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EERST DIT 

VU START EURO-KAMPAGNE IN WAREGEM 

EUROPA, ZO DICHTBIJ 
EN TOCH ZO VER 
Een vierhonderdtai VU-militanten zakte zaterdag naar 
het Waregenute kuLtuurcentrum De Schakel af voor de 
ötartdag van de Euro-kampagne van de VoLkjunle. De 
verkiezingéélogan van de Volksunie "Voor een Europa 
waar Vlamingen thulö zijn " werd er officieel onthuld. De 
meejte kandidaten op de VU-verkiezingjlijdt voor Europa 
werden door kabaretier Geert HoJte op het podium 
geroepen. Na een welkom door arrondiiöementeel voorzitter 
Staf Beelen, een Europese inleiding van senator Nelly 
Maes, een referaat van joernalbte Mia Doornaert, een 
debat en een muzikale afleiding door de As heb kwamen 
lijsttrekker Jaak Vandemeulebroucke en algemeen 
VU-voorzitter Bert Anciaux aan het woord. 

Vanzelfsprekend keken de aan
wezigen uit naar de redevoering 
van lijsttrekker Jaak Vande
meulebroucke. Hij besefte dat 
de aanwezigen niet -waren ge
komen om te applaudisseren 
voor dat mooie Europa. Wij 

T
wee onlangs gegeven toe
spraken hebben onze aan-
cfacht weerhouden. Deze 
van VU-senator Bob Van 

Hooland n.a.v. het bezoek van 
koning /Mbert aan het Vlaams 
parlement en deze van Jozef 
Deleu n.a.v. het toekennen van 
een eredoctoraat aan de Uni
versiteit Gent. 

De politikus had het over on
derwijs en bedrijfsleven, de 
hoofdredakteur van On.' Erfdeel 
o.m. over het ,.verregaand ma
terialisme dat onderwijs, we
tenschap en kunst op een rond
uit beschamende wijze heeft 
aangetast." 

Het is goed dat senator Van 
Hooland herinnerde aan het feit 
dat de Vlaamse overheid bijna 
de helft van haar budget aan 
onderwijs spendeert, ook als 
werkgever (150.416 perso
neelsleden in de onderwijssek-
tor) is de Vlaamse overheid een 
mega-bedrijf. En toch draait de 
machine niet naar behoren en 
laten de resultaten te wensen 
over. 

Bob Van Hooland vroeg zich 
terecht af of de Vlaamse politici 
de efficiëntie van die bestedin
gen wel beheersen. En hij 

somde feiten op -waaruit moet 
blijken dat er ondanks de 
enorme inzet van mensen en 
middelen veel misloopt. E^n re-
kord aan zittenblijvers, een pak 
analfabeten, de terapeutische 
gemeenschappen voor herop
voeding, de mislukte herstruk-
turering van het hoger onder-
-wijs buiten de universiteit, de 
geslotenheid van het onderwijs 
voor samenleving en bedrijfs
leven. 

Deleu noemde de invulling van 
een toekomstprojekt voor 
Vlaanderen, waarbij aandacht 
voor en het samengaan van 
kunst en wetenschap centraal 
staan, gebrekkig en het grootste 
probleem voor de Vlaamse ge
meenschap. ,, Jonge Vlamingen 
worden in toenemende mate op
geleid met als voornaamste doel 
het verwerven van een goed 
betaalde job in het produktie-
proces en met als bekroning een 
carrière -waarin het gulzig par
ticiperen in de konsumptie-
maatschappij het opperste ide
aal lijkt." 

Het zijn dure %\'oorden, maar 
het is goed dat iemand midden 
in de tempel van wetenschap en 
kennis de zaken scherp stelt. 

Vlaanderen heeft decennialang 
voor een eigen onderwijs ge
streden, heeft wetenschappers, 

k-wamen naar Waregem, zegde 
Vandemeulebroucke, om te on
derstrepen dat dit Europa oiu niet 
aaruitaat, dat l?et niet denwkratuch 
LI, dat het onvemtaanljaar Li, bu-
rokratuch, met geld gooit, Brujjel 
omwoelt en pretentieiui neerkijkt op 

ambachtslieden en kunstenaars 
voortgebracht die er mogen 
zijn. En net op zon ogenblik 
lijkt het falen groter dan ooit. 

Dit is natuurlijk geen gemak
kelijk debat, zeker niet in een 
tijd waar iedereen overspoeld 
wordt door media die konsump-
tie aanprijzen. Als kennis ver
garen alleen tot doel heeft de 
grens van steeds-meer-produ-
ceren-en-verbruiken te verleg
gen dan ziet het er niet goed uit 
voor onze jonge natie. 

Zegt Deleu: ,,Wi) hebben de 
plicht het verzet tegen de ego
ïstische en materialistische tijd
geest te organiseren en te sti
muleren." Mooi, maar wat doe 
je er aan ? 

E^n vorig jaar afgestudeerde 
landbou%vingenieur k-wam na 
drie maand zoeken met een 
groot veevoederbedrijf tot de 
overeenkomst dat hij de eerste 
zes maanden zonder vergoeding 
zou werken en het jaar nadien 
voor 80% van het normale loon. 
(De A/orgen, 6 maart j.l.) 

Op zon bericht kan je ver
schillend reageren. Ofwel ge
lukkig zijn dat er nog een bedrij! 
bestaat dat een jonge man aan 
een job helpt, ofwel woedend 
omdat een bedrijf het aandurft 
(nog meer) winsten te maken op 
de rug van een niet-betaalde 

Bert Anciaux, populair bij de jongeren. 

