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VOLKSUNIE 

EURODAG 
Nu zaterdag 26 maart 
blaast de VU verzamelen 
voor haar Eurodag. 

• 12u.30: Opening van de 
tentoonsteljing ,,De kleine 
sterren van Europa". 

• 13u.30: Weikomen inlei
ding (Nelly Maes) over de 
Europese motivatie van de 
VU. 

• 14u.: Referaat door Mia 
Doornaert en debat met 
Y%'an Van den Bergbe, Jaak 
Vandemeulebroucke en J o -
han Cuppens. 

• 16u.- Voorstelling 
VU-programma. 

• 16u.30: Voorstelling 
VU-Eurolijst door kabare-
tiei Geert Hoste. 

• 17u.20: Slottoespraak 
door VU-\'Oorzitter Bert 
Anciaux. 

Afspraak dus om 12u.30 in 
Kultuurcentrum. De Scha
kel, Schakelstraat 8 te Wa-
regem. Tot dan ! 

DE ZAAK DEMARET: 

HET OVERLOPEN VAN EEN EMMER 
Onder ineer de affaire Dentaret werpt nu al enkele we
ken een Mhaduw over het politieke bedrijf in België. De 
BrMMbe burgervader schokte de goegemeente met tap-
ka^t-uit()praken waarmee hij bij zekere lieden een vorm 
van populariteit verworven heeft. In veel kafee^ blijft men 
Demaret trouwene gelijk geven. Daar gelooft men echt dat 
bvb. de magistratuur korrupt u, de paus kortzichtig en de 
politici frauderen. Punt aan de lijn. Maar zo'n uitspraken 
passen in de mond van de eerste burger van de Vlaamse, 
Belgische en Europese hoofdstad als een kondoom op het 
hoofd van de paus, om in de sfeer te blijven. 

K v-^^-^-^-^^^v s 

EERST DIT 

H et komende weekeinde zal 
voor VU-mensen druk 
worden, zaterdag komen 
zi) samen in Waregem 

voor de Eurodag, zondag wor
den zij opgeroepen om de Hand 
in Hand-betoging een Vlaams-
nationale stempel te geven. 
Over de aanwezigheid op Eu
rodag kan geen diskussie be
staan, de komende verkiezingen 
zijn van biezonder groot belang 
voor de toekomst van de demo-
kratische Vlaams-nationalisten 
maar evenzeer voor de richting 
die de Europese Unie de vol
gende jaren uitgaat. 
Anders is het gesteld met de 
Hand in Hand-betoging. Niet 
iedereen ziet het nut in van 
deelname aan deze manifestatie 
%vaarbij inderdaad het gevaar 
bestaat dat zij geakkapareerd 
wordt door uiterst links of mi
grantenorganisaties die het niet 
nauv^ nemen met onze geplo-
genheden. Is deze vrees vol
doende om de manifestatie in 
hun handen over te laten ? Het 
is de vraag die dient gesteld en 
beantwoord. 

Vlaams-nationalisten weten 
waarover zij het hebben als over 
verdraagzaamheid gaat, zelf 

Verleden week schreven we 
reeds hoe Demaret met een in
terview in Le Soir Illiutré poli
tieke zelfmoord gepleegd had. 
Geschokt reageerden vice-pre
mier Wathelet, een Brusselse 
CVP-polirika, de Brusselse PS, 
en nog andere personen en par
tijen. 

De PSC, die vooral z\vaar tilde 
aan Demarets uitspraak dat hij 
mensen met oneerlijke voorstel
len steevast naar het partijse-

zijn zij decennialang het mik
punt van onverdraagzaamheid 
geweest. Hoe vaak w^erden zij 
niet tekort gedaan om hun over
tuiging, gediskrimineerd, ge
boycot en gebroodroofd? Nie
mand hoeft ons op dat vlak les
sen te geven. Maar, er is een 
maar. 
Het VU-partijbestuur heeft er 
goed aan gedaan korrekties op 
de manifestatie-tema's aan te 
brengen. 

Wanneer de organisatoren 
stemrecht eisen als een waar
borg voor integratie dan moet 
daar tegengezet worden dat dit 
stemrecht (net zoals de toegang 
tot het openbaar ambt) gekop
peld blijft aan nationaliteitsver-
werving, ^vat niet gemakkelijk 
is. Daarom dient de VU een 
•wetsvoorstel in om het verkrij
gen van de nationaliteit vlotter 
te laten verlopen voor diegenen 
die duidelijk uiting geven van 
hun wil tot integratie. Net zo
als dat geëist ^vordt van Frans-
taligen die in Vlaanderen (ko
men) wonen mag en moet dit 
geëist worden van migranten 
die zich bij ons vestigen. Vooral 
fatsoenlijke talenkennis is het 
geschikte vehikel om deel te 
nemen aan ons gemeenschaps
leven, respekt te hebben voor 
onze kuituur en geplogenheden 
en ons demokratisch bestel. Het 

kretariaat verwijst, knipte de 
banden met haar burgemeester 
door. 

Prompt werd bekend gemaakt 
dat er maatregelen uitgedokterd 
werden om te verhinderen dat 
Demaret het komende pausbe
zoek aan ons land zou versto
ren. De gewezen buitenwipper 
zou in de onmiddellijke buurt 
van de kerkleider niet te be
speuren zijn. 

zijn gerechtvaardigde eisen aan 
het adres van allen, van'waar zij 
ook komen, die zich tot onze 

f emeenschap bekennen. 
Iet is betreurenswaardig dat 

niet alle migranten dit willen 
berijpen. Het verspreiden van 
eentalig Turkse en Arabische 
pamfletten voor de betoging is 
verwerpelijk en getuigt van wei
nig waardering voor de inspan
ningen van onzentwege. Dit 
kan niet sterk genoeg beklem
toond worden! 
De manifestatie van zondag a.s. 
duwt ons en heel West-Europa 
met de neus op de samenhang 
van problemen. Nog nooit is 
in de geschiedenis van de mo
derne tijd zoveel volk tegelijk 
op pad geweest. Eerst waren 
er de bewegingen van Westeu
ropeanen naar de Nieuwe We
reld, later haalden vn] gastarbei
ders als goedkope werkkrach
ten naar hier. De jongste twin
tig jaar kwamen mensen uit 
Derde Wereldlanden, zoekers 
naar een beter bestaan, vluch
telingen voor boosaardige regi
mes, ontheemden. En sinds de 
val van de Berlijnse muur stro
men Oosteuropeanen massaal 
toe. 
Deze toevloed zet het hele Wes
ten voor een dilemma: ofwel 
de poorten sluiten en terug
keerprogramma's ontwikkelen, 
ofwel een strukturele aanpak 

Vrij laat reageerde ook de VU 
van Brussel op het gebeuren. 
Bert Anciaux, die als schepen 
van de stad Brussel samen met 
Demaret in het schepenkoUege 
zit, zei dat de laattijdige reaktie 
te wijten is aan de demokra-
tische gewoonte in de VU om 
over belangrijke aangelegenhe
den overleg te plegen in het 
afdelingsbestuur, dat verleden 
week woensdag in vergadering 
was. 

Maar de reaktie van de VU kon 
tellen. Bert Anciaux stelde de 
Brusselse gemeenteraad eigen
lijk voor de keuze tussen hem
zelf en de burgemeester. In Le 
Soir lUujtré ging Demaret te ver 
en te dikwijls over de schreven 
van het politiek oorbare. 

Het was voor de VU de drup
pel die de emmer deed over
lopen. Anciaux tilde eveneens 
zwaar aan mogelijk gesjoemel 
door Demaret. De VU verzocht 
daarom de federale regering, 
m.n. minister van Binnenlandse 

voor de problemen in deze lan
den bedenken. En daarin schiet 
het Westen tekort. 
Vlaanderen, West-Europa en 
Noord-Amerika kunnen het 
vluchtelingenprobleem niet lan
ger alleen op hun schouders 
aragen. Het weefsel van een ge
meenschap is niet sterker dan 
het van nature is gegroeid. 
Daarom moet de éianpak op we
reldschaal gebeuren zodat de 
migratiestromen kunnen opdro
gen. Oneerlijke handelsrelaties, 
geschonden mensenrechten, te 
hoge schulden bij de Wereld
bank, gebrek aan parlementaire 
instellingen, onderdrukking 
van minderheden, oorlogen, on
dervoeding, wapenhandel zijn 
problemen en tekorten die vaak 
door hebzuchtige Westerse lan
den veroorzaakt en in stand ge
houden worden. 
Er is voor de EU, de VN en 
andere overkoepelende struk-
turen zeer veel werk aan de 
winkel, en bovendien in het ei
gen belang. 
Met de manifestatie van zondag 
a.s. is er dus veel meer aan de 
hand dan alleen maar ,,opko
men voor migranten", het gaat 
hem om wereldvrede en om de 
gevaren die deze bedreigen. In 
dat opzicht is de deelname van 
een demokratische volksnatio-
nale partij niet naïef of zinloos. 

Maurits Van Liedekerke 

Zaken Tobback, om Demaret 
te schorsen en een onderzoek 
in te stellen. Bert Anciaux ver-
klciarde ook dat hij een motie 
van de Brusselse oppositie om 
Demaret te desavoueren zou 
steunen. 

De reaktie van de VU-voorzit-
ter veroorzaakte een politieke 
lawine. De Ex:olo- en PS-sche-
penen schaarden zich achter het 
standpunt van Anciaux. Op het 
schepenkoUege vorige vrijdag 
namen de schepenen alle be
voegdheden van Demaret af, 
behalve de poliriebevoegdheid 
die wettelijk aan de burgemees
ter voorbehouden is. 

De bevoegdheden van Dema
ret werden aan eerste schepen 
Lefère toegekend, een Vlciamse 
kristendemokróiat. Demaret zelf 
was verontschuldigd wegens 
ziekte. Op dat ogenblik scheen 
niemand nog te betwijfelen dat 
hij zou opstappen. 

In Franstalige kringen werd er 
onmiddellijk op gewezen dat 
een Vlaming als burgemeester 
van Brussel onaanvaardbaar is. 
Een veto voor L-efère •waar de 
Brusselse Vlamingen zich blijk
baar zeer snel bij neerlegden. 

Het •was maandag PS-schepen 
Thielemaru die de Brusselse ge
meenteraad voorzat. Thiele-
mans spreekt, in tegenstelling 
tot Demaret, als regent Neder
lands-Engels wel vlekkeloos 
Nederlands. Sedert '83 •was hij 
kabinetschef van de overleden 
burgemeester Brouhon, •waar
door men mag veronderstellen 
dat hij de stadszjiken goed kent. 

Er •werd hier en daar op ge
wezen dat men in Brussel met 
het smeuïge intervie^w eindelijk 
kreeg "wat men kon verwachten 
na de aanstelling van een figuur 
als Demaret in opvolging van 
Brouhon. De partijen en de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
die de aanstelling van Dema
ret tot Brusselse burgervader 
mogelijk gemaakt hebben, dra
gen volgens sommige •waarne
mers mee de verantwoordelijk
heid voor hetgeen gebeurd is. 

Het is echter een beetje te ge
makkelijk om de Brusselse koa-
litiepartners of Tobback (SP) de 
schuld te geven voor de fratsen 
van Demaret. Waarnemers die 
dit nu be'weren k^wamen trou-

(lees verder blz. 3) 
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• De aktie Levenslijn van 
V T M bracht net geen 181 
miljoen frank op. De op
brengst gaat naar het weten
schappelijk onderzoek van 
astma en andere longziek
ten. De editie '94 brak het 
rekord van vorig jaar. Soms 
had het er veel van weg dat 
het VTM vooral daar om te 
doen was. 

• De Levenslijn-televisie-
maraton van meer dan zeven 
uur zorgde in ieder geval 
voor meer dan behoorlijke 
kijkcijfers. Omstreeks 3.40 
u. 's nachts zaten nog steeds 
zo'n 65.000 dapperen voor 
het kastje, een pak meer dan 
het gemiddeld aantal kijkers 
voor een uitzending door 
derden. 

• De Natuurwetpart i j wil 
deelnemen aan de Europese 
verkiezingen. Deze partij 
meent dat alle problemen 
een gevolg zijn van het feit 
dat de mensen de bewuste 
band verloren hebben met 
de natuurwet die het univer
sum doelmatig bestuurt. 

• Het Gentse CVP-sekreta-
riaat en zes partijfunktiona-
rissen en mogelijke betrok
ken kregen verleden w^eek 
volgens de krant De Morgen 
het Hoog Komitee van Toe
zicht over de vloer i.v.m. de 
smeerpijp-affaire die toen
malig partijsekretaris en hui
dig Defensieminister Del-
croix in opspraak brengt. 
Delcroix ontkent dat er iets 
ongeoorloofds is gebeurd, en 
kondigde nog eens een 
klacht aan tegen De Mor
gen. 

• Vanaf 1 juni zal de Belgi
sche fonografische industrie 
stoppen met de produktie 
van singletjes op vinyl. 

• Wetenschappers slaag
den erin 5.300 jaar oude 
schimmelsporen uit het 
schoeisel van Otzi de Glet-
sjerman weer tot leven te 
wekken. De schimmels zijn 
afkomstig uit het hooi waar
mee het lederschoeisel van 
Otzi gevuld was om be
schutting te bieden tegen de 
koude. 

• Water wordt dé kon-
fliktstof van de volgend 
eeuw, zo werd vernomen op 
de Wereld Water Dag. Hon-
derdvijftjg jaar geleden ge
bruikte een Vlaams gezin 
dagelijks 30 liter zoet water. 
Nu is dat 180 liter per per
soon. In 2000 zal het water
verbruik naar schatting 400 
liter per persoon bedragen. 

• Ongeveer 8% van de Bel
gische volwassenen lijdt aan 
migraine. Twee derden van 
de 458.000 migraine-lijders 
zijn vrouwen. Of er meer 
Vlamingen of Walen aan de 
ziekte lijden, werd niet be
kendgemaakt. Ook niet of 
een en ander een transfer 
in de ziekteverzekering ver
oorzaakt. 

• Luchtvaartmaatschap
pijen wiens vliegtuigen zich 
vanaf volgend jaar nog 
schuldig maken aan over
dreven geluidshinder boven 
België, mogen zich aan een 
fikse boete verwachten. 2^ -
ker als ze vluchtmisdrijf ple
gen. 

DOMUS 
FLANDRIA 
Zit de korruptiew^orm ook al 
in Doniuj Flandria ? Ja , beweert 
een aannemer uit Antwerpen. 
Hij beschuldigt de Vlaamse wo-
ningbou-wmaatschappij ervan 
smeergeld te vragen in ruil voor 
de goedkeuring van bouwpro-
jekten. 

De aannemer zag een projekt 
afgekeurd, volgens hem omdat 
hij weigerde smeergeld te be
talen. Domus Flandria is een 
van de paradepaardjes van de 
Vlaamse regering, de maat
schappij heeft cJs opdracht tien
duizend nieuwe sociale wonin
gen te laten bouw^en. 

De Vlaamse regering tüt zw^aar 
aan de beschuldiging. Voorzit
ter Linda Blomme gaf zelf op
dracht voor een onderzoek. Ze 
liet zelfs nieuwe sloten plaat
sen op de kantoren van Domus 
Flandria, zodat de werknemers 
verleden donderdag niet aan het 
•werk konden gaan. 

De direkteur van Domus Flan
dria en zijn mede^verkers ont
kennen cdle beschuldigingen 
van korruptie. De direkteur 
verklaarde dat het betreffende 
projekt afgevoerd werd nadat 
het in drie van de vier advies-
rondes een onvoldoende kreeg. 
Het zou o.m. een ongunstige 
prijs/k-waliteit-verhouding heb
ben. Niks smeergeld dus. 

De betreffende aannemer bleek 
als puntje bij paaltje kwam van 
een bouwbedrijf gehoord te 
hebben dat het de gewoonte was 
smeergeld te betalen aan Do
mus, en dat daarom zijn projekt 
het niet gehaald had. Het be
treffende bouwbedrijf ontkent 
ook iets dergelijks verklaard te 
hebben. 

PREMIER 
CLAES? 
Het bericht dat de Duitse 
bondskanselier KohL en de 
Franse president MMerand onze 
Belgische premier Dehaene 
(CVP) Europees Kommissie
voorzitter Delorj zouden willen 
zien opvolgen, was aanleiding 
voor een vloed van spekulaties. 
Hoe lang zou de federale re
gering nog standhouden zonder 
Dehaene ? 

Wat moet er dan gebeuren met 
Europees kommissaris Van 
Miert (SP) ? Wat vindt Martenj, 
die zelf niet onder stoelen of 
banken steekt dat hij Delors zou 
willen opvolgen, van het voor
stel Kohl-Mitterand ? 

En natuurlijk, \vie moet De
haene opvolgen aan het hoofd 
van de federale regering? Het 
weekblad Panorama liet enquê
teurs van Marketing Unit deze 
vraag stellen aan l.ÖOO Belgen. 
53% van onze landgenoten zegt 
niet te weten wie de nieuwe eer
ste minister moet worden. 

De anderen durven wel namen 
noemen. Ze sommen de meest 
voor de hand liggende politici 
op, van Verhofstadt tot Di Rupo 
en de onvermijdelijke Tobback. 

Ook Willy Claes scoort hoog: 
13%. Het vreemde aan het re
sultaat van Claes is echter dat 
hij hoger scoort in Wallonië 
(13,2%) en Brussel (20,3%) dan 
in Vlaanderen (10,6%). Het be
wijs dat jarenlang volgehouden 

•̂ JTïI8i3 -̂

Op woeiudagnwrgen trok senator Willy Kucjperd met een groepje Makeêoonje ^>rkndea en VUJO-erd 
de wacht op voor bet Griehe kondulaat in BrujjeL De konjui kon noch deze vrededakttie, noch 
het vizrtaiige prote^tdpandoek (Nederlands, Makedooné, Grieks, Frans) waarderen. Ultra-patriottuch 
overstelpte hij de delegatie met de bekende Alexander de Grote-argumenten. Daarop reageerde Willy 
Knijpers spottend: O ja, die man heb ik git teren nog in een Makedoonse bar ontmoet en hij 
vertelde me je verhaal heel anders... 
De Vlaamse en Makedoonse vrienden zijn van plan om iedere week een stille protestwake te houden 
voor de Griekse ambassade, totdat het dwaze, oorlogsbevorderende embargo wordt opgeheven. De in-
schrijvingslijst voor de vorige week hier aangekondigde vredesveertiendaagse in Grieks Makedonië liep 
intiusen méér dan vol en werd dus afgejlaten. WIJ wenst de deelnemers alle sukses toe. 

unitarisme zijn vruchten af
werpt. We raden Willy aan van 
Hasselt naar Brussel te verhui
zen. Als hij geen premier wordt, 
kan hij nog een gooi doen naar 
de sjerp van Demaret. 

SZOP 
VLD-MAAT 
Op een driedaags kongres 
preekte de VLD een revolutie 
(in de betekenis van omverwer
ping) in de sociale zekerheid. 
Als het van de Vlaamse libera
len afhangt zal de federale over
heid alleen nog instaan voor een 
"volksverzekering". 

De beroepsverzekering, waarin 
o.a. de werkloosheid, de ar
beidsongevallen en het pensioen 
ondergebracht worden, en de 
gezondheidsverzekering wor
den geprivatiseerd. 

Door verregaande privatiserin
gen goed te keuren, nam de 
VLD afstand van haar eigen 
liberale zelfstandigen, mutuali
teit en vakbond. Die voerden 
een vergeefse strijd. Hun amen
dementen haalden het niet. 

Op het kongres slaagden 
ex-VU'ers erin de federalisering 
van de SZ ter sprake te bren
gen. Het resultaat van die inter
ventie was dat de VLD ondub
belzinnig voor de federalisering 
van de gehele SZ zal pleiten, 
mdien de Franstaligen van de 
privatiseringsvoorstellen van de 
VLD niet moeten hebben. 

De VLD volgt djiarmee op
nieuw het spoor van de VU, 
die al veel langer onomwonden 

voorstander is van een splitsing 
van de SZ. Het zal velen be-
nieuw^en of de VLD zich dit 
kongresultimatum nog zal her
inneren w^anneer ze over de vor
ming van een regering moet on
derhandelen met de PS. 

Voor de PS heeft België slechts 
zin bij een federale SZ, zon
der privatiseringen. Toen Ver
hofstadt formateur -was na de 
vorige parlementsverkiezingen, 
heeft hij al een staaltje gegeven 
van beginselvastheid in onder
handelingen met de Franstalige 
socialisten. 

De reakties op het VLD-kon-
gres leerden dat de VLD voor
lopig vrij geïsoleerd staat met 
haar revolutionaire SZ-ideeën. 
Tenzij de VLD haar plannen 
in de ijskast stopt, zal ze geen 
regeerpartner vinden. De PS 
noemde de keuze tussen privati
seren of federaliseren een keuze 
tussen pest en cholera. Zelfs de 
PRL weigert de partij van Ver
hofstadt te volgen. 

AMNESTIE 
In de Kamer werd een wets
voorstel van Vic Anciaux tot 
uitwissing van veroordelingen voor 
bepaalde mudrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de staat in 
overweging genomen. 

Het zgn. "amnestie "-voorstel 
van de gewezen VU-voorzitter 
•werd in overweging genomen 
dankzij een \visselmeerderheid. 
PS, PSC en PRL stemden te
gen, net als een aantal SP-ers. 
CVP VLD, Vlaams Blok, VU, 
Agalev-Ecolo en de meeste 

SP-ers stemden voor. 

In navolging van de abortus-wet 
zou er dus misschien amnestie 
kunnen komen dankzij een wis
selmeerderheid. Die vrees ver
leidde PS-voorzitter Busquin 
tot een furieuze reaktie. Voor de 
PS betekent zelfs het in overwe
ging nemen van een amnestie-
voorstel een bevestiging van het 
principe dat oorlogsdaden niet meer 
als misdaden aangerekend worden. 

