit jaar is 
Anthony Hopkins genomineerd 
voor de Oscar voor de beste ak-
teur met zijn vertolking in The 
Remaind of the Day. 

Als het even meezit, sleept Wa
les met Hedd Wyn en Anthony 
Hopkins volgende maand twee 
Oscars in de -wacht. U kijkt toch 
ook naar de prijsuitreiking ? 

Lieven Dehandschutter 
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