Vlaanderen. Dat klaagt de VU al 
-vijftien jaar lang aan. Samen 
met de -vrienden uit de Europese 
Vrije Alliantie (EVA) en de 
Deense Junibeweging: de Re-
genboogfraktie van het Euro
pees Parlement. 

werknemer. Het feit toont al
vast aan dat onze maatschappij 
in een vreemde periode is ge
komen en bezinning nodig is. 
Over een onderwijs waarbij de 
totale vorming van de mens 
primeert, over een bedrijfsleven 
dat de mensenmaat niet mag 
verlaten, over de soepelheid om 
meer te kennen en te kunnen 
dan de job alleen. 

Van Hooland heeft gelijk als hij 
beweert dat overedukatie niet 
deugt. Behoren tot de grote 
groep van ,,witte boorden" is 
een edel streven, maar ander
zijds moeten de ,,blauwe boor
den" (zoals Van Hooland ze 
noemt) die het werk doen op-
ge-waardeerd worden. 

En tenslotte moet elk van ons 
zelf beginnen met het bestrijden 
van de egoïstische en materi
alistische uitwassen van deze 
samenleving. 

Wat kan een politieke partij als 
de Volksunie in dat alles doen? 
Veel, zeer veel. Door deze toe
standen niet alleen aan te klagen 
maar door verbeeldingskracht 
een rechtvaardig en zuinig be
leid na te streven. Door het 
voorbeeld te geven in een Wet-
straiat waar ,,aan politiek doen" 
verward wordt met macht ver
werven om de macht. 

Maurits Van Liedekerke 

KOMITEE VAN REGIO'S 
Dat Europees Parlement kan 
overigens nog heel \vat demo-
kratischer als het van de VU 
afhangt. De partij -wil een twee
kamerstelsel invoeren met een 
Europees Parlement en een Se
naat van Regio's en Volkeren 
die samen een eigen regering 
kiezen. Het verwerven van een 
eigen stem in de Europese Mi
nisterraad noemde Vandemeu
lebroucke eveneens een prio
riteit in het Europese pro
gramma van de VU. Momenteel 
heeft België vijf stemmen in de 
Ministerraad. De VU wil die 
opsplitsen, want iivy hebhen het 
recht te ver.ichilUn i'an Walbnii', iiuj 
ii'dlen dat t'erjchil ook erkend zien. 
Het onlangs gestarte Komitee 
van de Regio's is al een stap in 
de richting van de Senaat van de 
regio's. Wij waren de ware ar-
chitekten fan een Komitee i'an de 
Rfqio'j, zei Vandemeulebroucke 
fier. 

Het VU-Europarlementslid 
heeft verder heel w ât vraag
tekens bij de vestiging van de 
Europese instellingen in Brus
sel. In Brussel werden hele wij
ken platgelegd voor Europa. E.r 
werd een dikke plaat orer het jtatwn 
Leopolchwijk gegoten en daarop ver
rijst nu het "JiiraMie Park " i'an de 
Europe.ie uutelluigen. En in die 
gebou-wen maakt het Neder
lands blijkbaar geen deel uit van 
de negen officiële talen van de 
Gemeenschap. 

IT'u' durft stellen dat Europa niet 
bijdraagt tot de verfraiuing van 
Briuisel liegt of weet niet waar hij 

(lees K'erder blz. 8 en 9) 
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DOORDEWEEKS 
• Volgens De Standaard zei 
VLD-voorzitter Verhoptadt 
aan een Waals publiek dat 
het volgens hem met de fe
deralisering van de SZ nog 
zo'n vaart niet zou lopen. 
Verhffptaê ontweek met veel vij
ven en zeMen een konkreet ant-
uvorJ, lezen we. Hij zei ten
slotte dat de pers de kon-
gresbesluiten van de VLD 
over de federalisering van de 
SZ fel overdreef, en dat een 
kommunautarizering pas zal 
uitgevoerd worden indien de 
Walen elke diskussie over de 
hervorming van de SZ blij
ven weigeren. 

• Een 300-tal bewoners van 
vireekendhuisjes hielden een 
"Mars op Brussel". Ze eisen 
een regularisering van hun 
huisjes, veelal illegaal in na
tuurgebied opgetrokken. 
W'T/ zijn alhwluut niet tegen 
natuurbehoud gekant, aldus 
een woordvoerder, maar eht 
mag niet ten kojte gaan van de 
u>eekettdhuujej. 

• Om de aardbeienpluk in 
Limburg te verzekeren is de 
inzet van 6.000 werklozen 
nodig. En voor de 
hard-fruitpluk komen daar 
nog eens 12.000 werklozen 
bij. De fruittelers vrezen dat 
de VDAB deze plukkers 
niet zal kunnen leveren. 

• De mythe over 
Jean-Pier re Van Rossem 
werd doorprikt. Dat ge
beurde zowel in een boek als 
in het weekblad Hunw. Voor 
wie het nog niet wist: Van 
Rossem is een meester-op
lichter. Vreemd genoeg ge
beurde de ontmaskering in 
het weekblad dat er samen 
met andere media voor 
zorgde dat de "beursgoeroe" 
groot kon w^orden. Humo 
maakte en kraakte Van Ros
sem, en verdiende er on
getwijfeld goed geld aan. 