Voor de PS is zelfs maar praten 
over amnestie uit den boze: Het 
L) choquerend vast te stellen, ora
kelt Busquin in De Morgen, dat 
de denwkratufche afwijzing van to
talitarisme en racisme vandaag ver
geten wordt door sommigen die, in 
naam van een twijfelachtig forma
lisme, geloven dat over alles gepraat 
kan worden. De PS behoort tot dege
nen die weigeren sommige mudaden 
te vergeten. Wij staan aan de kant 
die gelooft dat het zich herinneren 
deel uitmaakt van de verdediging 
van onze demokrat'ie. 

Los van het feit dat de PS door 
de schandalen waarin ze ver
zinkt elk moreel gezag om hoog
dravend te doen over de verde
diging van de demokratie ver
loren heeft, moet iemand Bus
quin eens duidelijk maken dat 
de herinnering aan het onrecht 
van tijdens de oorlog geen uit
staans heeft met de herinnering 
aan het onrecht begaan tijdens 
de repressie na de oorlog. 

EXIT 
HOBU-PLAN 
Minister van Onderwijs Van den 
Bossche (SP) trok zijn plan om 
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DOORDEWEEKS 
het hoger onderwijs buiten de 
universiteit (hobu) te hervor
men in. Van den Bossche 
slaagde er ondanks opmerke-
hjke aanpassingen in het ont-
werpdekreet niet in om de steun 
te verkrijgen van de VLD, no
dig om een drie vierde meerder
heid te behalen in de Vlaamse 
Raad. 

De noodzakelijke reorganisatie 
van het hobu komt door de 
VLD, die een onrealistische 
voorwaarde had verbonden aan 
haar steun, op de lange baan. 

De VLD had geëist dat al van 
600 studenten af een hogeschool 
volle subsidie moet krijgen. De 
liberale partij verwees daarbij 
naar een studie van Ufsia-prof. 
Nonnenman. Maar met instem
ming van de professor noemde 
Van den Bossche dit argument 
een geval van verkrachting. Waar
mee de VLD regelrecht in haar 
blootje stond. 

Het tweede hobu-plan van de 
minister had wel de steun van 
CVP, SP, v u en Agalev. De in
druk dat de liberale partij met 
haar njet vooral de spierbal
len •wilde laten zien, werd be
vestigd. Agalev-er Tavernier 
noemde de VLD-houding plat 
politiek pokerdpel. 

De CVP sprak van platte op-
poditiepoiuiek. VU-senator Appel-
tand verklaarde dat de VLD een 
kortzichtig politiek machtMpel bo
ven de realufatie van een degelijk en 
toekomstgericht hoger onderwip ui 
Vlaanderen stelt. 

JEEPS 
Dat sommige politici talentvolle 
toneelspelers zijn, werd nog 
eens bewezen op de hoorzit
ting van de parlementaire kom
missie Legeraankopen. Gewe
zen Defensieminister Freddy Vre-
ven (VLD) en ge-wezen minister 
van Ekonomische Zaken Mark 

Eydkenj (CVP) -wedijverden er 
om een Oscar voor Beste Ak-
teur toen ze ondervraagd wer
den over enkele omstreden le
geraankopen. 

In een magistrale tussenkomst 
had getuige Eyskens, als pro
fessor redelijk vertrou-wd met 
het opstellen van pikante ek-
samens, de rollen omgedraaid 
en de kommissie volgende intel
ligente vragen voor de voeten 
ge-worpen: 1) /•< er een Luikde 
lobby? 2) Wat ui een Luikdc lobby? 
Eyskens, zegezeker als de on
feilbare professor die een stu
dent de grond inboort, keek tri
omfantelijk rond. De kommissie 
bleef met stomheid geslagen. 

Freddy Vreven, gevreesd om 
zijn onpeilbare sluwheid, -wist 
het antwoord natuurlijk wel. De 
Truiense politikus -was echter 
niet zo dom om het de kom-
missieleden op een presenteer
blaadje aan te bieden. 

Uit de raadselachtige verklarin
gen van Vreven kunnen we vol-

VN OS 
OP TV 
Op maandag 28 m2iart om 
22u.50 is er een uitzending 
van de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting, om TV 1. 

Daarin ondermeer: 

— een profiel van Europarle
mentslid Jaak Vandemeu-
lebroucke; 

— ,,Bert ontmoet jongeren": 
voorzitter Bert Anciaux de
batteert met jongeren over 
d e V U ; 

— een verslag van de start 
van de Eurokampagne te 
Waregem. 

Niet vergeten, op 28 maart 
om 22u.50 op TV 1, na Van
daag! 

gende antwoorden op de vra
gen van Eyskens afleiden: 1) 
Ja , 2) lien organisatie met als 
PR-man een Franstalige libe
rale -vace-premier die vanuit 
Moskou de Vlaamse kristende-
mokratische premier belt om er 
zeker van te zijn dat de Vlaamse 
liberale defensieminister goed 
zou begrijpen Wciar het om gaat. 

Van Gol mocht Vreven in het 
jeep-dossier géén kontrakt te
kenen met Mercedes, en moest 
hij later een kontrakt tekenen 
met Bombardier, ofwel ontslag 
nemen. 

Ik heb er een nacht over nagedacht, 
wat politieke vrienden gebeld, en te
kende uiteindelijk het kontrakt, ont
hulde Vreven. Opnieu-w bleef 
de kommissie met stomheid ge
slagen. 

EU-BURGERS 
Van de 460.000 in België wo
nende, niet-Belgische burgers 
uit lidstaten van de Europese 

Unie, schreven er zich totnog
toe amper een 700-tal in hun 
gemeentehuis in om te kunnen 
stemmen bij de Europese ver
kiezingen. 

De EU-burgers kunnen dit als
nog doen tot 31 maart, maar op 
het kabinet van Tobback ver-
-wacht men geen toeloop meer. 

De verklaring voor deze desin
teresse ligt in het feit dat heel 
wat ambassades zelf verkiezin
gen organiseren. Zo kunnen de 
Fransen en Italianen op hun ei
gen ambassade gaan stemmen 
voor de kandidaten uit hun land 
van herkomst. Wie zich in Bel
gië inschrijft, kan alleen kiezen 
voor kandidaten op Belgische 
lijsten. 

Bovendien geldt in ons land de 
stemplicht. Dat zou heel wat 
Europeanen afschrikken. Naast 
België kent van alle EU-lidsta-
ten alleen nog Itahë de stem
plicht. In de andere lidstaten is 
men niet verplicht te gaan stem
men. 

DE ZAAK 
DEMARET 
(vervolg van blz. 1) 

wens, op een enkele uitzonde
ring na, pas verleden week tot 
dat inzicht, en niet, bievoor-
beeld, daags nadat Demaret de 
eed had afgelegd. 

VU-voorzitter Bert Anciaux 
verdedigde zich tegen deze eigen 
dchuld, dikke balt-voe^ers door 
erop te wijzen dat de vorige 
krassen die de rondbuikige bur
gemeester op het Brussels bla
zoen aanbracht, nog groten
deels geretoucheerd konden 
•worden. Het schepenkollege 
floot de burgemeester eerder 
terug met de zgn. "banken-af-
faire " (Demaret liet rustbanken 
weghalen omdat een aantal ne
ringdoeners niet te spreken ^va-
ren over de clochards en ander 
gespuis dat zich daarop neer
vlijt) en de herhaalde aanvallen 
op de taalwetgeving. 

Bovendien had Anciaux voor 
de opvolging van Brouhon zijn 
veto gesteld tegen VDB. Op dat 
ogenblik woj niet te voorzien dat 
Demaret het goed beleid van het 
dtadöbeótuur op de helling zou zet
ten, meent Anciaux. Die daar
aan toevoegt dat nu er opgetre
den IS, verantwoordelijkheid als 
onverantwoordelijkheid voor
gesteld -wordt. We kunnen de 
VU-voorzitter geen ongelijk ge
ven. BIJ hem liep de emmer echt 
over. Anciaux liet het daarop 
niet bij -vrijblijvende verklarin
gen voor de volgende legisla
tuur. Als eerste had hij de moed 
om zijn verantwoordelijkheid te 
nemen door z'n eigen mandaat 
in de weegschaal te -werpen. Het 
druppeltje van Anciaux veroor
zaakte een overstroming in het 
schepenkollege -waarvan de 
VU-voorzitter de omvang wel
licht zelf niet verwacht had. 

(Pdj) 

SCHANDALITIS 

Alsof de nog steeds onopge
loste moord op Cools, de 
Agusta-affaire, het ontslag van 
Vlaamse Raadsvoorzitter Van-
velthoven en Antwerps depute 
Vansantvoort, de smeer
pijp-affaire van Delcroix, het 
Uniop-schandaal, de uitspra
ken van Demaret, de huiszoe
kingen bij de PSC en haar ge
westminister Thys, de fraude 
bij de Antwerpse BBTK,... de 
politiek nog niet voldoende in 
diskrediet brengen, stuurde 
een populair -weekblad twee 
redakteurs op pad om underco
ver politici tot korrupte daden 
en sjoemelachtige uitspraken 
te verleiden. 

De term "undercover" komt 
uit de spionage--wereld. Daar 
trachten spionnen, door zich 
een valse identiteit aan te me
ten, bij tegenstrevers te in
filtreren met het doel gehei
men te ontsluieren w^aarvan 
de kennis voor hun opdracht
gevers van belang -wordt ge
acht. Wanneer in de joerna-
listiek undercover wordt ge
werkt, passen joemalisten het
zelfde principe toe: ze doen 
zich voor als -wat anders dan 

joernalist, en trachten op die 
wijze nieuws te vergaren dg-t 
voldoende schokkend is om te 
verantwoorden dat ze zelf niet 
recht in hun schoenen staan. 

Vreemd genoeg legde één van 
de pioniers van deze vorm 
van deontologisch betwistbare 
joernalistiek, de Duitser Gim-
ter Wallraff, in een van zijn 
ophefmakende boeken de sen
satiegerichte praktijken bloot 
van een populair blad, de 
Duitse scnandaalkrant Bdd 
Zeitung. Later toverde Walraff 
zich om tot Turk in Duitsland, 
en schokte hij met Ik, AU Eu
ropa. 

Ook toen al werden er -vra
gen gesteld bij de werkwijze 
van de auteur. De voorstan
ders van de undercover-joer-
nalistiek -wijzen erop dat de 
wantoestanden die aan het 
licht gebracht werden vaak in 
zon gesloten omgeving (bvb. 
binnen een bedrijfsrauur) 
plaatsvinden dat een joernalist 
die er met open perskaart naar 
op zoek gaat, nooit de ware 
toedracht zou achterhalen. In 
die zin vormt het boek dat de 
jood Joram Binoer schreef over 

de behandeling van Palestij-
nen door joodse werkgevers 
in Israël eveneens geslaagde 
undercover-joernalistiek. 

Dat de wantoestanden die 
Wallraff met zijn boeken aan
klaagde, echt zo erg waren 
werd door weinigen vermoed. 
Men voelde 'wel ergens aan 
dat de schandaalpers joerna
listiek weinig deontologisch te 
werk ging, maar dat het zo 
erg was, kon men pas in BeM 
van Bdd lezen. En in bepaalde 
kringen sloeg men wel de ra
cistische trom, maar zelfs daar 
verslikte men zich nog even 
bij het lezen van Ik, Ali. 

Hetgeen Panorama presteerde 
(en -wat het -weekblad nog in 
petto heeft belooft weinig be
terschap) kan de vergelijking 
met Walraff niet doorstaan. 
Ten eerste, de wantoestanden 
die er in de politiek bestaan, 
zijn - getuige de onvolledige 
opsomming van affaires die de 
jongste maanden over de ton-

f en gingen - genoegzaam be-
end. De onthullingen uit de 

eerste aflevering brengen ver
der eigenlijk geen schokken
der verhaal dan de verhalen 

die al in de krantekolommen 
uitgesmeerd -werden. 

Het doel dat Panorama met 
zijn undercover-reeks wil be
reiken, is niet in de eerste 
plaats een schandalige toe
stand aanklagen, want daar 
staan de media al bol van, 
maar meer eksemplaren van 
het weekblad verkopen. Uit 
kommerciële overwegingen 
gaat een weekblad dus aktief 
op zoek naar nieuwe schan
dalen en schandaaltjes, naar 
ophefmakende uitspraken van 
politici die ze niet zouden uit
spreken moesten ze weten wie 
ze tegenover hen hebben. 

Natuurlijk zijn die uitspraken 
daarom niet minder laakbaar, 
zijn de pogingen om bvb. de fi
nancieringswet voor politieke 
partijen te omzeilen niet min
der te veroordelen. Alaar kor
rupte en omkoopbare mensen 
zijn er altijd en overal ge
weest. Indien Panorama un
dercover-personeel zou inzet
ten om korruptie op te sporen 
in de wereld van het topvoet
bal, het weekblad zou ook daar 
onthutsende verhalen te ho
ren krijgen. Indien men naar injgen. 

fraude in de kunstsponsoring 
of de bedrijfswereld zou speu
ren, men zou eveneens resul
taat boeken. In elke mand zit
ten wel rotte appels. En in elke 
mand liggen de rotte apj>els 
niet alleen bovenaan. 

Alaar Panorama -weet -wel dat 
rotte appels in de mand van 
de politiek momenteel het best 
in de lezersmarkt liggen. Dat 
het weekblad met zijn under
cover-reeks het populaire zin
netje bevestigt, waarmee in de 
volksmond aan elke pohtieke 
diskussie een eind gemaakt 
kan -worden, 't zijn allemaal 
zakkenvullen '., zal de kommer
ciële direkteur een zorg we
zen. Hij ruikt geld. En is net 
als zijn kollegas bij de vele 
andere geschreven media die. 
zoals o.m. TV-hlad maar niet 
Markant noch 't Pallieterke. niet 
te beroerd om in het kader 
van de verscheidenheid in de 
opiniewaaier perssteun in de 
vorm van overheidsadverten-
ties binnen te rijven. 

(Pdj) 
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DEHAENE GEEFT VERPAKTE ANTWOORDEN OVER EKOTAKSEN 
De konkrete uitvoering van de St.-Michubakkoorden 
bLljft de gemoederen beroeren. De invoering van de niiiieu-
taköen ab onderdeel van het St.-MichleUakkoord leverde 
Dehaene de titeun op van de VU en Groenen. Vanaf 1 janu
ari 1994 moed ten de eerste ekotaköen Ingaan. Dit gebeurde 
niet. De oorspronkelijke wet bevat bepalingen die technl-
,)che moeilijkheden Inhouden voor de Industrie. De zaak 
werd vervolgen<i uitgesteld tot 1 april 1994. Momenteel 
wordt de taks slechts geheven op wegwerp-scheermesjes. 

D e eers te minis ter gaf meer
maals te ve r s t aan da t hij 
b o r g s tond voor de ui tvoe
r ing van de z o g e n a a m d e 

mil ieutaksen, toen de eers te ge
ruch t en over uitstel e r v a n de 
k o p ops taken . 

D a a r o m w e r d hij vor ige w e e k 
z w a a r op de kor re l g e n o m e n . 
H e t s t reven naa r een be te r leef
milieu lag de Vlaams-nat ional i s 
ten s teeds n a u w aan het har t , 
d a a r o m blijft de V U voors t an 
d e r van een snelle invoer ing van 
deze mi l ieutaksen. 

H u g o O l a e r t s ve rze t t e zich zeer 
fel t egen het voors te l van de 
P R L om de invoer ing van de 
t aks me t 2 j aa r uit te stellen. 

„ Waarom, houdt de regering haar 
ü'oord niet? Een kompromu) mag 
geen koehandel zijn. Het komt mij 
voor dat inzake de ekotakden de to
renhaan met alle winden meedraait. 
Oorjpronkelijk waj de takj preven
tief bedoeld. Hij moejt het kon-
dumentengedrag beïnvloeden. Wat 
blijft er over van dat mooie prin
cipe ? Heeft de meerderheid ooit echt 
gelood in die aanpak? Het wordt 
hoog tijd dat het parlement op de 

hoogte wordt gebracht van de wijzi
gingen die werden aangebracht aan 
de goedgekeurde wet en de bevindin
gen van de ekotakjkommuuie. Wat 
heeft de regering gedaan voor de den-
dibiluieringdkampagne? Het ut de 
eerjte keerdindd de goedkeuring van 
de ekotakj dat men terug tot een 
behoorlijk overleg moet overgaan. 

Waarom L) dit niet eerder gebeurd? 
Wat zijn de gevolgen van de onder-
tiuijen onatane onzekerheid? Wat 
met de bedrijven die al geïnverteerd 
hebben? AL wetten worden goed
gekeurd moet men ze daarna niet 
uithollen." 

D e h a e n e ve rk l aa rde da t de eko-
taks onve rko r t blijft bes taan , 
gezien dit dossier ook los van 
de s t aa t she rvorming verded ig
b a a r blijft. D e u i twerk ing van 
dit doss ier gaa t h a n d in h a n d 
met de a fva lverwerking en moet 
g rond ig voorbe re id w o r d e n . 

D a a r o m moet kons t an t over
leg gepleegd w o r d e n met de 
Gewes ten , gezien deze bevoegd 
zijn voor deze mater ie . D i t an t 
w o o r d w a s duidelijk niet naa r 
de zin van kamer l id Olae r t s . 
„Het antwoord van de eerste minu

ter u dermate verpakt dat het ook 
aan ekotakj zou moeten worden on
derworpen. Bovendien jtaat dit ant
woord haaLi op een wetjvoorjtel van 
CVP en Dtipré om de wet van 16 

juli 1993 te wijzigen, meer bepaald 
het luik betreffende de ekotakden." 

VLAAMSE BEWEGING 
BELEDIGD 
D e eenzijdige ve rb rek ing van 
de koncessie aan de v.z.w. Bede
vaart naar de Graven van de IJzer 
door de minis ter van F inanc iën 
g e b e u r d e op onregelmat ige en 
onwettel i jke wijze. J a n Loones , 
frakt ievoorzi t ter van de Senaat , 
ziet zijn a rgumen ta t i e bevest igd 
door de aud i t eu r bij de Raad 
van Sta te . 

N o g belangr i jker in dit dos
sier is de poli t ieke h o u d i n g van 
M a y s t a d t . In een in te rv ieuw in 
La Meuöe-La Lanterne laat de 
Waalse minis ter zich rondu i t 
be led igend uit t.o.v. de Vlaamse 
Beweging en het I J z e r b e d e -
vaar tkomi tee . D e minis ter gaf 
te k e n n e n da t hij de te v e r w a c h 
ten u i t sp raak van de R a a d van 
Sta te naas t zich zal neer leggen, 
door onmiddell i jk een n ieuwe 
p r o c e d u r e op te s tar ten . 

In de k o m m e n t a a r bij het in-
tervieuw^ w o r d t g e w a g g e m a a k t 
van de over tu ig ing van de mi
nis ter om de u i tba t ing van dit 
na t ionaal e lement nooi t toe te 
v e r t r o u w e n aan „Vlaamse sepa
rat is ten". 

J a n Loones neemt deze bele
diging niet aan he t ad res van 
het I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e . „De 
minuter had van meet aj aan geen 
oog voor het projekt dat door het ko-

mitee werd uitgewerkt. Dit projekt 
zou aan de bezoekers een totaalbeeld 
geven van de jite en het gehele oor
logsgebeuren. Dat intiuöen het IJ-
zerbedevaartkomitee uutaat voor de 
officiële uitbating en beheer van de 
IJzertoren, erkend alö memoriaal 
van de Vlaairue ontvoogding, kan 
evenmin de minuter tot meer ratio
neel denken aanzetten. 

Zelfd de overweging dat de IJzer, 
en in de bewiutte Dodengang, vooral 
Vlaanue frontsoldaten zijn gesneu-
veld, u blijkbaar al evenmin een 
reden voor enig ontzag. Dat deze 
beoordeling bovendien wordt gegeven 
door een Waaii minister die tot op 
heden reedj werd geroemd voor zijn 
omzichtige aanpak van de kommu-
nautaire kwesties, is bijzonder teke-
nend." 

VAKBONDEN 
FRAUDEREN? 
D e recen te onthul l ingen over 
fraude bij de socialistische be
d i e n d e n v a k b o n d in A n t w e r p e n 
b r a c h t het deba t over de toe
k e n n i n g v a n rechtspersoonl i jk
heid aan de sociale en ekono-
mische organisat ies , die een be 
langri jke rol spelen in he t open
b a r e leven, o p n i e u w op gang . 
Paul Van Grembergen meen t 
da t de reger ing zonde r d ra len 
h a a r ve ran twoorde l i jkhe id moet 
nemen . 

„De feiten zijn erg. Of het nu gaat 
om afwending van overheidsgetden 
of om een stuk loon, doet niet ter 
zake. De essentie u dat het midde
len zijn die door meruen ter goeder 
trouw werden toevertrouwd aan soci
ale organisaties en dat die middelen 
werden afgewend ten eigen bate. Het 
is een simptoom van normenverva-

DE ONTWAPENENDE MAN 

„Een idee zonder hart u een vrucht zonder 
smaak. " D e z e u i t sp raak van M a u r i c e Roe-
lants flitste ons d o o r het hoofd toen wij 
he t voors te l h o o r d e n da t H u g o Van de r 
C r u y s s e n in de g e m e e n t e r a a d van zijn 
d o r p wil l anceren . H u g o zit van zolang 
wij h e m k e n n e n , en da t is toch reeds 
enkele decennia , als opposi t ie- raadsl id in 
de g e m e e n t e r a a d van Lovendegem. E e n 
boe iende man , altijd al bezig gewees t me t 
tea ter en poëzie én met de Volksunie . 

U v raag t zich natuur l i jk af w a t deze 
me t m e k a a r te m a k e n h e b b e n . V é é l ! E e n 
Vlaams-nat ional is t is me t mee r begaan 
d a n met politiek alleen. H o e belangri jk 
goede s t ra ten , hu i svuUverwerk ing en bo
men p lan ten v o o r een g e m e e n s c h a p ook 
zijn, voor mensen als H u g o is ook taal, 
onze taal, goed sp reken en schri jven van 
g roo t be lang. 