• Gelukkig is er, naast de 
voetbal, nog de Miss Bel-
gïë-verkiezing om dit land 
bijeen te houden. Zo denkt 
de voorzitster van het or
ganiserend komitee Cecile 
Muller over de miss-verkie-
zingen. 

• Er staan Zuid-Afrika nog 
bange dagen te wachten. 
E^n protestmars van tien
duizenden Zoeloes in Jo 
hannesburg liep uit op een 
regelrecht bloedbad toen 
een vuurgevecht uitbrak 
tusen betogers, ANC-aan-
hangers en sluipschutters. 
Burgeroorlog tot in het hart 
van Johannesburg. Eind 
volgende maand vinden in 
Zuid-Afrika de eerste mul-
tiraciale verkiezingen 
plaats. 

• Bierproducent Interbrew 
gaat meer dan vier miljoen 
flesjes Jupiler uit de handel 
nemen. Een aantal flesjes 
vertoont barsten en kan in 
bepaalde omstandigheden 
breken. De flesjes dragen in 
de onderste rechthoek van 
het rugetiket een houdbaar
heidsdatum van 3 tot en met 
23 maart 95 en de kode J 1 of 
J 3 . 

STEEDS 
VROEGER 
Geslachtsgemeenschap is iets 
waar de Vlaamse jongeren 
steeds vroeger mee beginnen. 
Eén vijfde van de jongeren heeft 
reeds een coïtiu achter de rug 
nog voor hij of zij het derde jciar 
secundair onderwijs verlaat. Bij 
die eerste geslachtsgemeen
schap neemt bijna 40% geen 
voorzorgen om met aids besmet 
te geraken. 

In 1975 moest nog 70% van de 
18-jarigen voor het eerst vrijen. 
In 1992 kon al 55% van de 
18-jarigen er over meespreken. 
In tegenstelling tot vroeger be
staat er vandaag geen verschil 
meer tussen jongens en meisjes. 
De jongens hebben de meisjes 
dus bijgehaald. De onderzoe
kers stelden wel een verschil 
vast tussen de verschillende on-
dewijsvormen. In het Algemeen 
sekundair onderwijs zit gemid
deld 25% leerlingen met ge
slachtsgemeenschap, in het 
Technisch en Beroepsonderwijs 
is dat bijna het dubbele: 48%. 

Deze resultaten hebben een be
langrijk gevolg voor ons on
derwijs : wie w^acht met seksuele 
opvoeding tot het laatste jaar 
van het secundair onderwijs 
komt hopeloos te laat. 

LOGO 
Het IJzerbedevaartkomitee 
heeft een nieuw logo voorge
steld. De IJzertoren staat er op 
afgebeeld met een witte duif 
erin. Nciast de toren groeien drie 
rode papavers als internationaal 
symbool voor de herdenking 
van de oorlogsslachtoffers. Aan 
de andere kant staan de woor
den vrede, vrijheid en verdraag
zaamheid, de hedendaagse ver
taling van de idealen van de 
Frontsoldaten. 

Op de komende IJzerbedevaart 
van 28 augustus (noteer die 
datum al in je agenda) in Diks-
muide zal Brussel als hoofdstad 
van Vlaanderen centraal staan. 
Volgens het komitee heeft Brus
sel in Vlaanderen een negatief 
imago, en dat is geen goede zaak 
noch voor de stad en de Brus
selse Vlamingen, noch voor de 
Vlaamse staat-in-wording. Tij
dens de Bedevaart zal de toren 
overigens helemaal in de stei
gers staan. Binnenkort wordt 

immers gestart met de restau
ratie van het Vlaamse nmnw-
riaal. 

PARTIJ
FINANCIERING 
Door de onfrisse praktijken in
zake overloperij was de VU niet 
meer gerechtigd eigen en ver-
geiande wetsvoorstellen in de 
werkgroep Partijfinanciering te 
verdedigen. In een persmede
deling vraagt VU-voorzitter 
Bert Anciaux zich af wat er ge
beurd is met de baanbrekende 
wetsvoorstellen die de VU ter
zake als eerste indiende. ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H M i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H H i l 
Uit wat vandaag bekend u) kan de Met hoeveel ze j'uUtgeteld waren, verleden zondag in Briukiel voor 
VU niet anderd opmaken dan dat de verdraagzaamheid, zal wel eeuwig een twutpunt blijven. Een dikke 

23.000 iichat de Rijkswacht, honderdduizend pochen de organ'uatoren. 
Over het aantal deelnemerj achter VU-jpandoeken hebben we meer 
zekerheid: een honderdtal. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen 
VU-erd meedtapten achter andere of zander vlaggen. Laat dtaan dat 
er dlechtd een honderd VU-leden voor verdraagzaamheid zou zijn... 

partijen die dit nieuwe akkoord on
derhandeld hebben, ondankd enkele 
poditieve punten zoaL het verbod op 
gadgetd, gedchenken en telefoonkam-
pagned en de verplichting voor de 
partijen hun boekhouding voor te 
leggen, niet bereid zijn tot een echt 
drodtidche vermindering van de ver-
kiezlngduitgaven over te gaan, zegt 
Bert Anciaux. De VU-voorzit
ter is de mening toegedaan dat 
zolang deze partijen op dit vlak 
geen echte stap terugzetten zij 
hun geloofwaardigheid niet zul
len herwinnen. 

De VU vindt een toegelaten 
bedrag van 50 miljoen per partij 
fel overdreven. 25 miljoen moet 
ruimschoots kunnen volstaan 
om de kiezer voldoende infor
matie te verschaffen over het 
programma van de partij en d'e 
personen die zich verkiesbaar 
stellen. 

De VU-voorzitter noemt verder 
de regeling die werd voorzien 
inzake affichage h3^okriet. 600 
affiches 'groter dan 4m^' (waar 

De VU-delegatie in de Hand in Hand-betoging beotond o.ni. uit Vie 
Anciaux, Bert Anciaux, Jaak Vandemeulebroucke, Herman 
LauwerJ en Nelly Mae^f. Ze maakten de deelnemerd aan de betoging 

mee men dan uiteraard 20m^ of duidelijk dat niet iedereen die cwhter een LeeuwevLig opjtapt racüit ij. 
36m^-affichage bedoelt) is een J)e VU had wel wat rederved bij de ordewoorden van de betoging, bvb. 
aantal dat groter is dan datgene g^,gf. ^^^ dtemrecht voor migranten. VU-voorzitter Bert Anciaiux had 
wat men nodig b^^ft °™ •" zieh ook geërgerd aan de eentalig Turkse en Marokkaande affiched 
Vlaanderen een voldoende pu- .„,^^,,,,jg^ >̂j migrantenkringen opgeroepen werd om deel te nemen. 
blicitaire dekking te verkrijgen. 
Blijft daarbij de kw^asi onmo
gelijkheid om dit te kontroleren. 
Voor de VU moet er een vol
ledig verbod komen op alle 
20m^- of 36m^-affichage. Bij de 
komende Europese verkiezin
gen ziet de VU volledig af van 
het gebruik van dit reklame-
kanaal. 

VU-voorzitter Anciaux meent 
tenslotte dat de kontrole op de 
verkiezingsuitgaven door het 

Rekenhof moet gebeuren. Dit 
hof dient daar dan een verslag 
over te publiceren. 

BEDREIGD 
VU-senator Willy Kuijperd heeft 
klacht neergelegd bij de gerech
telijke politie omdat hij dagelijks 

doodsbedreigingen ontvangt. 
E^n sinistere onbekende belt 
Willy dagelijks op om hem te 
zeggen dat zijn dagen geteld zijn. 
De VU-senator, die tweede 
staat op de VU-lijst voor de 
Europese verkiezingen, zegt dat 
er een verband bestaat met de 
vrouwenhandel. Knijpers had 
een netwerk van ontsnapte Tsje
chische prostituees blootgelegd. 
Ook de Brusselse onderzoeks
rechter Bulthé, die zich net als 
Knijpers vastgebeten heeft in de 
vrouwenhandel, werd met de 
dood bedreigd. 

We hopen voor de sympathieke 
senator uit Herent dat het al
lemaal niet zo erg is als het lijkt. 
Op de VU-Eurodag in Ware-
gem bewees Knijpers gelukkig 
dat hij er zijn humeur niet bij 
verliest. 

Dat Knijpers zich weinig aan
trekt van de doodsbedreigin
gen, leidden we ook al uit een 
bericht in De Morgen waaruit 
blijkt dat de senator ijverig ver
dergaat met zijn strijd tegen de 
mensenhandel. Volgens 
Knijpers is zelfs een lamiliehd 
van Moboetoe betrokken bij 
een netwerk van vrouwen- en 
wapenhandel tegelijk. Het ge
wezen Europarlementslid heeft 
naar eigen zeggen bijna een jaar 
gewerkt aan het ontrafelen van 
dit netwerk. Maar meer hier
over leest U elders in dit blad. 
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ONTSLAG 
Als het van De Standaard af
hangt, riskeert zowat één op zes 
Vlaamse Raadsleden ontslag. 
De krant vindt immers dat wat 
voor gewone %verknemers geldt, 
ook voor gewone parlements
leden moet gelden. Onwettige 
afwezigheid kan bij werkne
mers leiden tot ontslag om drin
gende redenen. De Standaard 
fulmineerde tegen sommige le
den van de Vlaamse Raad om
dat zij verleden week woensdag 
beletten dat hun parlementaire 
vergadering geldig kon verga
deren over o.a. het belangrijke 
afvalstoffendekreet. De meer
derheidspartijen waren niet met 
voldoende aanwezig om het 
kworum te verzekeren waarop 
de oppositiepartijen dan maar 
het halfrond verlieten. Een 
tweede poging om genoeg 
Vlaamse Raadsleden te verza
melen, leverde ook niet genoeg 
verkozenen op. 

De meeste afwezige raadsleden 
hadden een - al dan niet geldige 
- verontschuldiging. Ze waren 
ziek, verbleven in het buiten
land, riepen familieverplichtin
gen in, en sommigen verklaar
den hun afwezigheid zelfs door 

"ambtsverplichtingen". Zoals 
Raadsvoorzitter Baldewljiu (SP) 
terecht opmerkte, is die laatste 
reden eigenlijk een drogreden. 
De eerste ambtsverplichting 
van een parlementslid is nog 
steeds aanwezig te zijn bij stem
mingen in het parlement. 

In het voordeel van de VU-ver-
kozenen dient gezegd dat geen 
van hen afwezig was zonder 
gerechtvaardigde verontschul
diging. Alleen het Vlaams Blok 
toonde zich even plichtsbewoist. 
Als het van De Standaard af
hing, zouden negen CVP-r£iads-
leden, vijf SP-ers, 10 VLD-ers, 
2 groenen en 3 Rossem-ver-
kozenen hun C4-ontslagdoku-
ment krijgen. 