„ M e t taal iets d o e n " zoals da t in het jar
gon heet . Emot ies o p w e k k e n en m e n s e n 
boeien. H u g o kan dat , als schri jver van 
kursiefjes en als d r a m a t u r g . Een beetje 
art is t iek toveraar , als het \vare . Als hij o p 
he t toneel s taat goochel t hij, één mannet je 
op de scene — niks in de h a n d e n , n iks 
in de m o u w e n — middels zijn geoefende 
stem, een w o n d e r e were ld te voorschi jn . 
Ui t h o p e n Vlaamse en Hol l andse poëzie 
p u u r t hij het bes te en leest da t voor, boei t 
d a a r m e n s e n mee, p a k t ze bij de keel . 

E n z o n m a n zit in de Volksunie o m d a t hij 
v ind t da t d a a r zijn p laa ts is. 

H u g o heeft he t al die j a ren niet v e r d e r 
g e b r a c h t d a n de opposi t ie , m a a r in he t 
b innens t e van mijn ha r t h o o p ik da t hij he t 
niet v e r d e r schop t w a n t H u g o is he t p o 

litieke gewe ten van zijn d o r p . V a n o p die 
eenzame plek wijzigt hij de koers , s tuur t 
hij bij, geeft r icht ing. 

Toen in Lxjvendegem ,,de b l auwe zone" 
w e r d ingevoerd en da t geen goede zaak 
bleek dre igde Van der Cruyssen met ont
slag. W a n n e e r een opposi t ieraadsl id zoiets 
doe t gaa t er doo rgaans een schater lach 
op m a a r he t pak t e a n d e r s uit. D e bu r 
gemees te r schors te even d e r aad om te 
over leggen en de meerde rhe id s temde te
gen haa r eigen beslissing. Nie t alleen om 
die b l auwe zone af te schaffen m a a r om 
Van de r Cruyssen in de r aad te houden . 

Toen dan onlangs he t schepenkol lege , zo
als alle a n d e r e schepenkoUeges, een brief 

van de g o e v e r n e u r en van Binnen landse 
Z a k e n on tv ing om initiatieven te nemen 
om de bevri jding van 1944 te h e r d e n k e n 
tas t te Van de r Cruyssen in zijn ideeën-
doos . D a a r zit s inds ge ru ime tijd ,,een 
goed gedach t " in. H u g o heeft het niet voor 
p o m p e u z e he rdenk ingen m a a r wil iets van 
w a a r d e , een idee met een har t . E e n v r u c h t 
met smciak dus , zoals JMaurice Roelan ts 
wist . 

H u g o wil da t de k inde ren van zijn ge
meen te h u n spee lgoedwapens o p he t ge
meen tehu i s k o m e n inrui len tegen een goed 
j eugdboek . W a n t zegt h i j : „lezende meruen 
vechten niet." Een o n t w a p e n e n d e gedach te ! 

D e Lovendegemse schepen van K u i t u u r 
lijkt he t een goed idee m a a r heeft v r agen 
bij de p rak t i sche u i twerk ing e rvan . Be
s tuu rde r s denken onmiddell i jk aan b u d 
get, r o m p s l o m p en personee l da t bui ten 
de d iens tu ren moet w e r k e n ; m a a r hij wil 
er wel over p ra t en . 

D e gedach te van Van der Cruyssen doet 
ons een beetje d e n k e n aan die k u n s t e n a a r 
die onlangs in De Droomfabriek het voor
stel lanceerde om van wapenspee lgoed 
één groots v r e d e s m o n u m e n t voor Sa re -
jevo te b o u w e n . Beeld je in, een v o r m e 
loze t r oep b l ikken en plast ieken revolvers 
omgesmol ten tot een Teken van Vrede . 

Toen mijn k ran t , waa r in het ber ich t s tond, 
reeds lang dichtgevou^wen \vas schoot mij 
de gekende bijbeltekst van de profeet J e s -
aja te b i n n e n : „En zij zullen hun zwaarden 
tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 
siioeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard 
opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren." 

D e z e tekst , die t e rech t op het U N O - g e -
b o u w te N e w York gebei teld staat , zou 
mits w a t aanpass ing het voors te l -Van de r 
Cruyssen k u n n e n vergezel len. E n zou dan 
ongeveer zo k u n n e n k l inken : „En zij zullen 
hun speelgoedwaperu voor boeken ruilen. Kin
deren zullen hun revolvers niet meer op andere 
kinderen riehten en mekaar voorlezen uit de 
boeken die ze lut op het gemeentehuis zijn gaan 
halen." 

Misschien w o r d t deze paraf raze n o g ooit 
op het gemeen tehu i s van L o v e n d e g e m ge
beiteld.. . 

R.Asmus 

ging, die we niet alleen zien bij de 
vakbond, maar op vele terreinen. 
De vakbonden zelf wil ik niet ter 
dukiusie stellen, maar wanneer in
stellingen die over veel geld beschik
ken nooit worden gekontroleerd, dan 
bouwt men korruptie en fraude in. 

De regering dient meteen wettelijke 
maatregelen te nemen om zulke za
ken te vermijden. De vakbonden vor
men een pijler voor de dialoog nut 
andere instellingen: hij moet zui
ver en kontroleerbaar zijn. Daarom 
moet dringend een statuut van 
rechtspersoonlijkheid worden toege
kend aan de vakbonden. De rege
ringspartijen zouden aan zelfvernie
tiging doen als ze, uit kortzichtige 
machtswellust, elk wetgevend initi
atief uit de weg zouden gaan. Wat 
in Antwerpen u gebeurd, kan een 
heilzaam effekt hebben ab we er 
de les uit trekken dat het politieke 
en vakbondsbedrijf voortaan in alle 
openheid dient te gebeuren." 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• In de Senaa t s t emde de V U 
tegen he t o n t w e r p van w e t hou 
d e n d e sociale bepa l ingen . J a n 
L o o n e s bes t empe lde deze soci
ale p r o g r a m m a \ v e t als een ge
miste kans . „Er komt geen nieuw 
maatschappelijk kontrakt. De sane
ring is onvoldoende. De doeLitellin
gen van de Sociale Zekerheid zul
len niet worden gehaald. De berg 
heeft diu een muis gebaard en het 
resultaat wordt dan ook gekontes-
teerd, met name wat de verantwoor
delijkheid van de ziekenfondsen en 
het financiële evenwicht in de Soci
ale Zekerheid betreft. De problemen 
worden met dit ontwerp niet opge
lost. " 

• In de kamerkommiss i e voor 
Bui ten landse b e t r e k k i n g e n be
t r e u r d e E t i enne Van Vaeren-
bergh de h o u d i n g die recen t 
d o o r Gr i eken l and w e r d aange
n o m e n inzake Ex- Joegos l av i ë . 
„Bijna alle partijen zijn voorstan
der van een vreedzaam samenle
vingsmodel De bestaande proble
matiek inzake taalkundige en kul-
turele achteruitstelling worden ver
ergerd door de houding die recent 
door Griekenland werd aangenomen. 
De Europese Unie zou in dit ver
band een eensgezinde houding moe
ten aannenun, om Makedon'ië toch 
enige overlevingskaiu te laten. De 
dukriminat'ie op het vlak van het 
onderwijs zou onmiddellijk moeten 
worden weggewerkt." 

• In de K a m e r \verd vor ige 
week het w e t s o n t w e r p tot op 
r icht ing van een wach t reg i s t e r 
voor v luchte l ingen t e r s tem
ming voorgelegd. D e VU-f rak-
tie onthie ld zich bij de s tem
ming. Vic Anc iaux gaf ui t leg bij 
dit s t emgedrag . 

, ,De opr ich t ing van een wach t 
regis ter da t moe t toelaten de 
kand idaa t -v luch tehngen te lo
kal iseren is positief. Toch moet 
er d r i n g e n d •werk g e m a a k t w o r 
den van een opera t ionele admi 
nistrat ie die in s taat is de dos 
siers sneller af te hande len . D i t 
b iedt de mogeli jkheid de k a n 
d idaa t -v luch tehngen in een be
p e r k t aan ta l cen t ra op te van 
gen. Voor de V U is he t r ech t 
op asiel essentieel . Kandi 
daat -as ie lzoekers mogen niet als 
k r imine len w o r d e n behande ld . " 

WOENSDAG 23 MAART 1994 

file:///vare
file:///verd


DAARVOOR STAPT 
DE VU ZONDAG 
HAND IN HAND 
De betoging Hand in Hand peut in een öfeer van enga
gement voor verdraagzaamheid, solidariteit en pLuraLume 
waarin het demokratisch Vlaanu-nationaLi^me zich van
uit zijn traditie en mensbeeld kan terugvinden. Vlaande
ren heeft vandaag nood aan dit engagement, aan de wil 
om zich voor zijn gemeenschap in te zetten en verant
woordelijk te voelen. De duizenden, veelal jonge meiuen, 
betogen voor een breed opgevat humaniötisch geïnspireerd 
verdraagzaamheidjaanvoelen. Dit is een duidelijk signaal 
tegen een maatschappij van het ik en de verspreiding van 
het burger-ego'Csme. 
Het konkrete programma dat door de organisatoren werd 
opgesteld kan op zeer breed terrein de instemming van 
de Volksunie wegdragen, niet echter zonder op sommige 
punten kritisch in te gaan. We gaan de verschillende 
elementen na. 

SIENLEWC 

VERDRAAGZAAMHEID 
1$ VERZOENING. 
DAAROM BLIJVEN WIJ VECHfEN 

VOOR AMNESTIE. 
DAARVOOR STAPPEN WIJ ZONDAG 

HAND IN HAND. 
De tweede wereldoorlog en zijn nasleep waren een donkere 
bladzijde in onze geschiedenis Een periode vol verwarring en 
an^st Onverdraagzaamheid was de re^el Fouten en ver
gissingen werden gemaakt Door iedereen Het wordt tijd om 
de oorlogsbladzijde definitief om te slaan Mensen die onte
recht werden getroffen door een ontspoorde repressie verdienen 

SAIMLEVBC 

VERDRAAGZAAMHEID 
IS VERZOENING. 
DAAROM BLIJVEN WIJ VECHTEN 

VOOR AMNESTIE. 
DAARVOOR STAPPEN WIJ ZONDAG 

HAND IN HAND. 
De tweede wereldoorlog en zijn nasleep waren een donkere 
bladzijde in onze geschiedenis Een periode vol verwarring en 
angst Onverdraagzaamheid was de regel Fouten en ver
gissingen werden gemaakt Door iedereen Het wordt tijd om 
de oorlogsbladzijde definitief om te slaan Mensen die onte
recht werden getroffen door een ontspoorde repressie verdienen 
echt amnestie Anderen werden zwaargtstraft zonder ver
oordeling Dat IS in strijd met de fundamentele mensen 
rechten 50 jaar na de feiten moet dit bespreekbaar worden 
Daarom is verdraagzaamheid ook amnestie 

De Volksunie. Viaamser dan ooit. 
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VLAAMSEVRUE 
DmOKRAUN 

GELIJKE PLICHTEN DUS 
GELIJKE RECHTEN 
D e Volksunie o n d e r s t e u n t ten-
volle di t p r inc ipe . 

H e t ve r lenen van s t emrech t is 
op zich ech te r geen garan t ie 
voor een be te re en vlot tere in
tegrat ie . H e t k a n wel he t resul
taa t zijn van een in tegra t iepro
ces. D a a r o m blijft de V U dit 
s temrecht , ne t zoals de toegang 
to t het o p e n b a a r ambt , k o p p e 
len aan de nat ional i te i t sverwer-
vmg . 

Wij zijn ech te r niet b l ind voor 
de g ro te p r o b l e m e n die zich 
v a n d a a g stellen bij he t verkr i j 
gen van de Belgische nat ional i 
teit. D a a r o m w ü de 

V U een wetsvoors te l ind ienen 
da t het verkr i jgen van de nat i 
onaliteit zeer vlot doe t ve r lopen 
voor d iegenen die duideli jk ui
t ing geven van h u n integrat ie in 
onze samenleving . 

W a n n e e r een migrant , o u d e r 
d a n 18 jaar, g e d u r e n d e vi j f jaar 
wettel i jk in België verblijft en de 
taal van de g e m e e n s c h a p w a a r 
hij -woont vo ldoende mach t ig is, 
k a n hij via een ve rk la r ing aan de 
a m b t e n a a r van de burger l i jke 
s tand de Belgische nat ionali tei t 
verkr i jgen. 

Voor de V U is di t een haal
baar, realist isch en eerlijk voor
stel da t zowel oog heeft voor 
de t e rech te v r a a g van die mi
g r a n t e n die aan ons d e m o k r a -
tisch bestel willen par t i c iperen 
als voor de ge rech tvaa rd igde eis 
van de Vlaamse g e m e e n s c h a p 
tot r espek t voor onze k u i t u u r 
en de minimale i n spann ing to t 
in tegra t ie . 

In he t k a d e r van deze in tegra
tie b e n a d r u k t de Volksunie het 
g ro te be lang da t zij hech t aan 
de kenn i s van het N e d e r l a n d s . 
W i e in V laande ren w îl w o n e n 
moet onze taal k e n n e n . D a a r t o e 
mogen de ve rwach t i ngen hoog 
gesteld w o r d e n , m a a r moe ten 
tegelijk vo ldoende k a n s e n aan 
de mig ran ten g e b o d e n w o r d e n . 

In dit k a d e r b e t r e u r e n -wij da t de 
o rgan i sa to ren h e b b e n g e m e e n d 
de publici tei t voor de manifes
tatie ook eental ig Turks en Ara
bisch te m a k e n . 

JOBS VOOR IEDEREEN 
D e Volksunie hech t zeer veel 
be lang aan a rbe id . H e t h e b b e n 
van een vo lwaard ige job geeft 

niet enkel een materiele zeker
heid, m a a r is d a a r n a a s t voor elk 
individu on tze t t end belangri jk 
voor zijn persoonl i jke ontplooi
ing, zijn posit ie in de samenle
ving. 

Ter ge legenheid van het 
V U - k o n g r e s heeft de V U van 
dit o n d e r w e r p één v a n haa r 
hoofdaksen ten gemaak t . E e n 
doo rged reven en gedurfd te
werks te l l ingsbele id - waarb i j 
n ieuwe, originele en krea t ieve 
oploss ingen niet uit de w e g mo
gen w^orden gegaan - moe t een 
d a m opw^erpen tegen de drei
ging v a n een duale samenle
v ing en de g roe iende onver
d r aagzaamhe id die daa rmee on
vermijdelijk g e p a a r d gaat . 

Kost w^at kos t moe ten wij er
voor zorgen da t een hele gene
rat ie niet voor onze samenleving 
ver lo ren gaat! 

D e V U heeft h ie rvoor k o n k r e t e 
voors te l len gedaan . D e z e ko
m e n neer op vo lgende aan
d a c h t s p u n t e n : 

— de ver lag ing van de loonkos
ten d o o r a l ternat ieve financie
r ing van de sociale zekerhe id 

— herverde l ing van de a rbe id 
door ve rde r s t imuleren van 
loopbaanonde rb rek ing , in- en 
u i tgroe ibanen , deeltijdse a rbe id 
voor mannen , v rouwen . . . 

— a r b e i d s d u u r v e r k o r t i n g (bv. 
4xdagenweek , 32-uren'week.. . 
sek tor pe r sek tor op zijn haal
baa rhe id ge toe ts t ) . 

O o k de a rmoedebes t r i jd ing be
hoo r t tot de VU-pr ior i t e i t en . 
l i en a n d e r e organisat ie van de 
sociale zekerhe id moet de ar
m o e d e uit V laande ren b a n n e n . 

GEEN NIEUWE MUREN, 
MAAR SOLIDARITEIT 
Voor de V U is het recht op po
litiek asiel essentieel voor een 
demokra t i sche mjiatschappij . 
W a n n e e r een v reemdel ing zijn 
land of g e m e e n s c h a p dient te 
ver la ten omwille van een ver
volging gebasee rd op zijn po
litieke over tuiging, zijn geloof, 
zijn ras of zijn sekse dan is he t 
de pl icht van een demokra t i e 
om deze vervolgde op te nemen . 

O m de kand idaa t v luchte l ingen 
die het slachtoffer zijn gewor 
den van een al te lang aansle
p e n d e p r o c e d u r e en die zich als 
gevolg van h u n l angdur ig ver 
blijf in ons land ge ïn tegreerd 

h e b b e n , de k a n s te geven zich 
hier legaal te vest igen, d iende 
de V U - sena to ren Loones en 
M a e s een wetsvoors te l in. 

E e n aanta l schr i jnende geval
len, zoals da t van de L imburgse 
Sikh B o b b y Singh, heeft de 
noodzaak vn z o n maat rege l 
duidelijk aange toond . 

Kandidaa t -v luch te l ingen die 
u i tgeprocedee rd zijn k u n n e n 
een , ,macht iging tot u i tzonder 
lijk verblijf op het g rondgeb ied" 
b e k o m e n , w a n n e e r aan een aan
tal v o o r w a a r d e n vo ldaan is. 

— D e a a n v r a a g van de v r e e m d e 
ling o m als vluchtel in te w o r d e n 
e r k e n d moet da te ren van voor 

1 j anuar i 1991. 

— D e p r o c e d u r e to t e r k e n n i n g 
sleept mee r dan 2 jciar aan . 

— D e v reemde l ing moet een we t 
telijke professionele aktivitei t 
van én m i n i m u m een halftijdse 
be t r ekk ing én m i n i m u m 12 
m a a n d e n k u n n e n bewijzen aan 
de h a n d van officiële d o k u m e n -
ten. 

— D e v reemde l ing moet een re
delijke kenn i s van de s t reektaal 
k u n n e n bewijzen. 

O p die manie r is het moge 
lijk voor de bevoegde minis ter 
om aan de h a n d van duidelijk 
vas tgelegde criteria, om h u m a 

ni taire r e d e n e n de ui twijzing 
van duidelijk ge ïn teg ree rde 
as ie lzoekers te ve rh inde ren . 

Toch mogen w e niet bl ind zijn. 
V laande ren en W e s t - E u r o p a 
k u n n e n het v luch te l ingenpro
bleem niet o p h u n s c h o u d e r s 
al leen d ragen . l ïen s t ruk tu re le 
a a n p a k moet oploss ingen op 
^vereldschaal b ieden die er voor 
zorgen da t migra t i e s t romen 
w o r d e n v e r m e d e n . D i t kan d o o r 
eerlijke handelsre la t ies , r e spek t 
voor de m e n s e n r e c h t e n en 
kwij tschelden van de d e r d e - w e 
re ldschulden . Bovend ien moet 
een onmiddell i jk e inde w o r d e n 
gesteld aan d e w a p e n h a n d e l . 

D e V U eist zo da t de w a p e n -
lever ingen aan Turkije onmid
dellijk w o r d e n s topgeze t en een 
e inde w o r d t gesteld aan de on
de rhande l ingen voor de ver
k o o p van tweedehands-wapens 
aan o.m. Chili en Turkije . E r 
kleeft b loed aan Belgische han 
den . 

TEGEN RACISME EN 
EXTREMISME 
Al te v a a k -wordt na t ional i sme 
op één h o o p gegooid met x e n o 
fobie en eks t remisme . Wij be
t r eu ren dit. Een gezond iden-
t i tei tsgevoelen is immers een 
prach t ige voed ingsbodem voor 
persoonl i jke ontvi^ikkeling. 

Als demokra t i s che vo lksna t io
nalis ten verze t ten -wij ons zich 
tegen elke v o r m van ex t remisme 
en o n v e r d r a a g z a a m h e i d . 

In V laande ren heeft de V U de 
strijd n a a r mee r zelfs tandigheid 
op een demokra t i s che wijze ge
voerd , via de w e g van de par 
lementa i re instel l ingen en d o o r 
de k r a c h t van een over tu ig ing . 

Respek t voor e ikaars kui tuur , 
e r k e n n i n g van de e igenheid van 
alle vo lke ren en de realisatie 
van he t ze l fbeschikkingsrecht 
de r vo lkeren geven de bes te 
ga ran t ie voor een ha rmon ieuze 
en solidaire E u r o p e s e samenle 
ving. 

D e Volksunie s t eun t de pr in
cipes van de -wet op het ra
cisme en de u i tb re id ing naa r 
de d iverse bevoegdhe ids te r re i -
nen zoals zo on langs d o o r d e 
Senaa t -werd g o e d g e k e u r d . D e 
V U formuleerde we l i swaar be
denk ingen bij de g ro te rol die 
de s joidikaten hier in toegewe
zen kn jgen . 

H e t bes t r i jden van o n v e r d r a a g 
zaamhe id is ech te r niet alleen 
de zaak van de wetgeving , m a a r 
voora l van he t v o r m geven aan 
een samenlev ing \vaar mensen 
verlost w o r d e n van o n z e k e r h e 
den en angs t . D e rol van de 
opvoeding , thu is en o p school, 
hier in is on tze t t end belangri jk . 
W e moeten jonge m e n s e n te
r u g een -waardengeheel d u r v e n 
aanb ieden , een re fe ren t iekader 
w a a r b i n n e n zij kreat ief v o r m 
k u n n e n geven aan de eigen per-
s o o n s o n t w i k k e h n g en inter
menseli jke relat ies. 

D e Volksunie zal h a a r leden 
en sympa t i san ten o p r o e p e n om 
z o n d a g aan de H a n d - i n - H a n d -
be tog ing deel te nemen . D e 
Volksunie wil ech te r zeer du i 
delijk de eigen aksen ten en be-
zo rgdheden naa r bu i ten b ren 
gen. 

O m de eigen V U - s t a n d p u n t e n 
aan het g ro te pub l iek b e k e n d te 
maken en om mee bij te d r a g e n 
in het sukses van de manifestat ie 
voer t de V U d e vo lgende dagen 
een a d v e r t e n t i e k a m p a g n e in de 
mees te Vlaamse k r an t en . 