RODE KAKEN 
Heel de socialistische zuil staat 
de jongste w^eken met rode ka
ken. Na de schandalen bij de I T A L I Ë 
kameraden in Wallonië, de 
BBTK-affaire, het gesjoemel 
van een Antwerps gedeputeerde 
blijft het rommelen bij de Volks-
huisgangers. E^n beknopt over
zichtje van een week socialis
tische aktie leert dat het stinkt 
bij de Limburgse mutualiteit De 

Voorzorg, dat er sociale en fiskale 
fraude gebeurt in de 
VAPS-hoek (Vriendenkring 
van Agenten van de Prévoyance 
Sociale) en dat er zwartgeld-ge-
ruchten de ronde doen over de 
Socialistische Kledingcentrale. 

Voorlopig houdt de SP als so
cialistische partij nog redelijk 
goed stand, al rijdt de algemeen 
sekretaris Linda Blomme w êl 
over de tongen. De SP skoorde 
in een recente peiling zelfs 1,6% 
beter dan drie maanden gele
den. Maar als hetgeen de PS 
overkomt een voorafbeelding is 
van wat de SP te wachten staat, 
zal Vandenbroucke de komende 
maanden w^einig slapen. De PS 
verloor sedert de affaires al een 
slordige tien procent, en zakte 
onder de magische grens van 
30%. 

De verkiezingen in Italië wer
den gewonnen door de rechtse 
partijen aangevoerd door 
tv-magnaat Silvw Berlusconi. Op 
het ogenblik dat we dit schreven 
waren de stemmen nog niet ge
teld. Op basis van peilingen aan 
de kiesbureaus bleek echter dat 
de groep rond Berlusconi een 
absolute meerderheid behaalde 
in de Italiaanse Kamer. 

Berlusconi was erin geslaagd 
water en vuur te verzoenen: de 
neo-fascisten en staatsnationa-
listen van MSI en de federa
listische partner van de VU in 
Europa Lega Nord. De Lega 
zou in de Berlusconi-pool het 
zwakke broertje vormen. 
Lega-leider Umberto BOML kon
digde aan dat hij in geen geval in 
een regering stapt met de 
neo-fascisten. 

DELEU 
Jozef DeUu, de stichter-voorzit
ter en afgevaardigdbestuurder 

THUIS ZIJN 

In Waregem hebben we vo
rige zaterdag het startsein ge
geven aan onze Euro-kam-
pagne. De partij staat klaar 
om deze klus te klaren. 28 
waardevolle kandidaten zet
ten zich er tegenaan. Elk ar
rondissement, elke afdeling 
moet hierop inspelen. Deze 
verkiezing moeten we win
nen, deze verkiezing zullen 
ŵ e winnen. 

De Volksunie heeft een sterk 
kader, de Volksunie heeft dui
zenden militanten. Stuk voor 
stuk zijn jullie koppigaards 
die een beter Vlaanderen tot 
stand -willen brengen. Nie
mand in de VU zit er omwille 
van zijn eigen-profijt. De op
portunisten hebben ons ver
laten. 

Vrienden, met zo een ploeg 
vrijbuiters en idealisten kun
nen we niet verliezen. We 
mogen niet verhezen. 

Vlaanderen heeft een beter 
Europa nodig. Europa heeft 
mensen zoals Jaak Vande-
meulebroucke en Willy 
Kuijpers nodig. Vlaanderen 
heeft de Volksunie nodig! We 
hebben een huis, we moeten 
er de binneninrichting nog 

van de Stichting Oiu Erfdeel, 
kreeg samen met vijf anderen 
(onder wie Reginald MoreeL van 
Artsen Zonder Grenzen) een ere-
doktoraat van de Universiteit 
van Gent. 

In zijn toespraak hekelde de 
kultuurkritikus o.m. het mate
rialisme dat onze samenleving, 
ons onderwijs, onze wetenschap 
en onze kunst op een rondtat 

afwerken, dat is duidehjk. 
Alaar ons huis staat in een 
straat, in een wijk. Dit dorp is 
Europa. Daarom vecht de 
Volksunie voor een Europa 
waar Vlamingen thuis zijn ! 

^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

beschamende en vernederende WLJze 
aangetast heeft. Deleu verzet 
zich daartegen. 

Deleu, die zich niet schaamt om 
te zeggen dat hij als Vlaming 
ook Belg is, verdedigde voorts 
het federale België: Muuctjien 
kunnen Belgen wel de ultvüiders 
worden genoemd van het enige soort 
fundamentalisme dat akseptabel L<, 
dat van het kompromui. 

WAARHEEN MET HET VLAAMS ONDERWIJS IN BRUSSEL? 

In Brussel trok zondag een 
veelkleurige stoet manifestan
ten voor verdraagzaamheid 
door de straten. Onder hen 
een massa jongeren en een 
honderdtal VU-ers, onder vne 
Vlc en Bert Anciaux. Kleur vind 
je in Brussel echter niet alleen 
in de hand in hand betoging, 
waar de Volksunie-jongeren 
een sticker verspreidden met 
de VTM-persiflage 'n migrant 
kleurt je dag. 

Kleur vind je ook steeds meer 
in het Nederlandstalig onder
wijs in Brussel. De aanvi^e-
zigheid van (anderstalige) mi
granten woi-dt er een steeds 
prangendcr werkelijkheid. 
Probleem is bovendien dat het 
Nederlandstalig onderwijs in 
de Vlaamse hoofdstad steeds 
meer Vlamingen afstoot. 