VERDRAAGZAAMHEID IS HET WAARDEREN VAN 

VERSCHEIDENHEID. 
DAAROM EISEN WIJ RESPEKT VOOR 

ONZE KULTUUR. 
DAARVOOR STAPPEN WIJ ZONDAG 

HAND IN HAND. 
Elk volk heeft z n ttgenhetd, z n kuituur Dat ts de bestt 
voedtngibodem om elke mens de kans te geven op ontplooiing 
Opkomt» voor een wereld waarin verscheidenheid en 
kreattviteit mogelijk zijn, is voor de VU een sociale strijd 
Migranten moeten de kans krijgen zich in onze gemeenschap 
in te passen Een migrant moet vlotter de nationaliteit (en 
dus stemrecht) kunnen verwerven, indien hij dit na 5 jaar 
wenst en indien htj onze taal behoorlijk kent Integratie 
verent immers wederzijds respekt Respekt voor ieders 
etgetihetd, ook dat is verdraagzaamheid Het is de basis van 
ons demokratisch volksnationalnme 

De Voll(Sünie. Viaamser dan ooit. 
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WIJINEIQPA 
VU-PROGRAMMA OVERGENOMEN DOOR EUROPEES PARLEMENT 

E-PARLEMENTSLEDEN PLEITEN VOOR 
VERKORTING VAN DE ARBEIDSTIJD 
Het Europees Parlement in 
Straatsburg nam een resolutie 
aan over de \verkgelegenlieicl in 
Europa. VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke had 
voordien puik werk verricht in 
de parlementaire kommissie So
ciale Zaken en Werkgelegenheid. 
Zijn amendementen die elemen
ten van het VU-programma in 
de tekst brachten, waren door 
de parlementaire kommissie 
aanvaard. 

De geesten evolueren snel. Vo
rig jaar slaagde het EP er nog 
niet in een standpunt in te ne
men. Nu nam het een resolutie 
aan die op belangrijke punten 
gelijk loopt met het VU-pro
gramma dat tijdens het kongres 
van Leuven aangenomen ^verd. 

Het Europees Parlement gaat 
ervan uit dat „ekonomiiche groei 
op ziet] onvoldoende i) om uit de 
werkgelegenheidjcrbu te ontsnap
pen. Het Parlement pleit wel voor 
een kwalitatieve, eerder dan voor een 
kwantitatieve groei." In de resolu
tie heet het dan ook dat: „een 
van de traditionele groei afgekeerde, 
op duurzame ontwikkeling gerichte 
heroriëntatie niet alleen noodzake
lijk L) om de natuur en het milieu 
te redden, maar eveneenj om meer 
werkgelegenheid te Mheppen." 

VERKORTING 
ARBEIDSTIJD 
En over arbeidsherverdeling 
zegt het E P dat „de verkorting van 
de arbeidstijd een betere verdeling 
van het hejchikbare werk bevordert 
- waarbij verjchillende injtrumen-
ten mogelijk zijn: een vierdaagse 
of 35-urige werkweek, scholingsver
lof, vrijwillig deeltijdwerk". Verder 
luidt het dat „werktijdverkorting, 
waarover per sector wordt onder
handeld, op korte termijn kan bij
dragen tot het terugdringen van de 
werkloosheid, mits de ondernemin
gen concurrentieel blijven, met name 
door installaties en apparatuur niet 
korter maar eventueel zelfs langer 
te gebruiken". Het Europees Par
lement neemt hier bijna letter
lijk de tekst van het VU-pro
gramma over! 

ARBEIDSKOST NAAR 
OMLAAG 
Datzelfde VU-kongres had het 
ook uitgebreid over een nood
zakelijke verlaging van de ar
beidskost, ondermeer door het 
verlagen van de belasting op 
arbeid en het uitkijken naar an
dere financieringsmechanismen 
van de Sociale Zekerheid. Hoe 
denkt het Europees Parlement hier
over? In de resolutie zegt het 
zijn steun toe aan „het streven om 
de kosten, andere dan loonkosten, 
van arbeid te verlagen teneinde het 
aanbod van nieuwe werkgelegenheid 
te bevorderen en om de vervanging 
van arbeid door kapitaal te ontmoe
digen; maar verzet zich ertegen dat 
dit streven zou kunnen uitmonden 
in een streven tot verlaging van de 
reële lonen." 

Op voorstel van Vandemeule
broucke nam het EP ook een 
paragraaf over met betrekking 
tot de invoering van een ver
mogensbelasting. Het EP wenst 
„dat de belastingdruk op inkomen 
uit arbeid in belangrijke mate wordt 
verplaatst naar operaties op de kapi

taalmarkt waaraan geen reële eco-
nomuche stromen ten grondslag lig
gen, onder meer door de invoering 
van een beUuitingsbrief voor finan
ciële operaties." 

EVOLUTIE 
Verder wordt gepleit voor een 
alternatieve financiering van de 
Sociale Zekerheid ondermeer 

door „milieubelasting (COy-taks), 
belasting op schadelijke konsump-
tieprodukten en op inkomsten uit 
financieel kapitaal". Nog mjiar 
eens voorstellen die ook in het 
VU-partijprogramma worden 
teruggevonden. 

De geesten evolueren. De 
Volksunie pleitte in Leuven niet 
alleen voor een verlaging van 

de arbeidskost of een revoluti
onaire arbeidsherverdeling. Er 
w âs ook sprake van de invoe
ring van een basisinkomen. 
Deze idee die al door heel ^vat 
w^etenschapslui nader werd be
schreven en ontleed - onlangs 
nog besteedde het Centrum So
ciaal Beleid aan de UFSIA er 
een hele studiedag aan - wordt 

zonder enige tw îjfel het ge
spreksonderwerp bi) uitstek. De 
Volksunie is een spoortrekker 
in Europa. ÏLen sterke VU in 
Europa is een absolute nood
zaak voor de aanbreng van ver-
nieu'wende ideeën. Ook dat is 
de inzet van de komende Euro
verkiezingen. 

Bart Staes 

Verleden week kreeg het Europarlement te Straatsburg het bezoek van Vaclav HaveL De president van Tsjechië had ook een onderhoud met 
Jaak Vandemeulebroucke, de gefederalLieerde en de federalist konden het met mekaar blijkbaar goed stellen. 

HET BIAUWE FABRIEKJE 

De vernieuwde P W van li
beralen en demokraten van 
Guy Verhofstadt doet erg 
haar best om zo sociaal moge
lijk over te komen. Haar twee 
Europarlementsleden Willy 
De Clercq en Karel De Gucht 
zetelen in het Europees Par
lement in de ,,Liber£ile en 
Demokratische fraktie". De 
Clercq is zelfs voorzitter van 
de transnationale partij van 
Europese liberalen en demo
kraten. 

SCHRAPPEN MAAR... 
Dezelfde blauwe fraktie 
diende in het EP een aantal 
merkwaardige amendemen
ten in op een verslag van 
de Duitse kristen-demokraat 
Von Wogau over het witboek 
van de Europese Kommissie 
over groei, konkurrentiever-
mogen en werkgelegenheid. 

Het verslag van de heer Wo
gau zegt op een bepaald ogen
blik dat „de werkloosheid in de 

Gemeenschap momenteel 11% be
draagt, maar in de VS en in Ja
pan respektievelijk 7% en 2,5%, 
maar dat het door deze landen ge
voerde beleid geen navolging ver
dient daar de geschapen banen 
een tijdelijk karakter hebben en 
de toepajsmg van een dergelijk 
beleid in Europa een aantasting 
van de sociale verworvenheden met 
zich mee zou brengen." De libe
ralen willen echter niets we
ten van de stelling dat het 
in Japan en de VS gevoerde 
beleid geen navolging ver
dient of dat de toepassing van 
een dergelijk beleid in Europa 
een aantasting van de soci
ale verworvenheden met zich 
mee zou brengen. Schrappen 
maar, stellen ze voor. 

In Von Wogau's verslag 
wordt ook gepleit om „de an
dere dan loonkosten van onge
schoolde arbeid te verminderen 
teneinde nieuwe mogelijkheden 
voor schepping van werkgelegen
heid aan te moedigen en tevens de 

vervanging van arbeid door ka
pitaal te ontmoedigen." Tegelijk 
wordt echter gezegd dat deze 
techniek niet mag aangewend 
„als een manier om de reële lo
nen te verlagen ". Niets van cian, 
zeggen de liberalen, laat ons 
die laatste voorwaarde meiar 
schrappen. Wat de liberalen 
betreft kan die techniek dus 
wel gebruikt worden om de 
reële lonen naar beneden te 
halen. Loontrekkenden, jon
geren, ongeschoolden: hou je 
zakken toe want het blauwe 
spook waart rond! 

LAAGJE VERNIS 
Verder in de resolutie -wordt 
gesteld dat het EP „erkent dat 
de Europese ekonomie ten op
zichte van die van de VS niet 
voldoende dynamiek kent; formu
leert daarom als Europese uit
daging dat bedrijfsleven en over
heden de voorwaarden voor zo'n 
nieuwe dynamiek scheppen zon
der daarbij de hoge en stijgende 
prijs in termen van sociaal kli

maat en leefbaarheid te betalen 
die de VS ervoor betaalt". De 
liberalen maken daarvan „er
kent dat de Europese Unie in 
vergelijking met de Amerikaanse 
economie behoefte heeft aan een 
grotere (hjnamiek bij het schrap
pen van werkgelegenheid". Punt 
aan de lijn. Geen verwijzing 
dus naar het sociaal onaan
vaardbare beleid dat in de VS 
opgang maakt. 

De plenaire vergadering van 
het EP nam gelukkig geen 
enkele van de liberale amen
dementen over. Maar meteen 
is bewezen dat het sociale ka
rakter van de Europese libe
ralen, de VLD incluis, een 
illuzie is. Het sociale als een 
doekje voor het bloeden, als 
een bijzonder dun laagje ver
nis. Voor de liberalen én de
mokraten telt de wet van de 
jungle, het recht van de sterk
ste. Het blauwe fabriekje 
voor alles! 

(bs) 
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üï ï DE REGIO 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '94 

ER ZIT MUZIEK IN VU-AALST! 
OOST-VLAèND£REN 

V.Ln.r.: Antoine Van der Heyden; Hilde Van Ingelghem-Van Driodche; voorzitter PoL Kollege: Danny 
de Schrijver; Paul Van Gremhergen; Jan Caudron; Enti FeujeL; arr. voorzitter Danny Denayer en 
Noéi De Knibber. 

In een familiale sfeer stelde 
VU-Aalst de kandidaten voor 
die het op 9 oktober moeten 
waar maken. Het salonorkest 
„Con Brio" en de Vlaamse 
raadsleden Caudron en Van 
Grembergen maakten de hap
pening volledig. 

Antoine Van der Heyden mocht 
de kampanje toelichten. „Er zit 
muziek in de VU" wordt de slo
gan. Geen 20m- ,̂ geen lOm^, wél 
15.000 affiches en CD's zullen 
de VU-kampanje in de verf zet
ten. VU-Aalst brengt een straal-
plaat op de markt met een frisse 
en eigentijdse versie van de 
Vlaamse Leeuw. De VU-kan-
didaten van Groot Aalst bega
ven zich immers op het einde 
van vorig jaar naar de opna
mestudio en legden daar hun 
versie van de Vlaamse Leeu-w 
in de groeven vast. Tussen de 
twee strofen bevindt zich een 
gesproken tekst die de lof zingt 
van de Volksunie. Verwijzingen 
naar Aalst werden vermeden, 
zodat de CD ook bruikbaar is 
in andere steden en gemeenten. 

Geïnteresseerden verwijzen wij 
in dit verband naar de werk
groep Verkiezingen Aalst 
9.10.94 (Pierre Van Acker -
053/70.34.66) of Antoine Van 
der Heyden (053/70.21.49). 

Ook op zondag a.s. 27 maart 
1994 kan tijdens het 2e 
VU-Spektakeldiner in de zaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 

te Aalst het strsialplaatje (CD) 
worden aangekocht tegen de 
prijs van 100 fr. 

In zijn toespraak gaf Van der 
Heyden kandidaat-burgemees
ter Mare Galle een veeg uit 
de pan. Toon Hermans citerend 
vergeleeek hij Galle met een 
„rode goudvis", een socialist die 
miljonair geworden is. Het staat 
als een peial boven water dat ons 
kandidaat-gemeenteraadslid op 
humoristische wijze de wantoe
standen die er te Aalst leven, zal 
w^eten aan te klagen, zoals het 
een ,,bevrijdings-nationalist" 
past. 

Lijsttrekker Denayer mocht de 
41 kandidaten voorstellen. Op 
de 2de plaats Antoine Van der 
Heyden, verruimingskandidaat 
en als sekretaris van de dekenij 
Koolstraat en oud-prins karna
val gekend en gewaardeerd. Op 
de 3de plaats vinden we raadslid 
De Knibber uit Terjoden, van 
ouds een Vlaams-nationaal bol-
\verk. Van de 12 vrou'wen staan 
er 3 binnen de eerste 10. Emi 
Feusels, Hilde Van Driessche 
en Annie Smet. Frans Scheer-
linck, OCMW-raadslid wordt 
lijstdu'wer. 

De overige plaatsen zijn nog 
niet ingevuld, maar de namen 
w êl al gekend. Opvallend veel 
jonge kandidaten uit traditio
nele Vlaams-nationale families. 
Enkelen zijn bereid hun plaats 
af te staan aan eventuele verrui-

RAOUL DE METSENAERE 
OVERLEDEN 
Te Zottegem is op 11 maart j.1. 
Raoul (Alfons Machtildis) De 
Metsenaere overleden, hij werd 
op 8 december 1902 te Dender
leeuw geboren. Hij •was de echt
genote van mevrouw Rosalia 
De Bruyn, vader van Wilfried 
De Metsenaere en schoonvader 
van Godelieve Perreman. De fa
milie De Metsenaere is niet weg 
te denken uit de daensistische 
en Vlaams-nationale geschiede
nis van Denderleeuw. De over
ledene was ook de grootvader 
van Machteld De Metsenaere 
die aan de VUB belangrijk on

derzoek verrichtte naar de taai
toestanden in de Brusselse ag
glomeratie. 

Volgens de wil van de overle
dene hebben uitvaart, krematie 
en asvertrooiing in familiekring 
plaatsgevonden. 

De redaktie biedt mevr. De 
Metsenaere-De Bruyn, WU-
fried, Godelieve en hun kinde
ren blijken van medeleven bij 
het overlijden van deze man die 
hen „na een lang en gelukkig 
leven" ons is ontvallen. 

mingskandidaten -waarmee nog 
steeds onderhandeld wordt. 

VU-Aalst heeft duidelijk geko
zen voor een Vljiams-nationale 
lijst, waarbij een nieu-we ge
neratie Vlaams-nationalisten als 
Herwig Van Wilderode, Geert 
Verdoodt en J a n Van der Eist 
aantreden. We -wensen hen al
len veel sukses toe. 

(mas) 

MAART 

Wo. 16 SESfT-NIKLAAS: Beter 
omgaan met tijd en energie. 
Mini-kursus (2de deel op 23/3), om 
20u. in de Sted. Openbare Bibli-
oteek, Heymanplein 3. Deelname: 
400 fr., niet-leden 450 fr. Inschrij
ven op tel. nr. 776.87.43. Org.: 
FW-St.Niklaas. 

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

Za. 19 SINT-DENIJS-WEST-
-̂  REM: JaarKjks Vriendenmaal. Om 
^ 19u.30 in het Gildenhuis, Loof-
J bloramestraat. Gastspreker is Bert 

Anciaux. Inschrijven bij Anne De 
Keuckeleire (222.91.83) of Joris 
Dewaele (222.51.52). Deelname: 
500 fr.p.p., -2Ij.: 350 fr. Org.: 
VU-St. Denijs-Westem/Afsnee. 

Zo. 20 AALST: Opvoering van 
,,De dood met de kogel". Om 
15u.30 in de teaterzaal van het KG 
De Werf, Molenstraat 51. Org.: 
Vlaamse Kring Land van Aelst en 
Broederband-Aalst en Dender
streek, i.s.m. Dienst Kultuursprei-
dmg en KC van bestuur Volksont
wikkeling en Openb. Bib. Kaarten: 
053/77.44.97. Toegang: 200 fr. (le
den 150 fr.). 

Vr. 25 WAARSCHOOT: Chris 
Vandenbroeke over ,,Rendez-vous 
met de toekomst" en Paul Van 
Grembergen over de rol en de op

dracht van de VU in het federale 
België. Om 20u. in zaal Chivas, 
Nieuwstraat 13. Org.: VU-Waar
schoot. 

Za. 26 GENT: Daguitstap met 
F W naar de Brusselse randge
meenten. Opstapplaatsen te Gent, 
Oudenaarde en St.-Niklaas. Prijs. 
550 fr. Info en inschrijven bij 
FW-narionaal (09/223.38.83). 

Zo. 27 AALST: 2e Volks
unie-Spektakeldiner in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34 
te Aalst. Van llu.30 tot 15u. een 
volledige menu aan 500 fr.p.p. (km-
deren 300 fr.). Animatie: The Street 
Swing Jazz Band. Org.: VU-Aalst. 

Zo. 27 SINT-NIKLAAS: Borms-
dag. Met amnestiemis om lOu.30 
in de Kollegekerk, Kollegestraat bij 
Grote Alarkt. Waarna onmiddellijk 
opvoering van ,,De dood met de 
kogel" over Leo Vindevogel naar 
boek van V. Depauw. Org.: Borm-
skomitee. 

APRIL 

Vr. 1 AALST: Open Arr. Raad in 
de bovenzaal van lokaal De IJ
zer, Vlaanderenstraat 13, om 20u. 
Algemeen voorzitter Bert Anciaux 
spreekt er over de komende verkie
zingen. 

Vr. 22 GERAARDSBERGEN: 
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. 

WILL TURA IN WAASMUNSTER 

Op de foto herkent u v.Ln.r.: Romain Smet, Erwin Verdurnun, Roland Beirnaert, Frida AertJ, Patrick 
D'ha&ie, Will Tura, Fernand Ketel), Bea Heirman, Betty Van Nieuwenhuyze, Mon Verdurmen, Willy 
De Bruyne, Luc Van RoMem en Antoine Van Goethem. 

0 © » • • O • # 9 • • • • • 

Zondag 27 februari 1994 bracht 
WUl Tura zijn nieuwste en twee 
uren durend koncert in zaal 
Hoogendonck te Waasmunster, 
op uitnodiging van de plaatse
lijke Amedee Verbruggenkring 
en Volksunie-Wciasmunster. 

In een afgeladen volle feestzaal 
bewees Wül Tura dat hij nog 
steeds jong en oud kan begees
teren. 

De honderden aanwezigen kre
gen de kans om de maandag
morgen aan te vatten met ver
nieuwde hoop. Want hoop doet 
leven ! 

Het organiserende bestuur kan 

terugblikken op een geslaagde 
avond, die enkel dankzij ver
eende krachten doorgang kon 
•vinden. lïen woordje van dank 

voor alle mede-werkers is hier 
dan ook meer dan op zijn 
plaats! 

(pd'h) 

JAARMIS 
De jaannis 1994 ter nagedach
tenis van Joris Van Severen 
en z'n lotgenoten gaat door op 
zondag 8 mei om 15u. in de 
St.-Pietersabdij te Steenbrugge, 
Baron Ruzettelaan 435 te Asse-
broek-Brugge. 
De plechtige mis zal gekonce-
lebreerd worden door meerdere 
priesters, -waarbij e.h. Dirk Ra-

pol instaat voor de homilie. Het 
geheel wordt opgeluisterd door 
het Sint-Lutgartkoor. Achteraf 
is er mogelijkheid tot weerzien 
en kennismaking in het vlak
bij gelegen Parochiaal Centrum. 
Mr. de Calu-we zal er een korte 
herdenkingsrede houden over 
de figuur van Joris Van Seve
ren en zijn Verdinaso. 
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UIT DE REGIO 
WEST-VLAANPEREN 

MAART 

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

Vr. 18 R O E S E L A R E : Reuze 
Groentenkaarting, in Dienstencen
trum 't Leeuwke, Hugo Verneststr 
4, vanaf 18u 30. Ook op 19/3 vanaf 
17u. en om 20/3 vanaf lOu Org. : 
Vlanajo Roeselare 

Za. 19 B R U G G E : Verkennende 
lentewandeling met gids, in de 
Chartreusewijk. Start om H u . aan 
Novotel. Duur van de wandeling-
1 uur Org : VU-Brugge Info 
050/35.66.87. 

Za. 19 A D I N K E R K E : Dansfeest 
,,Lentefuif", vanaf 20u. in feest
zaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 
5. Met discobar Speedo. Inkom 160 
fr., w k bi) 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. 

DEZE WEEK IN 

DE SINJORCN 
VORMEN BLOK 

De slag om't Stad 
In Antwerpen komen CVP, VU en 

pohnek onafhankelijken op dezelfde 
hjst op bij de gemeenteraadsverkie
zingen Een proefbuis voor pobtieke 

vernieuwing'' De CVP denkt van wel, 
de VU zegt van met Een enquête, 

deze week in Knack 

De nieuwe telefoon 
Draadloos telefoneren breekt door. de 

fax verovert de huiskamers, de 
telefonie geraakt gekoppeld aan 

computers en televisie Waar staan 
we'' En waarheen voert de revolutie ̂  

Daarover een speciaal cahier, 
deze week bij Knack 

Müaan-Parijs '94 
De kortste mim's aller tijden, 
namaakbont en kniekousen 

En dat alles tegehjkertijd Vanuit 
Milaan en Panjs het verslag van de 

defiles voor de winter '94 
Deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• Gesprek mimster van Arbeid Miet 

Smet • De zaak-Demaret • Het 
onderzoek naar mensenhandel • 

Europa en het demokratisch tekort • 
Verkiezingen in Italië • Archeologie 

de Neanderthalers • De "penode 
vache" van René Magntte • Start van 
de formule 1 • Portret Jean-Manuel 

Fangio 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 
+ TELE KNACK + TALENT 

(de betere personeelsaanbiedmgen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 

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. 

A P R I L 

Vr. 15 L E D E G E M : Losse babbel 
tussen pot en pmt met Bert An-
ciaux. Café Germinal (!), GuUe-
gemsestraat 108 te St.-Eloois-Win-
kel. Org. : VU-Ledegem 

Zo. 24 W E S T E N D E : VU-Wes-
tende-Lombardsijde legt bus in 
vanuit Westkustregio naar Zang
feest. Info bi) Herman Maesen 
(058/23.34.30) of Hilda D'HuIster 
(058/23.40 41) 

EUROPA M O Z A Ï E K VAN 
VOLKEREN TE TIELT WIJ 
In het k a d e r v a n de E u r o p e s e 
verk iez ingen van 1994 organi 
seer t F V K - R o d e n b a c h f o n d s 
i.s.m. de provinciale geledingen 
Oos t - en Wes t -Vlaande ren en 
enkele verenig ingen, een p ro -
jekt met als t ema het E u r o p a 
de r Volkeren .Di t initiatief zal 
d o o r g a a n in de zalen van het 
Vijverhof, Kor t r i jks t raa t 68 te 
Tielt, t i jdens he t weeke inde van 
26 en 27 m a a r t 1994. 

PROGRAMMA 
Z a t e r d a g 26 m a a r t om 20u .30 : 
o p t r e d e n met W a n n e s Van de 
Velde en F l amenco P u r o . 

Z o n d a g 27 m a a r t : 

— vanaf lOu.: praa tcafé met als 
m o d e r a t o r Gee r t Bourgeois , 

KOEKELARE ROUV^ 
O p 9 m a a r t is ons he t t r o u w 
VU-l id N e r a D e c r u ontval len. 
G e b o r e n te Koeke la re op 14 au
gus tus 1912 en op d insdag 15 
m a a r t om 10 u u r met een p lech
tige euchar is t ievier ing t en uit
vaa r t ged ragen . 

O n z e innige Vlaams-kris tel i jke 
dee lneming aan haa r t r o u w - b e -
hu lpzame ech tgenoot U r b a i n 
Vandecasteele , h u n k inde ren en 
familieleden die allen t r o u w wa
ren aan , ,outer en hee rd ". 

V U - K o e k e l a r e 

SINT-KRUIS 
In W I J (9 m a a r t j . l . ) ver
scheen „ H e t ve rhaa l van een 
kleine ga rnaa l " en , ,Hoe 
r w a a r w o o g he t kru is v a n 
S i n t - K r u i s ? " w a a r i n lezer 
Roge r D e b l a e r e enkele kr i 
t ische be schouwingen aan
re ik t i.v.m. het d o o r mij ge
pub l icee rde Dagboek uit bet 
Interneringskamp 
St.-Kriud-Brugge dept. 
1944-jan. 19% da t d o o r W I J 
b e s p r o k e n w e r d ( W I J , 16 
dec . '93) . M a g ik hier even 
o p i n h a k e n ? 

D h r . D e b l a e r e is van oor
deel da t , ,na he t lezen van 
di t boek de jonge re lezers 
zouden k u n n e n d e n k e n da t 
he t verblijf in het in te rne
r i n g s k a m p een ver lengd va
kant ieverb l i j fwas . M a a r da t 
w a s he t vas t en zeke r n i e t ' . 
Ter s taving v a n deze be
w e r i n g b r e n g t hij een aan
tal c i ta ten aan , o n d e r mee r 
in v e r b a n d me t , ,maa l t i j den" 
en een p a a r w a a r er sp rake 
is v a n , , zonnebaden" . 

D e z e n a a r mijn ordeel vn j 
negat ieve kr i t iek heeft mijns 
inziens voora l te m a k e n met 
het t i jdstip w a a r o p D e 
blaere kennis maak te me t 
het i n t e rne r ingskamp en het 
regime da t er dan heers te . 
In , ,He t ve rhaa l van een 
kleine g a r n a a l " w o r d t ver
meld da t hij op 9 juni 1945 
in S in t -Kruis t e r e c h t k w a m . 

E e n p a a r dagen v roege r — 
op •woensdag 6 juni 1945 
- had het k a m p zijn d e r d e 
erns t ige relletjes (ops tand) 
gekend . Als gevolg daa rvan 
w e r d e n d o o r de direkt ie vrij 
s t renge maa t rege len getrof
fen. Z o w e r d e n de m a n n e n 
g e d u r e n d e een viertal dagen 
opgesloten in h u n b a r a k k e n . 
Ee r s t op 11 jun i m o c h t e n 
ze, volgens de b a r a k k e n in 
g roepen ingedeeld, iedere 
dag 2 u r e n 'begeleid w a n 
delen ' . O p 16 jun i w e r d ge
meld da t dit in he t vervolg 
zo zou blijven o m d a t he t een 

voor alle k a m p e n ge ldende 
besch ikk ing w a s . 

Vanaf 20 jun i k w a m e n allen, 
als gevolg v a n een herschik
k ing van de g roepen zoals 
in de voor- als in de namid
d ag bui ten . H o e dit ve rde r 
evolueerde he r inne r ik me 
niet meer en k a n ik ook niet 
nagaan o m d a t ik mijn dag
boek slechts tot en met za
t e rdag 23 juni b i jgehouden 
heb . Wie daa r op z o n ogen
blik voor he t eerst kenn i s 
mee m a a k t e zal wel niet ge
we ten h e b b e n da t er, a m p e r 
een p a a r dagen vroeger, n o g 
vrije k o m m u n i k a t i e tussen 
de b a r a k k e n bes tond , da t 
men zich in de zon kon koes
t e ren — eventueel met ont
bloot bovenlijf w a t w e dan 
' zonnebaden ' n o e m d e n — en 
da t er n i emand aans too t aan 
n a m als m e n me t w a t he t 
k a m p verschaf te en w a t men 
van thu is on tv ing en even
tueel h ier of d a a r 'organi-
ze ren ' k o n eens een 'maal
tijd' ineens tak . M e n moes t 
d a a r v o o r he lemaal geen 'be
voor rech te gevangene ' zijn. 
D a t alle ge ïn te rneerden op 
12 jun i '45 - de 4de d ag van 
Deblaere ' s verblijf a l d a a r ? 
— rode kolen en d a a r n a 
P ! A ! P ! te eten k regen zal 
hij zich na bijna 50 jaar 
well icht niet mee r he r inne 
ren, m a a r s temt wel met de 
werkel i jkheid overeen . O m 
dat het zo 'n ui tzonderl i jke 
gebeur ten i s w a s w e r d het 
w o o r d p a p in hoofdlet ters 
geschreven en w e r d er na ie
de re letter een u i t roep ings
teken tussengevoegd. 

U i t e raa rd zou ik h ier nog 
heel w a t be schouwingen 
aan toe k u n n e n voegen. Ik 
geef er de v o o r k e u r aan dit 
niet te doen om geen aanlei
d ing tot nut te loze polemie
ken te geven. 

R. Wat thy-Roose , W o u -
m e n 

eers te schepen van Izegem. Vol
gende a spek ten zullen in dit 
praa tcafé aan b o d k o m e n : he t 
poli t ieke luik me t E u r o p a r l e -
ment l id J a a k Vandemeule -
b r o u c k e ; het sociaal -ekonomi-
sche luik me t professor Roge r 
B lanpa in ; het ku l ture le luik met 
twee dee la spek ten : de volks
k u n s t met o.m. Piet Pot t ie van 
de Vlaamse Volksbeweging en 
he t a lgemeen kul turee l beleid 
in E u r o p a me t sena to r Wil ly 
Knijpers . 

— om 12u.: recept ie en offici
ële open ing v a n de beur s , w a a r 
aan elke s tand een bepaa ld volk 
w o r d t toegel icht me t a a n d a c h t 
voor kul ture le , his tor ische, p o 
litieke, toer is t ische en gas t ro 
nomische b i j zonderheden (met 
mogeli jkheid to t p roeven van 
regionale p r o d u k t e n ) . 

- om 15u. : o p t r e d e n v a n de 
z igeunerg roep D e P i o t t o s . O n 
der tussen blijft de b e u r s open 
v o o r het publ iek, da t o.m. de 
mogeli jkheid krijgt om in een 
apa r t zaaltje video's, d ia reeksen 
e.d. over diverse vo lkeren te be 
kijken, p* 
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D e Text ie lkaar t ing o p 4, 5 en 6 
m a a r t in CJafé 't Boldershof, ge 
organ iseerd door V U - V l a a m s e 
Klub van Zwevegem, leverde 
vo lgend rezul taa t op . 

11 _ 3 7 - 9 8 - 1 3 0 - 1 5 6 - 2 1 6 
- 217 - 258 - 319 - 339 - 381 
- 435 - 479 - 488 - 526 - 561 
- 571 - 625 - 661 - 736 - 757 

- 777 - 819 - 865 - 872 - 914 
- 955 - 1034 - 1070 - 1129 -
1189 - 1243 - 1250 - 1327 -
1334 - 1352. 

D e pri jzen k u n n e n afgehaald 
w o r d e n in Café 't Boldershof, 
H a r e b e e k s t r a a t 25 te Z w e v e 
gem to t uiterlijk 1 mei 1994. 
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Uiï DE REGIO 
ANTWERPEN 

MAART 

Vr. 18 T O N G E R L O : Philippe 
Despriet over Frans-Vlaanderen, 
een stukje Vlaamse bodem, ons ont
stolen door... Met dia's. Om 20u. in 
KapeUekeshoef. 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. 

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 plfiatse. 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). 

Za. 19 E D E G E M : Daguitstap met 
F W naar de Brusselse randge
meenten. Opstapplaats Edegem. 
Prijs: 550 fr. Info en inschrijven bij 
FW-nat ionaal (09/223.38.83). 

Zo. 20 M O R T S E L : In de voetspo
ren van F. Timmersmans en Jef De 
Belder. Lentewandeling o.l.v. Wal
ter Luyten. Aanvang: 14u. aan Op-
somer Timmermans Museum, Ne-
telaan 4 (achter Zimmertoren). Ge
zellige samenzijn rond I7u.30 in 
lokaal VNC-Lier. Info: Leen Ve-
ron (449.35.23, na 19u.). 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, Vinkenstraat 48 te Boechout 
(455.20.13). 

Vr. 25 M A R I E K E R K E : 3de Len-
tekwis. Om 20u. in het Parochiaal 
Centrum, Oragangstraat te Marie-
kerke. Ploegen van max. 4 pers. In
schrijvingsgeld: 400 fr. Uitgebreide 
prijzentafel en trofee voor eerste 
3. Inschrijven bij J a n van Borm 
(m052/33.37.35). Org.: Vlaamse 
Kring Bornem-Mariekerke. 

Vr. 25 K A P E L L E N : Opvoering 
van „De dood met de kogel". Om 
20u. in zaal Zilverheem, t.o. kerk 
van Zilverenhoek. Om 20u. Org.: 
DF-Kapetlen. 

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. Famihe met het Don 

ER LEER WAT ROND HEIST 

BRABANT 

Boscokoor. Om 20u.30 in H. Fami
lie, St.Bernardsestwg. 

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. 

Za. 26 E D E G E M : 12de Volks
zangavond „Kom zing met mij". 
Om 20u. in zaal Elzenhof, Kerk
plein Edegem-Elsdonk. Toegangs
prijs 200 fr. Kaarten: Roos Stoffe-
len. Ter Voortlaan 62 
(03/440.09.38). Org. : VNSE. 

Zo. 27 BERLAAR: Samen met 
Walter Luyten naar de beurs „Eu
ropa: een mozaïek van volkeren" 
in Tielt. Helpende handen voor 
stand omtrent Baskenland zijn wel
kom. Ter plaatse (Kortrijkstraat 68) 
vanaf lOu. Info: 03/482.11.93. 

Zo. 27 M E C H E L E N : Eerste pan-
nekoekenfestijn van de Mechelse 
VU. In zaal Rerum Novarum, 
St.Lambertuslaan 18 te Muizen, 
Mechelen. Van 14 tot 18u. 

Ma. 28 H E I S T O/D B E R G : Om 
20u.30 bespreekt VU-Groot-Heist 
een eigen kandidatenlijst voor ge
meenteraadsverkiezingen. Kandi
datuur melden bij Roger Van Dijck 
(015/24.80.86). 

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). 

Vr. 15 T O N G E R L O : Voordracht 
met video (filmen van tijdens de 
oorlog) van de V A W „Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen". 
Om 20u. in KapeUekeshoef. Org. : 
SMF-Kempen. 

Za. 16 M E C H E L E N : Eendaagse 
studiereis ,,Langs onze westelijke 
taalgrens", o.l.v. Walter Luyten. 
Org. : VU-arrondissementsbestuur. 
Enkel voor VU-bestuursleden en 
hun famüies. Info: 03/482.11.93 of 
fax 03/482.44.68. 

Za. 16 W O M M E L G E M : I l d e 
Plantenruildag. In de Kastanjelaan 
nr. 4 bij Ward en Sonja Her-
bosch-Maldoy. Vanaf lOu. aanvoer. 
Advies door Walter Wessels. Info: 
353.68.94. Org.: K.K. J a n Pui-
mège-W ommelgem. 

D o . 21 A N T W E R P E N : Samen 
naar toneel in het Antwerps Zee
manshuis. T.A.R. voert op: Die 
van lerneffe. Een lachsukses. Kaar
ten: 400 fr. tel. 03/233.17.57 of 
03/238.82.08. 

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. 

MAART 

Do. 17 R O T S E L A A R : Praatkaf-
fee met Bert Anciaux. Om 20u. 
in de vergaderzaal van herberg "t 
Huis, Provinciebaan &8. Org. : 
VU-Rotselaar-Werchter-Wezemaal. 

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. Vlaamse ver
enigingen van Leuven. 

Za. 26 L E M B E E K : I8de Haan-
tjeskermis, van I7u.30 tot 22u. in 
zaal De Kring, Stevens de Wael-
plaats te Lembeek. Ook op 27/3 
van I Iu .30to t I7u. Org. : VU-Lem-
beek. 

Za. 26 SENT-AGATHA-BER-
C H E M : Derde Breugelfestijn. Van 
11 tot 23u. in Gemeenschapscen
trum De Kroon, J .B . Vanden-
drieschstr. 19 te 1080 Brussel. Org.: 

Patrik Van KrunkeLiven, 4de plaats effektieven; Annemie Thlj'd, 10de opvolgersplaaU; Walter Luyten, 

10de piaaté effektieven. 

In de s t reek van Pu t t e en Heis t 
w e r k t een krea t ieve Volksunie . 
Z o n d a g j.1. w a n d e l d e n de afde
lingen te Lier in de voe t sporen 
van Felix T i m m e r m a n s en J e f 
D e Belder, twee li teraire zonen 
van he t Netes tad je . 

O p 16 apri l k a n dee lgenomen 
w o r d e n aan een eendaagse stu
diereis , , langs onze westel i jke 
t aa lg rens" me t W a l t e r Luy ten 
als gids, hij zal eveneens de 
g roep begele iden neiar he t 
Vlaams-na t ionaa l Zangfees t in 
het A n t w e r p s e Spor tpa le is (23 
april). 

O p 30 apri l gaat , eveneens me t 
W a l t e r Luy ten als gids, een 
tw^eedaagse reis naa r F r a n s -
V laande ren mee r bepaa ld n a a r 
Belle (Bailleul) me t on tvangs t 
op het s tadhuis , Boeschepe , 

S t . -Winoksbe rgen , Eke l sbeke 
en G o d e w a e r s v e l d e en he t 
vers te p u n t in F rans -V laande 
ren : W a t e n w a a r p r ies te r J . - M . 
Gan to i s beg raven ligt. O p 1 
mei w o r d e n D u i n k e r k e en Rij-
sel aangedcian. ( Info: 
03/482.11.93) 

O n d e r t u s s e n s t eun t de p laa tse
lijke V U de dr ie k a n d i d a t e n ui t 
de regio die samen me t J a a k 
V a n d e m e u l e b r o u c k e op de Eu-
rolijst s taan, ze w e r d e n voor de 
gelegenheid en d e foto samen
g e b r a c h t : Pa t r ik Van Krunke l s -
ven (Laakda l ) , Annemie Thijs 
(Wester lo) en W a l t e r Luy ten 
(Ber laa r ) . 

Tenslot te zijn er n o g de gemeen
te raadsverk iez ingen , er w o r d t 
volop aan VU-l i js ten gewerk t , 
ideeën, inzet en k a n d i d a t e n zij 

DE WAARHEID ACHTER 
DE MENSENHANDEL 
Sena to r W d l y Kui jpers volgt se
der t verschiUende j a ren de sla-
vemi j -van-de-20e-eeuw. M e t 
onweer l egba re dossiers po r t hij 
iedere m a a n d het ge rech t swe
zen en de u i tvoerende m a c h t 
aan om dienst- én g rensover 
schr i jdend op te t r eden . 

Wie méé r wil v e r n e m e n over 
dé o n b e s p r o k e n schemerzone in 
onze samenleving kan in Leu
ven te recht o p : 

- m a a n d a g 28 maar t 1994 om 
20u. in he t mgr. Sencie-inst i-
t uu t (achter de bi lbioteek - zaal 
03.18) . Tema van de avond is 

De Kjommudie Vrouwenhandel door
gelicht. O r g a n i s a t i e : Vljiams 
Rech t sgenoo t s chap — K U - L e u -

- d o n d e r d a g 31 m a a r t 1994 om 
20u. in Wente l s teen , Busle iden-
g a n g Vismark t (= he t histori
sche E r a s m u s h u i s — D r i e Talen
kollege) gaa t he t over Vlaande
ren en de Mensenhandel 1 

D i t w o r d t een konfronta t ie na 
inleiding tussen het publ iek, 
verschi l lende pros t i tuees en se
na to r Wil ly Kuijpers , geleid 
d o o r BRTN- joe rna l i s t J e r o e n 
Tuyten . O r g . : VU-ar r . Leuven . 

VU-St.-Agatha-Berchem. 

Zo. 27 T E R V U R E N : Steakfestijn 
in zaal De Engel, Markt Tervuren 
(rechtover kerkingang). Vanaf 12u. 
Iedereen welkom. Org. : VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Zo. 27 M A C H E L E N : Eetfestijn 
van VU-Machelen. Van 12u.30 tot 
20u. in Wijkcentrum Maria Moe
der (hulpkerk). J a n Veltmansstraat 
te Machelen. 

A P R I L 

Za. 9 A S S E : Jaariijks Eetfestijn 
VU-/Vsse, in zaal Toverfluit, Ge
meenteplein. Vanaf I8u. Ook op 
10/4 van l lu .30 to t 16u. en op 11/4 
vanaf18u. 

Za. 23 J E T T E : 22ste bal van de 
VBG-Jette . Deuren: 18u. A a r i - | 
vang: I9u. In de Sportzaal van hetg 
St.PieterscoUege, J .B . Verbeys:-5 
straat. Inkom 150 fr., w k . 120 fr. 5 

LIMBURG 

MAART 

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

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland. 

Streekbieren, twteitiammen, 
spaghetti en Ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 

Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 

Dinsdag gesloten. 

n o g steedi Ikc s w e l k o m 

=& Alle info bi/': Roger Van Dyck, 
HerentaLoteenweg 114, 2220 
HeLtt-op-den-Berg 
(015/24.80.86, 

fax 03/482.44.58). 

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 
Jaak 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. 

Zo. 27 HASSELT: Geleide land-
schapswandelng i.s.m. Stichring 
Limburgs Landschap. Om I4u. 
vertrek aan kerk van Stokrooie 
voor een schitterend tochtje (4 km). 

Inschrijven (om organisatorische 
redenen) op nr. 011/23.70.36. Org.: 
VU-Hasselt. 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN ANTWERPEN 

De plaats van: ergothera-
peime) 

wordt openverklaard. 

De plaats staat open voor zo
wel mannelijke als vrouwe
lijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 61.174,- fr. 
bruto per nnaand. 

De kandidaten moeten de 
Belgische nationaliteit bezit
ten. 

Leeftijdsvoorwaarde: de leef
tijd van 21 jaar bereikt heb
ben en de leeftijd van 45 jaar 
niet overschreden hebben op 
5.4.1994. 

Diplomavereiste: 

Houder zijn van een diploma 
van gegradueerde in de ar-
beidstherapie, afgeleverd 
door een erkende instelling 
voor paramedisch hoger on
derwijs van het korte type met 
volledig leerplan, of door een 
van regeringswege samen
gestelde examencommissie. 

Bij overgangsmaatregel ko
men eveneens in aanmer
king de houders van een di
ploma van gegradueerde in 
de arbeidstherapie, afgele
verd door een hogere tech
nische school van 1° graad, 
afdeling fysische behandelin
gen, of door een inrichting 
voor technisch onderwijs ge
rangschikt in de categorie Al. 

Er wordt een werfreserve 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar. 

Verplicht sollicitatieformulier 
en examenprogramma te be
komen op de 7e Directie-Per
soneelszaken van het 
O.C.M.W., Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrljvingsrecht: 300,-fr. 

De kandidaturen dienen toe
gekomen te zijn op het Secre
tariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te 2000 Antwerpen, uiter
lijk op 5.4.1994. 
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SPORT 
VOETBAL OP ZOEK NAAR OVERLEVING 

NIEUWE BESPARINGSRONDE 
Het gaat niet goed met AA Gent en dan drukken we 
oné nog voorzichtig uit. De ploeg van voorzitter Jean 
Van Mildere en trainer Waiter Meeuwé verkeert nog net 
niet in degradatiegevaar maar daarmee kan een potentiële 
Uefacup-kandidaat natuurlijk geen vrede nemen. 
Rijöt natuurlijk de vraag hoe het zover L) kunnen komen. 
De mogelijke antwoorden zijn nogal uiteenlopend en de 
betrokken partijen schuiven de Zwarte Piet ongegeneerd 
naar elkaar door. Vertrouwde toestanden in voetballand. 

AA Gent is altijd een on
gewone klub geweest die 
maar zelden rationeel 
wordt benaderd. Al begint 

het er naar uit te zien dat voor
zitter Van Rtilders zijn leergeld 
heeft betaald en nuchtere kon-
klusies trekt... 

GEEN BERG TE HOOG... 