De jongste tellingen in het 
"Nederlandstalig" kleuteron
derwijs in Brussel lieten een 
stijging zien van het aandeel 
kinderen uit homogeen Frans
talige gezinnen en uit anders
talige gezinnen met 0,5% die 
het totaal aantal anderstalige 
kleuters op 46,3% brengt. 
Daarbij moet je nog de kleu

ters uit taalgemengde gezin
nen tellen. Die stijging werkt 
door in het lager onderwijs. 
Daar zitten momenteel 31,2% 
kinderen uil anderstalige ge
zinnen. Het aandeel van de 
kinderen van wie vader en 
moeder thuis Nederlands pra
ten is gezakt tot 26% in het 
kleuteronderwijs en 38,2% in 
het lager onderwijs. Wie in 
Brussel op straat een klasje 
leerlingen uit het Nederlands
talig onderwijs tegenkomt, 
hoort nog weinig Nederlands 
praten. 

Opvallend is ook dat de jong
ste jaren meer en meer mi
grantenkinderen de school-
poort van het Nederlandstalig 
onderwijs ontdekt hebben. 
Het aantal buitenlandse kin
deren in het kleuteronderwijs 
bedraagt nu al 27,1%. In het 
lager onderwijs is 15,8% van 
buitenlandse afkomst. 

De verklaring voor dit sukses 
ligt niet zo voor de hand. Vaak 
is het toeval: de migranten-
ouders sturen hun kinderen 
gewoon naar de meest dicht
bijgelegen school. Ze stellen 
vast dat de opvang van hun 

kinderen er in veel gevallen 
beter is dan in een Franstalige 
school. En natuurlijk zijn er de 
migrantenouders die beginnen 
inzien dat Nederlands kennen 
voor hun kinderen in dit Icuid 
een belangrijk voordeel biedt. 

Het effekt van het stijgend 
aantal niet-Nederlandsspre-
kende leerlingen wordt boven
dien in de hand gewerkt door 
de aanhoudende daling van 
kinderen afkomstig uit homo
geen Nederlandstalige gezin
nen. In de kleuterscholen ligt 
dat aandeel nu a! lager dan dat 
van de buitenlandse kinderen. 
Probleem is dat zelfs indien ze 
dat zouden willen, de Neder
landstalige (en Franstalige) 
scholen in Brussel wettelijk 
geen anderstalige kinderen 
mogen weigeren. 

Het Nederlandstalig onder
wijs in de hoofdstad verliest 
aan aantrekkingskracht ten 
voordele van de Vlaamse scho
len in de rand, In vergelijking 
met vorig jaar zitten er dit jaar 
252 Vlaamse leerlingen van 
buiten Brussel minder in het 
Nederlandstalig sekundair on
derwijs in Brussel. Indien de 

huidige trend zich voortzet, 
voorspelt Brussels gewestmi
nister Rttfin Grijp (SP) dat er 
over vijf jaar dubbel zoveel 
migrantenkinderen in het Ne
derlandstalig onderwijs zitten 
als nu. En over zeven jaar 
zitten er dubbel zoveel mi
grantenkinderen als nu in het 
Nederlandstalig lager onder
wijs. 

Momenteel trekt de Vlaamse 
gemeenschap 61 miljoen frank 
uit om het stijgend aantal 
niet-Nederlandstalige leerlin
gen in haar scholen in Brussel 
op te vangen. Dat geld wordt 
besteed om honderd begelei
dingsleerkrachten waaronder 
een twintigtal logopedisten te 
betalen en ekstra didaktische 
hulpmiddelen te bekostigen. 

De Vrije Universiteit van 
Brussel krijgt twee miljoen om 
te onderzoeken hoe de taal
problemen van kinderen uit 
niet-Nederlandstalige en taal
gemengde gezinnen best op
gelost kunnen worden. Voor 
het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel luidt het devies: 
pompen of verzuipen. De aan
wezigheid van anderstaligen 

kan niet vermeden worden. 
Dus moet men de problemen 
die deze anderstaligen veroor
zaken trachten op te vangen 
door een specifieke omkade
ring. 

Intussen keren de Vlaamse 
leerlingen van buiten Brussel 
het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel steeds meer de rug 
toe. Men zal het niet snel open
lijk zeggen, maar vaak nemen 
Vlaamse ouders hun kinderen 
van de Vlaamse school in de 
stad af omdat het niveau zou 
verlagen met de toevloed van 
de anderstaligen. Anderen ge
ven verkeersonveiligheid en 
kriminaliteit op als redenen 
om hun kinderen naar scholen 
in de rand te sturen. 

De problemen waarmee het 
Vlaams onderwijs in Brussel te 
kampen heeft, hebben te ma
ken met de andere problemen 
van een multikulturele groot
stad : immigratie, armoede, 
verkeersonveiligheid, kiimi-
naliteit, verloedering,... Er is 
nog heel wat werk aan de 
winkel. 

(Pdj) 
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FINANCIËN WACHT OP 

DE GROTE SCHOONMAAK 
Het is een publiek geheim dat 
sommige van de federale mi
nisteries dringend 'dienen ge
reorganiseerd te worden. De 
huidige regeringspartners na
men zich voor om de resterende 
federale diensten grondig te sa
neren en operationeler te ma
ken. Deze grote schoonmaak 
kreeg de naam „radioskopie". 
Bij gebrek aan konkrete voor
stellen groeit dagelijks de span
ning binnen het ministerie van 
Financiën. VU-kamerlid Hugo 
Olaerts heeft alle begrip voor 
het ongenoegen dat bij de amb
tenaren van deze diensten 
leeft. 