Jean Van Alilders is trouwens 
ook al geen gewone. Hij werd 
voor vijf, zes jaar als „kwali
teitslabel" van het Gentse voet
bal de hemel Lngeprezen. Hij 
w âs de exponent en de drij
vende kracht van een nieu\ve 
bestuursploeg die de vroegere 
Gantoise een solide financiële 
basis moest w^aarborgen na ja
ren van hoge nood. Van Milders 
bewoog zich enigszins in het 
spoor van John Cordier die 
van een andere dwerg een reus 
op lemen voeten had gemaakt. 
Maar aanvankelijk kon ook in 
het Ottenstadion het geluk niet 
op. Gent was een ekonomisch 
machtscentrxim met een voet-
balgekke bevolking. De euforie 
was groot toen de AA zo^vaar 
Anderlecht bedreigde in het Eu
ropese bekervoetbal. Voor Van 
Milders stond het toen vast: 
met hem en trainer Vandereyc-
ken zou geen berg te hoog, geen 
hindernis onoverkomelijk blij
ken te zijn. Het is anders uit
gevallen. Vandereycken moest 
opstappen, de klub viel spor
tief terug, de budgetten werden 
teruggeschroefd, de ambities 
dienden gematigd. Vorige week 
kondigde Van Milders in de 
krant nieu-we besparingsronden 
aan. Van honderdvijftig naar 
honderdtwintig miljoen. De 
spelers reageerden geschrok
ken. De vorige inlevering is im
mers nog niet verteerd... Maar 
de voorzitter voert harde en 
ontegensprekelijke argumenten 
aan. De exploitatiekosten blij
ven oplopen en de sponsor-
markt is begrensd. Bovendien 
heeft Van Milders bedenkin
gen bij de ontwikkelingen in de 
voetbalwereld. Hij verwijt de 
spelers een gebrek cian beroeps-
ernst, cian professioneel plichts-
bewustzijn. Sommige spelers 
zijn beter met hun tong dan met 
hun voeten, zegt de voorzitter. 
Ze hebben geen oog voor de 
realiteit en voor de evolutie die 
overal elders aan de gang is. Ze 
wanen zich onkreukbaar en on
genaakbaar. Het ontwaken zal 
pijn doen. 

Eigenlijk is Van Milders de zo-
veelse klubleider van wie het 
doen en laten door de realiteit 
•wordt ,,gedikteerd". Willen %ve 
de lijst eens overlopen? Ze is 
indrukwekkend en de moeite 
van het overschouwen -waard. 
Het begon eigenlijk met John 
Cordier die, de omfloerste uit
leg ten spijt, bij Mechelen nood
gedwongen de boeken dicht

sloeg en wegvluchtte. Hij reku-
pereerde zijn geld. 

Zijn opvolger Willy Dussart zal 
inmiddels ook al weten hoe laat 
het is. Hij w âs de uitvinder van 
de obligatielening voor suppor
ters maar kon de sportieve te
rugval niet vermijden. Malinois 
zal volgend seizoen voor het 
eerst sinds jaren van Europees 
voetbal verstoken bhjven. 

GEEN AVONTUUR 

Exldy Wauters, die dezer dagen 
zeer terecht gevierd w^ordt voor 
zijn vijfentwintigjarig voorzit
terschap, had het allemaal al 
veel eerder begrepen. Hij werd 
met alle zonden van Israël over
laden omdat hij bij Antwerp ten 
allen tijde een ortodoks finan
cieel beleid voerde en elk avon
tuur weigerde. 

Hij was de onmens die het aan
durfde de spelerseisen koudweg 
naast zich neer te leggen. Wau
ters, van ^vie nogal gemakkelijk 
vergeten wordt dat hij het al
lemaal zelf als voetballer heeft 
meegemaakt, zag onmiddellijk 
dat het de verkeerde kant op
ging en -waarschu-wde in zijn 
eigen agressieve stijl voor de ge
volgen. Ook dat \verd hem niet 
in dank afgenomen. 

Standard kocht zich seizoenen 
na elkaar blauw (met het geld 
van een Antwerps diamantair 
wordt verteld) maar heeft in
middels ook al afgeblazen. Inle
veren, verkopen, voortbouw^en 
op de jeugd. Het nieuwe credo 
valt niet mis te verstaan. 

Club Luik zou -wankelen op 
de rand van het failliet en de 
scheidende trainer Eric Gerets 
-vraagt zich luidop af -wat er uit
eindelijk van Rocourt zal over
blijven? Bij Seraing kijkt geld
schieter Blaton inmiddels vol 
verwachting naar het gemeen
tebestuur. Zoniet zal de trans
fermarkt soelaas moeten bieden 
en zal het spelersbestand onver
mijdelijk moeten -worden afge-
bou-wd. 

We -wUlen het niet hebben over 
Racing Genk en Waregem. Wie 
met degradatie wordt bedreigd 
verkeert per definitie in finan
ciële nood maar deze -wetma
tigheid is daarom nog niet ge
makkelijk om dragen. Men mag 
ook niet vergeten dat Waregem 
begin dit seizoen nog Europees 
voetbalde... Het kan dus wel erg 
snel verkeren. 

Over Molenbeek -willen we het 
ook niet hebben. R W D M leeft 
altijd met geldzorgen. Kopers 
met geld worden in het Mach-
tensstadion met open armen 
ontvangen. Jaarlijks moeten 
nieu^ve tekorten -worden aange-
•vuld. 

Waregem-voorzitter Jean-Pierre Van Neder legt zich neer bij het 
onvermijdelijke : degraderen. Begin dit seizoen ^peetde SV nochtanj 
nog Europees. 

GEEN ILLUSIES 
We kunnen de lijst nog lan
ger maken: Cercle Brugge zit 
twaalf maanden per jaar op zijn 
centen maar desondanks wijst 
alles er op dat Weber niet langer 
voor de klub zal kunnen behou
den worden. Germinal Ekeren 
vaart in dezelfde schuit. Han

dige bestuurders rekken het 
verblijf in eerste door de kom-
binatie van een zeer ortodoks 
financieel beleid en doordacht 
aankoopbeleid. Wat elders 
-wordt afgeschreven -wil bij Ger
minal nog -wel eens tot nieu-w 
leven komen. Lommei en Oos
tende beleven een glorieus jaar 

maar men moet de evolutie op 
half lange termijn bekijken om 
konklusies te kunnen trekken. 
Beveren is een leverancier van 
talent voor topploegen. De 
ex-Waaslanders zijn overal te
rug te vinden... Kwestie van 
budgettaire even-wichten. 

De voorzitter van AA Gent 
heeft dat inmiddels ook allemaal 
begrepen. Hij maakt zich geen 
ülusies meer. Hij pleit zelfs voor 
de oprichting van een nationale 
denkgroep om het voetbal in de 
verdere toekomst overle-vings-
kansen te waarborgen. Hij weet 
dat er veel te veel voetbal op 
de beeldbuis komt. Hij -weet dat 
de markt -wordt vervalst door 
de Champions League die de 
rijken alleen maar rijker maakt 
en bovendien de andere Euro
pese voetbalkompetities onder
graaft. Hij weet dat het spel en 
de spelers een mentaliteitswijzi
ging moeten ondergaan en hij 
durft tenminste eigen standpun
ten innemen. Gent had gelijk 
toen het voor de jaarwisseling 
naar aanleiding van een veel 
te vroeg uitgestelde maar ach
teraf toch gespeelde kompetitie
match op Anderlecht ,,machts
misbruik" aanklaagde. Van Aül-
ders heeft ook gelijk wanneer 
hij vandaag stelt dat het niet 
normaal is dat een klub bruto 
honderdtachtig miljoen meerin
komsten kan verwerven dan de 
konkurrenten alleen maiar om
dat zij het seizoen voordoen 
landskampioen werd. Maar één 
vraag staat levensgroot over
eind: is het niet te laat om de 
zaken nog recht te zetten ? 

Flandb-ien 

ITALIAANSE OVERAAACHT 

Giorgio Furlan is de koe-
reur van het moment. Hij 
etaleerde grote overmacht in 
Tirenno Adriatico en -won 
AlUaan-San Remo met on
miskenbaar overwicht. Fur
lan belichaamde voor de ge
legenheid de Italiaanse su
prematie. De eerste -vier van 
de Primavera waren Italia
nen. Nagenoeg de helft van al 
de tot nu toe gereden koersen 
-werden door Italianen ge-
-wonnen. De meeste buiten
landse cracks rijden in Ita
liaanse loondienst. Op het 
schiereiland kan dus nog -wat 
elders niet meer mogelijk is. 

Furlan is het prototype van 
de kampioen van deze tijd. 
Hij -was een treige groeier 
die begon als onvervalste 
knecht. Hij leerde het vak 
met geduld in de schaduw. 
Hij kreeg krediet. Hij deed 
niets overhaast. Hij for
ceerde zich nooit. Furlan 
-won eerder de Waalse Pijl 
en het Italiaans kampioen
schap. Sinds vorige zaterdag 
behoort hij tot de internatio
nale top. 

ItcJië regeert de -wielerwereld 
met grote overmacht. In de 
diepte en in de breedte. De 
basis is gezond. De begelei
ding geperfektioneerd. Het 

kapitaal voor handen. De 
verzamelde tegenstanders 
kijken toe. De reaktie blijft 
uit. België stelt maar wei
nig meer voor. Amper zeven
tien landgenoten venvierven 
startrecht in de openings-
klassieker. We zijn terugge
vallen tot de rang van spor
tief ontwikkelingsland. We 
verschuilen ons achter uit
vluchten en goedkope excu
ses. De onzen zouden even 
serieus bezig zijn met hun be
roep en even hard en doelma
tig trainen als de Italianen. 
Mogen -wij lachen ? De Ita
lianen zouden gewoon meer 
getalenteerd zijn. Mogelijk. 
Maar dan toch maar op be
perkte schaal. De eerste vier 
van de Primavera -waren Ita
lianen. De eerste Belg ein
digde twaalfde en... fietste 
in Italiaanse loondienst. Hij 
-werd dus opgenomen in het 
systeem, in de strukturen. 
Het kan onmogelijk allemaal 
toeval zijn. Er zit meer ach
ter. 

KASSEIEN 
Misschien -wachten -we toch 
maar beter nog één maand 
alvorens definitieve konklu
sies te trekken. De eerste drie 
zondagen van april -worden 
de hoofdprijzen uitgedeeld. 

^ 1 ^ 

De Ronde van Vlaanderen, 
Parijs-Roubaix en de Waalse 
Pijl. Vluchten zal daarna niet 
meer kunnen. Misschien dat 
de kasseien onze koereurs 
geheime krachten toebede
len. Wie zal het weten. Maar 
de cijfers zijn voorlopig niet 
bemoedigend. Trou-wens, de 
eindstand van de wereldbe
ker van vorig jaar loog er 
ook niet om: vijf Italianen in 
de eerste zes, enkel Johan 
Museeu-w kon zich tussen de 
nazaten van Coppi en Bartali 
-wurmen. Maar Johan -wordt 
inmiddels ook al als een halve 
Italiaan bekeken. 

De veronderstelde Itahaanse 
overmacht ten spijt kondigt 
het wielerseizoen zich des
ondanks veelbelovend aan: 
de Amerikaanse wereldkam
pioen Lance Armstrong heeft 
al in alle talen beloofd dat 
hij zal aanvallen, dat hij zijn 
trui in tegenstelling met zijn 
voorgangers eer zal aandoen; 
Miguel Indurain zal in de 
grote ronden ook meer -weer
werk krijgen, met name in de 
Tour zullen de geboren klim
mers dit jaar in het voordeel 
zijn en de kopman van Bane-
sto zal meer dan ooit moeten 
rekenen en doseren. Het kan 
dus best heel boeiend wor
den. 
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VAN GOGH EN DEGAS VLOT GEPENSEELD 
De jongste jaren verschijnen er 
talloze boekjes over beroemde 
kunstenaars die, in de eerste 
plaats, voor kinderen zijn be
stemd. Meestal zijn dit bijzon
der mooie uitgaven, die ook erg 
aantrekkelijk zijn voor volwas
sen lezers. De tekst is dusdanig 
opgesteld dat jeugdige, poten
tiële kunstliefhebbers, op een 
haast speelse wijze worden bin
nengeleid in de wereld van één 
of andere illustere artiest. De le
zertjes worden meestal door een 
of ander beetje zonderling fa
milielid, een vlotte onderwijzer 
of aardige kennis op sleeptouw 
genomen, die hen dan introdu
ceren in het werk van de schil
der. Musea worden bezocht en 
er wordt al eens een reis onder
nomen naar de plaatsen waar de 
kunstenaars leefden en werk
ten. Soms is het de schilder zelf 
die zijn levensverhaal vertelt, 
en het valt ook wel eens voor 
dat het hoofdfïguurtje uit het 
boekje écht op stap gaat met de 
grootmeester. Vaak verloopt na-
pluizen van leven en werk van 
de schilders in een spannend 
avontuurlijk sfeertje. 

We menen dat deze boekjes ide
aal zijn voor kinderen die enige 
gevoeligheid voor de schilder
kunst aan de dag leggen. Want 
dan mag je nog het meest kleur
rijke en attraktief gebrachte le
vensverhaal van bv. Paul Gau
guin voorgeschoteld krijgen, als 
de zender in je hoofdje niet 
op zulke signalen is afgestemd, 
blijft elke poging tot inwijden 
in de kunstgeschiedenis tever-
geefse moeite. 

f 

In het boekje " Op zoek naar Vincent " zet Thea Duhelaar zich af tegen de myétifikatie, de modja-
hydterie en de speculatie inet zijn werk, die Van Gogh podtuum te beurt vallen. Op het moment dat de 
berooide dchilder z'n armtierige kanurtje dchitderde kon hij niet vermoeden welke kultuti later rond z'n 
perdoon zou ontdtaan. 

Eerder in W I J bespraken we 
kunstboekjes voor de jeugd die 
o.m. werden uitgegeven bij De 
Standaard, Casterman en Gott-
mer. Onvermijdelijk in elke 
reeks zijn deeltjes over Vincent 
van Gogh en Edgar Degas, zo 

ook in de serie die de Neder
landse uitgeverij Ploegsma nu 
in de boekhandel brengt. 

EERSTE AANZET 
Schrijfster Thea Dubelaar en 
illustrator Ruud Bruijn vertel

len in Op zoek naar Vincent 
het levensverhaal van de onfor
tuinlijke Noordbrabantse schil
der. De wat maffe tante Elisa
beth vertelt haar neefje dat ze 
verliefd is op een man die al 
honderd jciar dood is, natuurlijk 

Vincent van Gogh. Tante sleept 
Mark mee in haar entousiasme, 
zodat de jongen binnen de kort
ste keren ook een Van Gogh-fa-
naat wordt... E^n plezierig ver
haal met een verrassend einde. 

\nlk houd van het ballet van De-
got) van Tom van Beek (tekst) 
en Thea Peters (illustraties) ne
men we een kijkje in de tule, 
pastelkleurige wereld van de 
Parijse meester. We lezen mee 
in het dagboek van Anne-Ma-
rie, die schrijft hoe ze per toe
val in de bibhoteek een boek 
over Degas doorbladert, en zo 
m de ban van Degas en het bal
let geraakt. Die passie maakt 
voor Anne-Marie tenslotte de 
weg vrij naar Parijs ! E^n ietwat 
meisjesachtig verhaal in een 
overigens zeer mooi boekje. 

De levens van de schilders zijn 
vlot gepenseeld, een vluchtige 
toets maar tevens de eerste aan
zet tot grotere studies. Beide bi
ografietjes zijn schitterend uit
gegeven, overvloedig en kleur
rijk geïllustreerd met vrolijke 
tekeningen en fraaie reproduk-
ties, hun 499 frank ruimschoots 
waard. 

(ts) 

c=* Op zoek naar Vincent. Thea 
Dubelaar en Ruud Bruijn. Uitg. 
Ploegdma, Anuterdam, 1994, 50 
blz., 499 fr. 

c» Ik houd van het ballet van 
Dega^. Tom. van beek en Thea 
Peterd. Uitg. Ploegdma, Amster
dam, 1994, 47 blz., 499 fr. 

OVER ZIN EN ONZIN VAN PRATEN TEGEN PLANTEN 

DE TAAL VAN DE PLANT 

Aardappelen worden zelden 
vermenigvuldigd door zaaien, 
meestal door pootgoed, dus 
vegetatief. Wanneer men ech
ter nieuwe rassen op punt wil 
stellen, komt er kruisen en 
uitzaaien aan te pas. 

Daar de meeste rassen het 
vertikken om te bloeien, laat 
staan zaden te produceren, 
moest men hiervoor een an
dere aanpak voorzien. 

Men verenigt twee jonge 
planten, en aardappel en een 
tomaat, bij middel van een hu-
wingsgriffeling; dit zijn welis
waar twee gewassen van de
zelfde familie. Later -wordt 
een en ander weggesneden, 
zodat men een plant bekomt 
die onderaan tomaat en daar
boven aardappel is. 

Dat is dan het ogenblik waar
bij signalen over en weer in 
de plant gewisseld worden in 
de aard van: ,, Wij kunnen hier 
onderaan voor geen knollen (poot-
goed) zorgen, jullie moeten daar
boven maar bloemen en zaadbol
len vormen". Dit is geen dolle 
fantasie, maar een metode die 
sinds jaar en dag in de be
treffende bedrijven toegepast 
wordt. 

Wij zijn trouwens reeds meer 
dan een halve eeuw bekend 
met het feit dat er in iedere 
plant hormonen voorhanden 
zijn, die éianslag van stekken 
in de hand werken (wilg). Wij 

weten ook dat behandelingen 
met sap van de herfststijloos 
(colchicum autumnale) het 
vormen van reuzeplanten in 
de hand werkt en dat dit „ge
geven" overerfelijk is. Als een 
uit de kluiten gewassen tie
ner moest ik dat laatste van 
naald tot draad uitleggen aan 
onze apoteker om de hoek, 
eer ik een flesje ,,Colchicine 
Houdé" voor goed geld kon 
bekomen. Dit voor proeven 
met... reukerwten. 

Intussen weten wij dat be
paalde planten zichzelf be
schermen tegen aanvallen van 
zwammen en insekten, door 
tijdelijk, indien nodig, gif te 
vormen tegen mogelijke be
lagers. Wijs als planten zijn, 
wachten ze dan tot de eerste 
aantasting eer ze gif beginnen 
vormen. Die schadedrempel, 
u weet wel... 

Het is dan ook niet onmo
gelijk dat de genetische ma
nipulatie die weg zal opgaan 
om resistentie bij planten in te 
prenten. Want tenslotte, mede 
door een mogelijke wijziging 
in de samenstelling van het 
luchtruim hebben die allang 
aan natuurlijke weerstand, of 
het vermogen om die in te 
zetten, ingeboet. 

PRATEN TEGEN 
PLANTEN 
In Nederland, waar wij des
tijds tientallen lezingen ver

zorgden, vroeg een dame ons: 
.^Mijnheer, praat u veel tot uw 
planten?". Ik antwoordde be
leefd dat déze mijnheer dciar 
voorlopig nog niet aan toe 
was. Dat deed die dame blijk
baar w^él, en ze drukte er 
haar verwondering over uit 
dat,,iemand als ik" daar blijk
baar geen besef van had. 

Allemaal redenen te over om 
dit boek, mij ter bespreking 
toegezonden door een lieve, 
maar ook intelligente dame, 
met de vereiste aandacht en 
welwillendheid door te ne
men. Neen, ik wist echt niet 
wat planten voelen, noch hoe 
ze met ons kommuniceren. 
Ik wist wél dat oude kul-
tuurvolkeren heel wat aan
dacht besteedden cian planten 
en vooral aan bomen. Het 
\vas niet enkel omwille van de 
schaduw dat onder een be
paalde boom vergaderingen 
werden gehouden of dat ene 
Bismarck onder een eik ging 
,,bekomen'. 

Toch moet hier vooraf gesteld 
worden dat de meeste proe
ven en ervaringen uitgevoerd 
of uitgewisseld werden in de 
zgn. elektrostatische velden. 

Wij kunnen ons echter niet 
van de indruk ontdoen dat 
de pesticiden-nijverheid bij
zonder gretig zal lezen hoe 
zelfs de gemeenste giffen met 
élan afgebroken w^orden door 

de planten zelf. De betref
fende NASA-onderzoekers 
besluiten ook nog; ,,Dat ver-
baadt ond niet. Het id bekend dat 
mikro-organUmen zich genetisch 
kunnen aanpodden en daarbij hun 
vermogen om giftige chemicaliën 
aid voeddel te gebruiken, vergroten, 
aid ze doorlopend aan dergelijke 
dtojfen zijn blootgedteld". 

Toch w^ordt dan verder in 
het boek gesteld dat vrien
delijke toegesproken planten 
best pesticiden kunnen mis
sen. Dit wordt dan weer ver
meld als pluspunt. Bij deze en 
andere kontroleproeven werd 
zelfs gewerkt met een leugen-
detektor en hierbij was men 
tot opvallende, positieve be
vindingen gekomen. 

lïen heuse professor was vrij 
ongelovig t.o.v. uitslagen van 
bepaalde eksperimenten, 
maar stelde toch: „Een ding 
kan ik niet ontkennen; namelijk 
dat platen een geheugen hebben 
dat teruggaat tot de oervormen 
van de voorouderd van diezelfde 
planten ". 

Het is mij echter nog niet 
duidelijk hoe planten reage
ren bij het oogsten, bv. bij het 
plukken van de vruchten van 
de tomaat. Ik zal het boek nog 
maar eens herlezen... 

Het wordt moeilijker wan
neer een abrikozenboom, zij 
het dan stuntelig, eigen ge
maakte gedichten citeert. Het 

dieper ingaan op de reaktie 
van het ,,tandzaad" op ver
wondingen, overstijgt wel de 
normale reaktie van een plant 
op bv. het ,,toppen". 

Wij hebben ook kunnen lezen 
hoe wijs oude bomen kunnen 
zijn. 

Het verhaal van de ,,regen
boog-krijger" is kleurig en 
boeiend. 

Waarom een volledige, wel
iswaar zeer duidelijke om
schrijving van de Bach-tera-
pie (-bloemen) er nog bij 
moest, weet ik echt niet. Maar 
toch goed gebracht! 

Positief is wél dat men, na 
lezen en herlezen, langzamer
hand meer inzicht krijgt op de 
fïjnstoffelijke blauwdruk van 
het leven zelf. 

Of wij dat allemaal voor waar 
aannemen en of wij intus
sen reeds volop met planten 
aan het praten zijn, willen \vij 
nog even in het midden laten. 
Toch een opmerkelijk boek. 

Rik Dedapper 

"=* De taal van de plant. 
Dagny Kerner/Intre Kernen 
Vertaling: Vivian Franken. 
Uitg. Ankh-Hermcd bv., De
venter, 178 blz.. 
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STRAVINSKY 
GESPIEGELD IN ZIJN TIJD 

VERZIN ZELF EEN 
BERESTERK VERHAAL 

In W I J nr. 6 van 9 februari j.l. 
had koUega Wouter De Bruyne 
het over twee boeken uit de 
komponistenreeks In de Spiegel 
van zijn Tip. Hij besprak uit
voerig de delen over Erik Sa-
tie van Ornella Volta en Giutaf 
Mahler door Norman Lebrecht. 
Vorig jaar schreven we ook al 
over Dehujiiy van Roger Nichols, 
verschenen in diezelfde reeks. 
De serie telt nu reeds zes ti
tels. Naast eerdervermelde de
len zijn ook nog Gerdhwin van 
Edward Jablonski en Berlbz 
door Hennie Molenaar te ver
krijgen, en onlangs rolde Stra-
viiuky. In de Spiegel van zijn 
Tijd door Emanuel Overbeke 
van de persen. 

Ook nu weer wordt een origi
neel en zeer levendig beeld van 
de komponist opgehangen. Aan 
de hand van ten dele niet eer
der gepubliceerde teksen van 
tijdgenoten, vrienden én vijan
den, kollega's en journalisten, 
geeft de Nederlandse muziko-
loog Emanuel Overbeke de fi
guur van Starvinsky gestalte. 

De reeks In de Spiegel van zijn 
Tifl is zo opgezet, dat je op 
een vlot leesbare en begrijpe
lijke wijze toegang wordt ver
schaft tot het universum van 
een aantal komponisten, die niet 
onmiddellijk bekend staan als 
scheppers van erg toegankelijke 
muziek. En dit is niet zo vanzelf
sprekend in de muziekgeschie
denisliteratuur. Al te vaak krijg 
je ofwel een simplistich, van ge
meenplaatsen doordrongen le-

Uit het boek van Overbeke blijkt 
nog eend hoe Riuöiöch Stravin
sky wel woj. 

vensverhaal binnengelepeld, of
wel moet je je door een ge
specialiseerd schrijfsel w^orste-
len dat van onbegrijpelijk vak
jargon vergeven is. 

MIJLPAAL 
Igor Stravinsky werd op 17 juni 
1882 geboren in Oranienbaum 
aan de Finse Golf. Hij overleed 
in New York op 6 aprU 1971. 

Stravisnky wordt beschouwd 
als een van de belangrijkste 
komponisten van deze eeuw. 
Zijn Le iiacre du printemps, een 
mijlpaal in de muziekgeschiede
nis, beleefde in 1913 een ge
ruchtmakende première. Ver

volgens bekeerde hij zich tot het 
neoklassicisme, maar ten slotte 
begon ook hij de twaalftoon
stechniek te hanteren, net als 
zijn aanvankelijke tegenpool 
Schönberg. Hoewel zelf geen 
uitzonderlijk dirigent, aarzelde 
hij niet om beroemde kollega's 
driftig de les te lezen. „Hij kudte 
de hand van de damM terwijl hij 
op hun tenen trapt," schreef De
bussy. Pas sinds kort ziet men 
in zijn gevarieerde oeuvre de 
konstante faktoren die voor veel 
komponisten vjin nu een grote 
inspiratiebron vormen.In het 
boek van Emanuel Overbeke 
geven uiteenlopende figuren als 
Hendrik en Louis Andriessen, 
Auden, Carter, Cocteau, Otto 
Ketting, Klemperer, Sjostako-
vitsj en Matthys Vermeulen hun 
visie op hem. 

Opnieuw is deze eigenzinnige 
,,biografie" schitterend geïllu
streerd met foto's, afbeeldingen. 
van dokumenten, kartoens en 
lijntekeningen van kunstenaars 
uit zijn tijd. 

(ts) 

°* Stravinsky (reeks In de Spie
gel van zijn Tijd). Emanuel 
Overbeke. Uitg. J.H. Gottmer, 
Haarlem, 256 bU, 840fr.Ukan 
ook intekenen op de reeks, wat 
ruim financieel voordeel ople
vert. Neem daarvoor kontakt op 
met uw boekhandel, of recht
streeks met Uitg. J.H. Gottmer, 
Antwoordnummer 460, 2060 VE 
Bloemendaal, Nederland. 

Wat gebeurt er als een kind 
dat haast niet kan schrijven een 
brief schrijft aan een beer die zo 
goed als niets kan lezen ? Beer 
(want zo heet de beer in het 
verhaaltje) leest de brief die hij 
van z'n vriendje Tommie ont
ving voor aan iemand die hij 
goed kent. Hij fantaseert er ech
ter een prachtig verhaal rond. 

Het is een modern kleuterboek, 
%vant Tommies vader is er van
door. Moeder wordt deiardoor 
erg zenuwachtig, bovendien 
trekt ze zijn zusje vreselijk voor. 
begrijpelijk dat het knaapje wat 
geborgenheid zoekt bij een goe-

" Brief aan beer " van Karlhans 
Frank is verlucht met honing-
zoete plaatjes van Astrid 
Schwarz. 

dige, pluizige beer. Tommie 
schrijft aan beer dat hij samen 
met z'n teddybeer bij hem wil 
intrekken, en droomt al luidop 
van wat ze dan allemaal samen 
gaan doen. 

Maar, nog voor Tommie z'n 
brief af heeft belt zijn pappa 
op om te zeggen dat hij met 
mamma heeft gepraat, en dat hij 
weldra terugkomt. Eind goed, 
al goed. 

Brief aan beer is geschreven 
door Karlhans Frank, Astrid 
Shwarz voorzag het boekje van 
mooie, honingzoete plaatjes in 
pasteltinten. De basisidee ach
ter deze uitgave is om kinderen 
die nog niet kunnen lezen of 
schrijven zelf te laten fantase
ren bij de prentjes. Maar doen 
kinderen, zeker diegenen die 
nog niet kifnnen lezen, dat so
wieso niet wanneer ze in boek
jes met leuke prentjes turen? 
In ieder geval, in een pedagogi
sche noot, achterin het boekje, 
worden hiertoe enkele sugesties 
gedaan. 

(ts) 

"=* Een brief aan beer. Karlhans 
Frank en Astrid Schwarz, ver
taald uit bet Duits door Inneke 
Ris. Uitg. C. de Vries-Brouwers, 
Rotterdam, 1993, 585 fr. 

HET DRIESTROMENLAND 
TUSSEN VRIJHEia VREDE 
EN VERDRAAGZAAMHEID 

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
FOTOWEDSTRIJD 
Door het opengooien van de 
grenzen in 1993 en het Verdrag 
van Maastricht verdween in de 
Europese Unie met één klap een 
fenomeen dat het gedrag van 
generaties bepaalde: degreiu. In 
de loop van de eeuwen was 
de Frans-Belgische grens uitge
groeid tot een onderdeel van de 
kuituur en van het sociaal-eko-
nomisch leven. Generaties leef
den op en van de grens. 

Op dit ogenblik kunnen in 
Frans- en West-Vlaanderen nog 
op tientallen plaatsen de sporen 
van dat verleden gezien -wor
den: de grensposten, de grens
palen, verbodsbepalingen, soci

ale geplogenheden verbonden 
aan de grens en de typische 
grenscafés. De grens trok een 
lijn door het landschap. 

Veel hiervan zal verdwijnen. 
Daarom is het belangrijk dat 
dit verdwijnend erfgoed thans 
op foto vastgelegd wordt, want 
deze foto's zullen eens een deel 
vormen van het kollektieve ge
heugen van de grensregio. 

Met dit doel voor ogen richt de 
grensoverschrijdende vereni
ging Hier en Flandre, Douane et 
Fraude, Blauiverj en Kommieze.n 
e&n fotowedstrijd in met als tema 
De Grens. 

VERHALENWEDSTRIJD 

Het literair tijdschrift De 
Brakke Hond organiseert voor 
de tiende keer na elkaar zijn 
inmiddels bekende verhaLenwed-
strijd, ook ditmaal met de milde 
steun van de Nationale Loterij. 

De eerste prijs bedraagt 50.000 
frank. U mag het onderwerp 
van uw verhaal vrij kiezen. 
Slechts één verhaal van plus 
minus 3.500 woorden mag u 
inzenden. De redaktie van De 
Brakke Hond treedt op als jury. 
Het verhaal dient voor 1 juni 
1994 niet-aangetekend in zes-

voud opgestuurd te worden 
naar het redaktie-adres met ver
melding ,,verhalenwedstrijd 
'94". Graag een zegel van 16 
frank insluiten. 

De winnende verhalen worden 
gepubliceerd in het herfstnum-
mer en de prijsuitrijking vindt 
traditiegetrouw plaats begin ok
tober op Het Andere Boek in de 
Stadsfeestzaal aan de Meir in 
Antwerpen. 

c=* De Brakke Hond, Verdussen-
straat 13, 2018 Antwerpen. 

In aanmerking komen alle 
foto's, zowel in zwart-wit als in 
kleur, die één of ander aspekt 
belichten van de grens tussen 
Frankrijk en Vlaanderen. De 
foto's dienen het formaat 18 x 
24 cm hebben. Elke deelnemer 
mag maksimum vijf foto's inzen
den. Op elke foto moet op de 
keerzijde de naam en het adres 
van de maker vermeld worden, 
evenals de juiste plaats waar de 
opname gemaakt werd. 

De foto's moeten opgestuurd 
worden, en voor 15 augustus 
om 12 uur toekomen bij de A'-
soc'uitwn Hier en Flandre, Doiuine 
et Fraude, BLiuwers en Kommiezen 
p/a Mairie, 59270 Godewaers-
velde (Frankrijk). 

In beide kategoneën (zwart-wit 
en kleur) zullen verschillende 
prijzen en ere-diploma's toege
kend worden. De geselekteerde 
foto's worden van 9 tot 18 sep
tember, ter gelegenheid van de 
Open Monumentendagen m 
Frankrijk en Vlaanderen ten
toongesteld in de Gemeentelijke 
Feestzaal van Godewaersvelde. 

'̂ ^ Meer informatie en het wed
strijdreglement kan u bekomen 
op hogervermeld adres of telefon-
sicb op nummer 
0033128.42.50.06 (in Frank-
kri/k vanuit België) of 
057/44.47.10 (in België). 

De verbanden tussen vrede 
en verdraagzaamheid en de 
Vlaamse ontvoogding zijn 
voldoende gekend. Met het 
kunstzinnig vormingspro-
jekt Op bet kruispunt van vrede 
en Vlaanderen wil het Vlaams 
Instituut voor Kunstzinnige 
Vorming (Vlink) hieraan 
verhelpen. 

Dit projekt bestaat o.a. uit 
het gelijknamig vor-
mend-animerende poëzie-
en kleinkunstprogramma 
van dichter-kleinkunste-
naar Jean-Pierre Roosen, 
tevens Vlink-medewerker. 
Naast minder tijdsgebon
den facetten van oorlog en 
vrede gaat de aandacht 
eveneens uit naar voorbije 
oorlogen zoals de Golfoor
log, de oorlog in eks-Joego-
slavië en de verdraagzaam
heid. 

Op 4 maart verscheen Het 
driestromenland tussen vrij
heid, vrede en Vlaanderen, 
bij Erato als tekst- en pro
grammabrochure bij het po
ëzie- en kleinkunstpro
gramma Op het kruispunt van 
Vrede en Vlaanderen. Deze 57 
bladzijden tellende uitgave 
bundelt gedichten en tek
sten van dit programma in 
drie hoofdstukken, zijnde 
de drie stromen die onver
brekelijk aan mekaar ge
klonken worden. Naast 
Jean-Pierre Roosen leverde 
ook Mare van Caelenberg 
een bijdrage. Mare van Cae
lenberg is tekstschrijver 
voor o.a. de IJzerbedevaart, 
het Zangfeest, de Brusselse 
11 Juli-viering, en de betere 

< ^ 

lichte muziek. Zo mocht hij 
al delen in het sukses van 
enkele gouden en paltina 
CD's, en van enkele num
mer één-singels. Het boekje 
is geïllustreerd met tekenin
gen van Sven Op de Beeck. 

Het poëzie- en kleinkunst
programma Op bet kruupunt 
van vrede en Vlaanderen is ge
schikt om vredesdagen, 11 
November-herdenkingen of 
andere vredes- en verdraag-
zaamheidsinitiatieven op te 
luisteren. Vlink biedt het 
programma cian aan elke or
ganisatie of instantie, via de 
Vlinkofoon verneemt u alle 
inhchtingen. 

De bundel Het driestromen
land tussen vrijheid, vrede en 
Vlaanderen kan besteld door 
overschrijving van 266 
frank (16 frank verzen
dingskosten inbegrepen) op 
het rekeningnummer 
068-2116595-82 van Vlink 
met vermelding ,,Het Drie
stromenland ". lïen deel van 
de opbrengst is ten voor
dele van vredes- en ontwik-
kelingsprojekten van het 
Vlaams Internationaal Cen
trum, een erkende met-gou
vernementele organisatie 
voor ontwikkelingssamen
werking en meer bepaald 
voor de opvang en vorming 
van wezen en invalide kin
deren uit gans(!) eks-Joe
goslavië. 

'^^ Vlink: Limhurgstraat 
90, 9000 Gent. Vlinkofoon: 
09/223.01.36 (24uur op 24). 
VUnk-fax: 09/225.85.08 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 26 MAART 

JAGGED EDGE 
Knap gerechtsdrama rond een advokate die een man moet verdedigen 
die zijn vrouw vermoord heeft. Zij begint niet alleen te twijfelen aan zijn 
schuld maar wordt bovendien nog stapelverHefd op hem ook. Amenk. 
film van Richard Alarquand (1985) met Je£f Bridges en Glenn Close. 
(TV 1, om 23u.l0) 

F'dmkUu^tieker "Eodt of Eden"met Jaineö Dean in de jterroL 
Zaterdag 26 maart op BBC 2 om 16LL. 

EAST OF EDEN 
Indrukwekkende verfilmmg van de roman van John Steinbeck, over 
de onderlmge rivaliteit tussen twee broers tegenover hun vader. Een 
„klassieker" van Elia Kazan (1955) met een eerste sterrol van James 
Dean. (BBC 2, om 16u.) 
ZONDAG 27 MAART 

HOMO FABER 
Na Proust en BöU pakte de Duitse regisseur Volker SchlöndorfF een 
andere „grote" uit de wereldliteratuur aan: Max Frisch en zijn „Homo 
Faber". Deze reiziger (Sam Shepard) is ervan overtuigd dat je met 
techniek en gezond verstand alle problemen kan oplossen. Een reeks 
schijnbaar toevallige gebeurtenissen brengt zijn optimistische wereldvisie 
evenwel aan het wankelen. (BBC 2, om Ou.20) 
MAANDAG 28 MAART 

HEARTBREAKERS 
Amerik. film van Bobby Roth (1984) met Peter Coyote, Nick Mancuso 
en Carole Laure. Het verhaal draait rond de vriendschap tussen twee 
„yuppies" in Los Angeles. De ene is een mislukte kunstschilder, de 
andere een rijke vrouwenversierder. Een nogal Lntimistische prent, met 
vaak erg sarkastische joodse grappen. (TV 2, om 22u.05) 
DINSDAG 29 MAART 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
Mark Uytterhoeven is terug! Hij prezenteert een „programma" waarin 
telkens 4 spelers een opdracht moeten uitvoeren op basis van suggesties 
uit het publiek. Het wordt dus een soort improvisatiespelletje. (TV 1, 
om 22u.l0) 

NICKELODEON 
Schitterende hommage aan de pioniers van de filmindustrie, gebaseerd 
op herinneringen van veteranen als Raoul Walsh en AUan Dwan. Zo 
struikelt Ryan O'Neal bijvoorbeeld letterlijk in de regisseursstoel, terwijl 
Burt Reynolds op slag beroemd wordt. Een knappe film van Peter 
Bogdanovich uit 1976, die evenwel halverwege duidelijk vaart verliest. 
(BBC2,omllu.25) 
WOENSDAG 30 MAART 

BOULEVARD 
Jan Neckers, Etienne Verhoeven en Griet Delen maakten een reportage 
over het ontstaan en de evolutie van de IJzerbedevaart. Onder de titel 
AUej voor Vlaanderen, Vlaanderen mor Kruttu wordt vanavond het eerste 
deel uitgezonden, dat de periode behandelt van 1920 tot 1946. (TV 1, 
om 22u.05) 
DONDERDAG 31 MAART 

TEKENS: DANCING 
Nieuwe 8-delige serie over het universele karakter van de dans. In de 
eerste aflevering wordt aandacht besteed aan de magische kracht die 
van het dansen uitgaat in verschillende tijdperken en kuituren. (TV 2, 
om 20u^0) 

LA BELLE HISTOIRE 
De RTBf deed er goed aan deze bijna vier uur durende film van Qaude 
Lelouch in twee delen uit te zenden. Een vreemd verhaal, dat begint 
zo'n 2000 jaar geleden, met een zekere Jésus, een zigeuner, die uit de 
gevangenis wordt ontslagen en werk vindt op de foor. En dat in volle 
Paaspenode! Met Gérard Lanvin en Beatrice Dalle. Het tweede deel 
wordt morgen uitgezonden. (RTBf, om 20u.35) 
VRIJDAG I APRIL 

AIR AMERICA 
Amerik. aktiekomedie van Roger Spottiswoode uit 1990 waarm Mei 
Gibson en Robert Downey Jn als piloten tijdens de Viëtnamoorlog 
betrokken raken bij een door de CIA opgezette drugsmokkel. Leuke 
ontspanning, maar geen echte hoogvheger. (VTM, om 20u.30) 

REGISSEURS VAN DE MACHT 
Schitterende BBC-serie over de manipulatie van de media voor pro-
paganda-doeleinden. In de eerste aflevering wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan Goebbels, de „propagandaminister" van Hitler. (TV 2, om 
20u.40) 

HET STAAT IN DE STERREN 
'k^'k De film Jeanne La Pu-
celle wordt vertoond in twee 
delen: Led BatailUd, Led Pri-
dond. Deze meer dan vijf uur du
rende nieuweling van Rivette, 
die voordien verantwoordelijk 
was voor ,,La belle noiseuse", 
geeft een nieuAve kijk op Jeanne 
d'Arc, een figuur die nog steeds 
tot de verbeelding spreekt, al 
was het maar voor de femi
nistische rol die ze heeft ge
speeld. Dit intelligent en eigen
wijs kind, dat diepgelovig werd 
opgevoed, hoort als jong meisje 
stemmen van heiligen en enge
len die haar opdrachten geven. 
Eén hiervan is de Franse troon 
terug aan de wettige koning ge
ven. Jeanne trekt ten strijde 
tegen het juk van de vreemde 
mogendheden. 

In intieme en soms erg mooie 
beelden brengt Rivette een 
nieuwe Jeanne, anders dan zijn 
voorgangers Carl Dreyer, Ro
bert Bresson en Victor Fleming. 
Rivette wil niets bewijzen en 
laat de geschiedenis zijn eigen 
verhaal vertellen, over deze 
vrouw van vlees en bloed die 
zich verraden voelde en van god 
en iedereen verlaten. Voor cine
fielen en geïnteresseerden. 

* * J e kan van J a n Bucquoy 
zeggen wat je wü, dat hij door 
seks en schandalen bezeten is, 
dat hij koning Boudewijn kan 
worden in het land van de wan
smaak, maar je kan niet zeggen 
dat hij niet weet wat cinema is. 
Zijn La vie sexuelle des Belges 
(1950-1978) dat nu in enkele 
speciale zalen te zien is, is — 
als is hij erg soms ietwat grof 
en boertig — een leuke, gezonde 
kijk op het volkje dat leeft in 
die staat die er geen is. Grappig, 
stout, ja zelfs teder zijn deze 
herinneringen aan een kinder
tijd. Leuk. 

* * * D e 280 minuten durende 
dubbelfilm Smoking/No smso-
king, de nieuwste van de 71-ja
rige Alain Resnais, naar Inti
mate Exchanges van Alan 
Ayckbourn, ging met nogal wat 
Caesars lopen en in Berlijn pikte 
hij ook nog een prijs mee. Ei
genlijk gaat het hier om teater 
dat vertaald werd, nou ja, in 
filmtaal. Alle personages wor
den door twee akteurs verbeeld, 
en dat is op zichzelf reeds een 
Olympische medaille Wciard, al
leen krijg je hierdoor wel eens 
te zwart-witte tegenstellingen, 
omdat de akteurs te duidelijk 
willen stellen dat ze iemand an
ders zijn, en dat ze ook el eens 
willen praten tegen iemand bui
ten beeld. Storend werkt ook 
dat Resnais duidelijk wil maken 
dat alles zich in Engeland af
speelt, zodat opschriften, liedjes 
en zelfs de kranten die men leest 
Engels zijn, terwijl de akteurs 
Frans praten, zodat je soms de 
indruk hebt in een gedubde ver
sie terecht gekomen te zijn. Sa
bine Azema en Pierre Arditi zijn 
tegelijkertijd het echtpaar Teas-
dale, hun vrienden de Coom-
bes, het huishulpje Sylvie, de 
tuinman Lionel en diens vader 
en nog enkele personages en 
surplus. Deze film biedt ook 
het genot van twaa.lf verschil
lende eindes, ondertussen heb 
je dan genoten van een huwe
lijk, een schoolfeest, een lande
lijk feest, een storm onder een 
tent, een middernachtsmis, een 
doop, de terugkeer van een ver
loren zoon, een begrafenis en 
nog een, een partijtje golf, en 

Sabine Azema en Pierre Arditi in No Smoking. 

nog véél en véél meer. Origi
neel, dat kun je wel zeggen, 
maar ofliet grote publiek dat 
ook zal vinden? Cinefielen in 
ieder geval op post! 