ONZEKERHEID 
„Iiittujen worden zij wel gekoii-
fronteerd met de beknotting door de 
voorgetitelde inkrimping van de glij
dende uren, de reedö aangekondigde 
vemUchtering van het penjioeiutel-
jel en de problemen betreffende het 
pemoneebtatuut. Voortj zijn er nog 
de knelpunten inzake de wering van 
de politieke invloed, de bijscholing en 
vorming, het gebrek aan demokra-
tuiche jociale verkiezingen, het ge
brek aan openheid, de willekeurige 
oniuiprakelijkheidMtelling van de 
ambtenaren." 

Olaerts meent dat ook de amlj-
tenaren van Financiën alle re
denen hebben om op het einde 
van de maand opnieuw te gaan 
betogen. Meer nog met het oog 
op een strukturering van het 
ministerie van Financiën. 

„Het nieuwe ontwerp voorziet in een 
„Algenune Adminütratie van de 

Fukaliteit" gesteund op vijf poten: 
de adminütratie van de Inkomerui-
en Ondernemingsfukaliteit, de ad
ministratie van de Onroerende fu~ 
kaliteit en Domaniale zaken, de 
BBI, de Douanen en Accijnzen en de 
adminütratie Invordering en Ge
schillen. De lokale herindeling van 
deze verschillende diensten geven 
aanleiding tot huisvestingsproble-
men over garu het Luijd, rruuir vooral 
in Wallonië." ' 

GELDNOOD 
De aanhoudende geldnood zal 
eerder aanleiding geven tot 
voorlopige oplossingen en lap
middelen. 

„Of deze herstrukturering gepaard 
gaat met een termijnvizie Li en blijft 
een open vraag. Het centralisme zal 
alleszins toenemen, het kan een 
negatie zijn van het veldwerk en de 
plaatselijke kennu. De politieke 
macht zal mogelijk de administratie 
overheersen. Het begrip „polyvalente 
ambtenaren" zal waarschijnlijk 
haaks staan op de ver doorgedreven 
jpecialuaties bij de accountants
kantoren. Er u ook nog het touw
getrek tussen de administraties. De 
nieuwe bovenbouw van de herstruk
turering geeft de indruk van een 
zware uitbouw, waarover heel veel 
wordt gepalaverd. De nieuwe on
derbouw is erg onduidelijk, doch laat 
een forse inkrimping verwachten, 
zodat de meeste twijfels opkomen bij 
het lager personeel. Een ding is 
zeker: deze herstrukturering is nog 
nut rond. Ondertussen blijft het bij 
Financiën een hele poespas. Amb
tenaren worden bedolven onder het 

voorbereidend werk bij het nazicht 
van een dossier, de rapporten van de 
bezoeken, de eindeloze en vaak nut
teloze statutieken. De informatika 
loopt tergend traag achter, de uit
wisseling van de gegevens is slechts 
gebrekkig mogelijk, er 'is onvoldoende 
materiaal, de nieuwe wetgeving is 
eerder bij de vakbladen dan bij de 
administratie." Tot zover de 
klaagzang van Hugo Olaerts. 

De grote 
zich op. 

schooniHciak dringt 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• Paul Van Grenibergen 
interpelleerde minister Tob
back over de houding van 
de federale regering ten op
zichte van de uitoefening 
van de burgemeestersfunk-
tie door dhr. Demaret. „Het 
ambt van burgemeester van de 
hoofdstad eiftde aanvaardbaar
heid van het profiel van deze 
burgenuester voor het ganse 
tand. Een ding is zeken Het 
optreden van Demaret gaf op
nieuw een flinke deuk aan het 
politieke imago." 

• Senator Bob Van Hool-
and bracht met zijn inter
pellatie over het Noodfonds 
minister Keichtermans op 
betere gedachten. Het voor
ontwerp van dekreet werd 

OPGEPAST VOOR 
HET AU PAIR-STATUUT 
Minister Leona Detiège zou het 
au pair-statuut het liefst afge
schaft zien. Ze vreest immers 
dat door de strengere regle
menten inzake het afleveren van 
arbeidskaarten, mensenhande
laars het systeem van au pairs 
gaan misbruiken. 

In het Vlciamse Gew^est werden 
vorig jaar 129 arbeidsvergun
ningen voor au pair meisjes — 
personen onder de dertig jaar, 
die gedurende maximaal één 
jaar een kursus kombineren met 
licht huishoudelijk werk in een 
gastgezin — afgeleverd. Dat zijn 

er 74 meer dan het jaar voordien 
en die relatief belangrijke toe
name baart Vlaams minister van 
Tewerkstelling en Sociale aan
gelegenheden zorgen. 

Sedert oktober 1992 worden 
geen arbeidskaarten meer uit
gereikt aan zogenaamde kaba-
retdanseressen en het ligt dus 
voor de hand dat vrouwenhan
delaars nu andere sluipwegen 
zoeken om hun levende waar 
ons land binnen te brengen. 

De minister vermoedt dat 
schijnhuw^elijken en het mis-

DE KANDIDATEN 

Men moet het ooit eens gedaan hebben om 
te w^eten wat het is, op een lijst voor 
verkiezingen staan. Wie kandidaat is weet 
bij voorbaat dat de kans om verkozen te 
worden uiterst klein is. Wat trekt ze dan zo 
aan om koste wat kost op een onver
kiesbare plaats te staan ? 