'k Philadelphia van Jonathan 
Demme en met Tom Hanks, 
Denzel Washington en Jason 
Robards is een drama. En een 
echt. Een film rond AIDS. 
Hanks krijgt de zak omdat ie 
AIDS heeft. Hij loopt nogal w^at 
advokaten af om er eentje te 
vinden die zijn zaak naar de 
rechtbank wil brengen. Eerste 
fout van deze film, want welke 
advokaat pleit niet graag over 
mensenrechten? Tweede fout: 
Hanks is homo, jammerlijk cli
ché, alsof enkele homo's AIDS 
krijgen. Derde fout: in iedere 
scène waarbij Hanks en zijn 
vriendje aan-wezig zijn, zie je 
geen enkel teder moment tus
sen beide mannen, kan ook niet 
want meestal zitten ze aan het 
andere eind van een tafel of ka
mer, lypisch Hollywood-pro-
dukt, dat de enige verdienste 
heeft dat AIDS ook binnen Hol
lywood bespreekbaar wordt. 

MOETJE ZIEN! 
'k'k'k'kY)& Ierse regisseur J im 
Sheridan, geboren in een volks
wijk van Dublin, regisseerde, 
schreef mee en produceerde In 
the name of the father. Hij 
verwierf eerder bekendheid met 
My Left Foot (1989) die van drie 
Oscarnominaties er twee waar 
maakte: Daniel-Day Lewis en 
Brenda Fricker. In 1991 volgde 
dan The Field, waarvoor Richard 
Harris een Oscarnominatie in 
de wacht sleepte. Dan werkt hij 
het scenario af van de famUie-
fïlm Into the wedt voor regisseur 
Mike Newell, Wciaraan hij vijf 
jaar werkte, en die binnenkort 

in première voor België te zien 
is op het Europees Jeugdfilm
festival. 

De hoofdrol in deze vreemde 
miix van Keltische en HoUy-
•woodiaanse vi'estemtraditie is in 
handen van Ciaran Fitzgerald 
{My life oj a dog) en Gabriel 
B3^ne, nu producent van In the 
name of the father. 

Dit is het verhaal van Gerry 
Conlon (een meesterlijke Da
niel-Day Lewis), een Ier die 
15 jciar in Britse gevangenissen 
doorbracht vooraleer zijn on
schuld \verd bewezen. Een 
hoogst ontvlambare politieke 
film die je van je a propos 
brengt. Conlon werd gearres
teerd voor de bomaanslag in een 
bar in Guilford, Londen, waar
bij vijf mensen de dood vonden. 
Op basis van afgedwongen be
kentenissen werden Conlon en 
zijn vriend Paul HUI samen met 
twee anderen veroordeeld tot 
lange gevangenisstraffen, waar
bij ook Conlon's vader Giu
seppe (een supersonische Pete 
Postlethwaite) en tante veroor
deeld werden voor samenzwe
ring. 

Als men weet dat Paul Hill, die 
ondertussen is getrou-wd met 
een dochter van de vermoorde 
Robert Kennedy, pas vorige 
week in beroep is gegaan te
gen een veroordeling wegens 
een IRA-moord 20 jaar geleden, 
en hiervan zijn naam gezuiverd 
wil zien, weet men dat het Ierse 
kruitvat pas begonnen is zijn 
stinkende inhoud te tonen. Te
rechte nominaties voor zeven 
Oscars en een verdiende Gou
den Beer in Berlijn. Moet je 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

© 

„ Chiro pakt dtadhuid in ", 
las Ahasverus 
Christo vincit! 

^ 1 ^ 

© 

VU-Aalst geeft straalplaat uit 
Obceedee ? 

© 

Volgens de industrie is 
singeltje over z'n toeren 

© 

HST over gulden middenweg 
naar Nederland? 

© 

Ieder Bombardier-
tje zijn pleziertje... 

© 

Er wordt over 
de legeraankopen 
veel geschreven en geVreven 
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VERDRAAG
ZAAMHEID 
Ondanks mijn 71-jarige leeftijd 
kan ik het standpunt van de 
VU-Jongeren (WIJ 16 maart 
j.l.) volledig bijtreden. Men kan 
of mag inderdaad geen „deur 
op een kier houden" voor sa
menwerken met een partij die 
het bestaansrecht van alle vol
keren niet eerbiedigt. Men kan 
slechts „van goede wil" zijn als 
men mensen van andere rassen 
of kuituren alle kansen geeft 
om zich te integreren in onze 
maatschappij, en na integratie 
én naturalisatie moeten ze ook 
stemrecht krijgen. Het Blok zal 
zoiets nooit aanvciarden. 

Verdraagzaamheid is totaal iets 
anders dan alles, ook het onge
oorloofde, te aanvaarden. Daar
van twee voorbeelden. 

1. Ik ben een vrijzinnige huma
nist, maar dat geeft mij niet het 
recht andersdenkenden, hetzij 
kristenen, hetzij moslims of wat 
dan ook, te minachten, Iciat 
staan te vervolgen. 

2. Betreft amnestie. Ik heb mijn 
vader (44 jaar) en mijn broer 
(16 jaar) verloren in de laatste 
beestachtige oorlog. Maar dit 
gaf mij niet het recht mee te 
heulen met de even beestige re
pressie. De mensenrechten wer
den ook toen niet geëerbiedigd. 
Vandaar dat ik mee opstapte in 
de betogingen voor amnestie en 
mijn keel droogschreeu'wde. 

Ook hier getuigt het van goede 
wil en verdraagzaamheid wan
neer beide partijen elkaar te
gemoet willen treden en begrip 
opbrengen.Het getuigt niet van 
verdracigzaamheid te aanvaar
den dat iedereen, ook verklik
kers, laa.t staan moordenaars zo
als Leon Degrelle, volledige am
nestie zouden krijgen.Wel mo
gen kinderen nooLt aansprake
lijk worden gesteld voor de mis
stappen of vergissingen van hun 
ouders en ook niet de minder
jarigen op het ogenblik van de 
feiten. 

De uitleg van Paul Van Grem-
bergen onlangs in het parlement 
omtrent amnestie strekt de VU 
tot eer. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

HAND IN H A N D ( l ) 

Als Vlaming en als VU-lid se
dert het ontstaan van de partij 
kan ik niet deelnemen aan deze 
betoging. 

Wanneer de VU aan deze be
toging deelneemt zal het haar 
stemmen kosten bij de volgende 
verkiezingen. 

Vreemden blijven buitenstaan
ders en hebben zich aan te pas
sen aan onze manier van leven 
en niet omgekeerd. 

A. Serruys, Brussel 

HAND IN HAND (2) 

Op 27 maart stapt men weer 
Hand in Hand door Brussel. 
Scouts en Chiro zijn reeds warm 
gemaakt om deel te nemen aan 
deze manifestatie voor ver
draagzaamheid. Maar wie is 
hier (on)verdraagzaam ? Deze 
manifestatie verspreidt eenta
lige aanplakbiljetten en folders 
(Arabisch en Turks). Ik herin
ner me nog goed de aanplak
biljetten en zelfklevers waar op 
stond: ,,Franskiljons, pas u aan 
of verhuis!". Dus nu zou men 
ook moeten zeggen: ,,Vreemde
lingen, pas u aan of verhuis !". 
Wat zijn vreemdelingen meer of 
minder dan de franskiljons ? 

Kurt Ryon, Steenokkerzeel 

HAND IN HAND (3) 

Onlangs hield het Vlaams Blok 
een partijbijeenkomst in Ant-
^verpen. Er was een tegenbeto
ging van Hand in Hand-men-
sen. 

Deze betogers waren gewapend 
met fietskettingen, planken met 
nagels, spuitbussen... Gelukkig 
kon de Antwerpse politie tijdig 
ingrijpen en dit gespuis arres
teren (informatie uit Gazet van 
Antwerpen). 

Dit doet me terugdenken aan 
de beginperiode van de VU. Nu 
doen de VU en de VU-jongeren 
een oproep voor deelname voor 

de Hand in Hand-betoging. 

Hoe naïef toch! 

Sw^a Cauwenbergh, 
Londerzeel 

ZOEKERTJE 

— J O B — Vlotte vrouwelijke be
diende, 29 jaar, zoekt passende 
job. Onmiddellijk vrij. Aanbie
dingen via Os^vald Van Ooteg-
hem (09/230.72.87). 

- G E Z O C H T - „De Laatste 
Loodjes" door H. Dorsvelt, Uit
geverij De Portiek Brussel en 
,,Strijders Zonder Glorie", door 
B. Haman. Uitg. Humanitas 
Gent; Graag worden alle on
kosten vergoed door C. Van 
Louwe (058/51.30.74). 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 
De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 
Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

BALVANMMSTER 

JOHAN 
SAUWENS 

Johan Sauwens, 
Vlaams minister, 

nodigt U en uw familie 
van harte uit op 

zaterdag 9 april 1994 
om 20.000 u in 

het Cultureel Centrum 
,4)e Kimpel" te Bilzen. 
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\ / IB 9200 schoonaarde 

dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 

offset 
repro 
enveloppen 
K enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsprodul<ten 
- Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

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

algemene decoratiewerken — 

schilderen - behangen — 

vloerbekledingen - parket -

louverdrape — luxaflex — ... 

^ DEVRIESE 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-oostkamp^ 
< 050 35 74 04 . ' 

QM^^dimi 

gcmd^ni 3798vCf CiaXn'C^i^ 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

*4 sonen. Groepen. 
" en bussen op 

, icycM speciale 
, prijzen - toeristen

menu 295 fr 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

"t Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-mrmUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

^ 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKAMTDOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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ONS ONVERWERKT VERLEDEN 
Vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven bezetting, koilaboratie, verzet, repred^tie 
en amnestie in het middenpunt van de belang,)telling. Dit, ow) verleden blijft inderdaad 
onverwerkt en houdt tot op vandaag velen — zowel voor- ab tegerutandem — bezig. 
Boeken over het teina blijven met de regelmaat van een klok verschijnen. Deze week 
brengen wij er drie, die zeer recent verschenen, samen. Een vernieuwde uitgave van het 
dossier Irma LapLuse, het naschrift bij Onverwerkt Verleden en De bevrijdingsdagen 
van 1944 op basis van de geheime rapporten van F.L. Gans hof. 
Er nog even op wijzen dat het Davidsfonds volgende week uitpakt met Ieder zijn zwarte, 
van Frank Seberechts. Na jarenlang onderzoek over ,de zwarten' wordt een portret 
geschetst van Vlamingen die tijdens de oorlog echte of vermeende kollaborateurs waren 
en hoe zij hiln repressie en epuratie hebben beleefd en verwerkt. 

DE VERMOORDE ONSCHULD 

Reeds in 1970 publiceerde Ka-
rel Van Isacker De zaak Irma 
LapUuue, met daarin haar ge
vangenisdagboek. Een jaar later 
bracht de historikus Het Doj-
dier Irma Laplxuide met de kritiek 
van het strafdossier dat de on
derzoekende magistraat J . Vos
sen samenstelde. In de uitgave 
die onlangs op de markt kwam 
worden beide boeken samenge
bracht, verbeterd en voorzien 
van een Nawoorcl met de stand 
van zaken anno 1993. Net voor 
de mededeling dus dat minister 
Wathelet het Hof van Kassatie 
verzocht het proces te herzien. 

Het is goed dat pater Van Isac
ker de teksten opnieuw heeft 
uitgegeven, de zaak Laplasse 
zit volop in de aktualiteit mede 
door het toneelwerk van Mark 
De Bie, maar ook wegens het 
niet-aflatende werk van o.m. 
VU-senator J a n Lxaones. 

Nauwgezet rekonstrueert Karel 
Van Isacker wat zich op 8 sep
tember 1944 in Oostduinkerke 
afspeelde, hij volgt de wegen die 
moeder Irma Swertvaegher en 
dochter Angèle Laplasse gin
gen nadat zij vernomen hadden 
dat zoon en broer Fred door het 
verzet was aangehouden. Plat
tegronden van het kustdorp ver
duidelijken hun gedrjigingen. 

Met grote zin voor detail pluist 
Van Isacker de afwikkeling uit 
van de gebeurtemsssen die leid
den tot het ophalen van ,zwar
ten', het treffen tussen partiza
nen en Duitse soldaten, de te
rechtstelling van zeven verzets
lieden en de komst van de Ka-
nadezen. Daarop volgen de be
schuldiging en de aanhouding 
van van moeder en dochter Lap
lasse. Van Isacker trekt de ver
klaringen van beschuldigden en 
beschuldigers na en zoekt uit of 
er een oorzakelijk verband be
staat tussen ,,de verklikking" en 
de Duitse represaille. 

Van Isacker toont aan hoe licht
zinnig het onderzoek gebeurde 
en staaft zijn bevindingen met 
voorbeelden van slordigheden 
en betwistbare getuigenissen 
die uiteindelijk over leven of 
dood hebben beslist. 

Van Isacker stelt duidelijk: „Be-
jlLijenc) U) de vraag of haar gejprek 
met de vijand de aanleiding ivoj tot 
het gevecht bij de dchool en de dood 
van zeven verzetslieden: alleen in 
dat geval ui zij dchiddig aan ver
klikking. " 

Nergens in het dossier blijkt 
dat de auditeur door het op
roepen van Duitse getuigen of 
door een persoonlijk onderzoek 
van de feiten zou gepoogd heb
ben zelf de ware toedracht van 

KAREL VAN ISACKER 

De krintk v.in haar srratdosster 

L l T G F \ t R I J r E L C K M A N S 

In zijn hoek toont Van Isacker 
aan hoe lichtzinnig het onderzoek 
in de zaak LapicLsse gebeurde. 

deze kapitale jiangelegenheid te 
achterhalen. 

Van Isacker: „Wanneer hij op 
8 december Irma Laploöóe formeel 
beticht van verraad en verklikking 
trekt hij, mijiu inzieru besluiten 
waarvoor de stand van het onder
zoek op dat ogenblik geen voldoende 
grond bood." 

In het hoofdstuk De executie ver
haalt Van Isacker de laatste da
gen van Irma Laplasse, haar 
afgewezen genadeverzoek, het 
ultieme bezoek van man en kin
deren aan wie zij zelf meedeelde 
dat ze de volgende dag zou 
sterven, de laatste brieven zij 
hen schreef. En ten slotte het 
einde: hoe Irma Laplcisse net 
voor de schoten flauw viel zodat 
de kogels haar schedel verbrij

zelden... „Niet het hart maar het 
hoofd werd door de vuunitoot verbrij
zeld." 

In het Nawoord vertelt Van Isac
ker hoe hij in 1971 op zoek ging 
naar de belangrijke Duitse ge
tuige Karl Bongers en hoe hem 
dat „nieuwe feiten" opleverde, 
o.a. over de verklaringen onder 
eed van de verzetsleider voor 
de krijgsraad te Brugge. Uit die 
verklaring blijkt dat er meineed 
in het spel was. 

Wat is er nog meer nodig, opdat 
een herziening van de zaak zich 
opdringt ? 

Van Isacker blijft dus bij zijn 
eerder getrokken besluit dat 
Irma Laplasse onschuldig werd 
terechtgesteld en dat het Bel
gisch gerecht verantwoordelijk 
is voor de dood van een on
schuldige. ,,Het heeft de plicht 
dit onrecht te herstellen." 

Deze vernieuwde uitgave met 
de brief van de belangrijkste 
onder de nog levende Duitse 
getuigen is met te missen litera
tuur voor wie kennis wil maken 
met de lichtzinnigheid en partij
digheid waarmee repressiema
gistraten zijn te werk gegaan. 

(mvl) 

°s> rma Laptopse. Haar gevan-
geniddagboek. De kritiek van 
haar strafdossier. Karet Van 
Isacker. Uitg. Pelckmans, 495 
fr., 144 bL:^. 

DE GEHEIME RAPPORTEN 
VAN F.L GANSHOF 

Wilfried Pauwels, wiens boek 
De verdachten van september 194'^. 
Illegale interneringen tijdens de re
pressie wij vroeger reeds bespro
ken hebben, heeft thans een 
nieuwe publikatie over dezelfde 
periode op zijn aktief. Het be
treft de geheime rapporten die 
prof. KL. Ganshof — de Gentse 
historikus en broer van de audi
teur-generaal Walther Ganshof 
van der Meersch — opgesteld 
heeft, in opdracht, in de peri
ode van 9 september tot 8 de
cember 1944. Een periode van 
slechts drie maanden, maar een 
belangrijke periode wat de ille
gale interneringen betreft. 

Wilfried Pauwels heeft deze — 
destijds geheime rapporten — 
aangetroffen in de archieven 
van het Centrum voor de Ge
schiedenis van de Tweede We
reldoorlog en zo belangrijk ge
vonden dat hij ze vertaald en 
gepubliceerd heeft. 

F.L. Ganshof, in militair uni
form en met een officiële op
dracht, heeft een soort inspek-
tie-reizen kunnen maken en ter 
plaatse de overheden ondervra
gen over de toestand in hun 
bevoegdheidsgebied. Deze toe
stand was inderdaad vrijwel on
overzienbaar voor de pas uit 
Londen teruggekeerde be
windslieden. Wat gebeurde er 
in het land ? 

Uit de rapporten blijkt o.m. de 
vrees voor de gedragingen van 
de bewapende weerstandsgroe
peringen, die een gevaar ble
ken voor de openbare orde en 
waarvan sommige (kommunis-
tisch gezinde) het legitieme ge
zag aan hun laars lapten. 

Het is zeer instruktief van deze 
rapporten kennis te nemen, al
hoewel zij slechts bevestigen 
wat men reeds ^vist. Het gaat 
dan over willekeurige aanhou
dingen, mishandelingen, in 
sommige gevallen moorden, 
plunderingen, onwettige opei
singen enz... Wat vooral de En
gelse overheid verontrustte was 
dat deze ongedisciplineerde 
groepen over wapens beschik
ten en op tal van plaatsen vij
andig tegenover elkaar stonden. 
Deze toestand kon aanleiding 
zijn tot een echte burgeroor
log. Het zijn dus de Engelsen 
die aangedrongen hebben op en 
meegewerkt hebben aan de ont
wapening van het verzet. Het is 
aanvaardbaar dat de Belgische 
overheid de eerste maanden niet 
bij machte was de toestand on
der kontrole te brengen, maar 
dit kan geen verontschuldiging 
zijn voor toestanden die veel 
langer geduurd hebben dan en
kele maanden. 

Deze verslagen van de hand 
van een objektief verslaggever 
zijn ongetwijfeld geloofwaardig 
en belangrijk voor de periode in 
kwestie, die evenwel slechts drie 
maanden besloeg. Het is de ver
dienste van Wilfried Pauwels 
deze dokumenten te hebben be
kend gemaakt en door zijn pu
blikatie toegankelijk voor ieder
een die er belang in stelt. 

(fvde) 

>=* De bevrijdingsdagen van 
1944. Honderd dagen tassen an
archie en burgeroorlog. Wilfried 
Pauwels. Uitg. De Nederlanden, 
Antwerpen, 1994. GéÜliutreerd. 
850fr. 

DE REPRESSIE IN CIJFERS 
Luc Huyse en Kris Hoflack 
hebben een soort „bijlage" ge
publiceerd bij hun boek over de 
repressie Onverwerkt verleden, dat 
wij destijds besproken hebben 
in dit weekblad (WIJ , 1 no
vember 1991). Zij brengen in 
deze bijlage o.m. statistieken in 
verband met ter dood veroor
deelden, vTouw^en en jongeren 
in het repressie-drama. 
Het is en blijft een feit dat in 
België veel meer executies heb
ben plaats gehad dan in andere 
bezette landen: er werden in ons 
land 2.940 doodstraffen uitge
sproken (1.247 op tegenspraak, 
1.693 bij verstek), waarvan er 
242 ook uitgevoerd werden. In 
Nederland vlierden slechts 154 
doodstraffen geveld, waarvan er 
42 werden uitgevoerd. In Noor
wegen werden 48 personen ter 

dood veroordeeld, waarvan 38 
terechtgesteld werden. In De
nemarken waren er 78 veroor
delingen en 46 executies. Een 
rechtvaardiging voor dit ver
schil is niet te geven. 
Biezonder wreedaardig was dat 
ter dood veroordeelden jaren 
moesten leven ,,en instance 
d execution", in doodsangst en 
bange afwachting vooraleer een 
beslissing genomen werd over 
hun genadeverzoek. Dr. Elias 
bv. heeft in deze situatie ge
leefd van februari 1948 (indie
ning van een genadeverzoek) 
tot april 1951 (omzetting bij ge-
nadebesluit van de doodstraf in 
levenslange hechtenis). 
Het Internationale Hof van 
Neurenberg heeft hierover na 
de oorlog het volgende gezegd: 
„Toelaten dat een terdoodveroor-

deetde maanden - jarenlang niets 
verneemt van dit vonnis en leven 
moet in de ondraaglijke angst en de 
psychuche druk niet te weten of de 
volgende dag niet zijn laatste zal 
zijn op deze wereld, is een kenmer
kende trek van het sadisme van het 
nazi-regime. AL er iets dient be
schouwd te worden als een muidaad 
tegen de meruelijkheid, dan is het 
zeker zulk een handelswijze" (zie 
De Standaard, 28-12-1952). 
Is dit niet toepasselijk op de ver
antwoordelijken voor de repres
sie in België ? De auteurs oorde
len m.i. al te toegevend over wat 
er in ons land gebeurd is, over 
het algemeen zijn hun beschou-
w^ingen nogal oppervlakkig en 
gelijken sterk op joernalistlek 
proza. Dat de koilaboratie in 
Vlcianderen andere kentrekken 
vertoonde dan in Wallonië of 

^ I ^ 

Nederland vergt eigenlijk geen 
betoog. Overigens werden de 
,,incivieken" in Vlaanderen 
bijna probleemloos in de samen
leving terug opgenomen zon
der dat daartoe van officiële 
zijde bijgedragen werd. Veroor
deelde Vlaamse incivieken wer
den niet alleen volksvertegen
woordigers en senatoren, één 
werd zelfs minister in een Bel
gische regering. Het Vlaamse 
volk heeft reeds vlug in de prak
tijk amnestie veleend. Dit moet 
ook eens gezegd. 

(fvde) 

^^ Onverwerkt verleden. Een na
schrift. Luc Huyse en Kri^ Hof
lack. Uitg. Instituut voor Recht 
en Samenleving, KU-Leuven, 
350fr. 
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