In een tijd wjiarin de gedragingen van de 
mens deskundig bestudeerd, bevraagd, 
geënquêteerd, kortom uitgebeend worden 
zou er nog geen studie gemaakt zijn over 
het waarom mensen op een verkiezingslijst 
gaan staan. 

Degene die verkiesbaar is buiten beschou
wing gelaten moeten de kandidaten in een 
aantal groepen ingedeeld worden: de 
strijdplaats, de opvulling, de ereplaats, de 
eerste opvolger, de opvolgers en de ere
plaats van de opvolgers. De ouwe rot met 
•wie wij aan de toog van De Schakel te 
Waregem over het fenomeen van gedach
ten wisselden had het reeds allemaal mee
gemaakt. Er was geen verkiezing voorbij 
gegaan of hij had op de lijst gestaan. ,,Om 
de hoop te vergroten en er veel geld in 
gestoken ook." De lezer kent dat soort 
gesprekken. 

Toen de kandidaten er — in de schou\vburg 
van De Schakel, wel te verstaan — aan het 
publiek werden voorgesteld en op het 
podium geroepen was alles aanw^ezig om 
zon studie te beginnen. Een groep van 28, 
mannen en vrouwen door mekaar, alle 
leeftijden, alle beroepen, uiteenlopende 
burgerlijke staat, enweetikveel. Zij ston
den daar schoon in hun beste pak, de 
haren netjes. Hun kaken blonken een 
beetje, niet alleen van de spots maar vooral 
van dat vleugje gêne die kandidaten heb

ben als zij aan het publiek onderworpen 
worden. 

Natuurlijk waren er ook de truidragers. 
Ge kent ze wel, dat soort volk waarover 
Paul van Vliet het heeft in zijn liedje Papa 
Ui blijven hangen aan The Sixties. Truidragers 
zijn een taai ras voor vwie geen drempel te 
hoog is om die maliënkolder niet voor één 
keer thuis te laten. 

Mag een kandidaat die op een meeting aan 
het pubUek voorgesteld w^ordt en van wie 

ACH ZO! 
verwacht wordt dat hij zich van zijn beste 
kant laat zien een trui dragen ? 

,,E^n goede vraag!", zou de onderzoeker 
opmerken en er een hoofdstuk aan wï]-
den. 

De ouwe rot aan de toog had niet zo 
onmiddellijk een antwoord. Wel vond hij 
dat kandidaten een metamorfose onder
gaan, dat ze geen gewone mensen meer 
zijn, dat ze openbciar bezit geworden zijn. 
Als ze op het podium komen groeien ze 
met een bepaald aantal centimeters, als ze 
hun naam horen zien ze hoe mensen voor 
hen stemmen, als ze bloemen krijgen zitten 
ze reeds een beetje in parlement of ge
meenteraad. 

Wie kandidaat is w^ordt euforisch, ziet hoe 
anders hij door de wereld bekeken wordt 
of denkt dat althans. Een kandidaat leeft 
op de toppen van de tenen, mjig nergens 
falen, omdat hij met z'n handen geen blijf 
'weet geeft hij ze voortdurend weg. 

De ouwe rot: „E^n kandidaat is geen mens 
meer! Hoe dichter verkiezingsdag nadert 
hoe verbetener hij wordt." Het is een 
geloofwaardige gedachte. 

De kandidaten, ze stonden er mooi op de 
Bühne van De Schakel, zij gingen gretig in 
op het applaus van het publiek, met ge
zwaai van hun bloemenboeket en met hun 
breedste glimlach. 

„Ze zijn me allemeial even hef, als ik kon ik 
zou voor elk van hen stemmen, maar dat 
mag natuurlijk niet." 

De ouwe rot wou wel eens een Wa-
regemnaarke proberen, zette de lippen aan 
het ietwat te grote kelkje en oordeelde: 
„Niet slecht maar een beetje langs de zoete 
kant..." 

Aan de uitgang van de schouwburg ^ver-
den de kandidaten gelukge-wenst, ze gaven 
handjes zoals het hoort. „Wacht maar tot 
hun foto in de straten hangt, dan gaan ze 
pas helemaal uit de bol." 

Toen Mithat Karaman uit het donker van 
de schouw^burg k^vam fluisterde de ou-we 
rot: „Voor die jonge Koerd zou ik nog 
willen stemmen, ik heb hem daarnet een 
hand gegeven." 

Hand in hand, -weet je wel! 

R-Asmus 

ingetrokken en opnieuw 
verwezen naar de desbetref
fende •werkgroep. 

• De zetelverdeling voor 
het Europees Parlement, na 
goedkeuring van het Ver
drag van Maastricht, is nog 
steeds geen uitgemaakte 
zaak. Daarom vroeg 
Etienne Van Vaerenbergh 
aan minister Tobback of de 
Duitstalige Gemeenschap 
in ons land de •vijfentwin
tigste zetel kan krijgen. Het 
antwoord van de minister 
was vrij geruststellend: 14 
zetels voor de Vlaamse Ge
meenschap, 10 zetels voor 
Wallonië en 1 zetel voor de 
Duitstalige Gemeenschap. 

bruik van het au pair-statuut 
daarvoor kunnen dienen. En 
ook de parlementaire kommissie 
Mensenhandel •wees in haar 
ontwerp eindverslag al op de 
mogelijkheid van een dergelijke 
verschuiving. 

„We hebben de adviesraad voor 
buitenlandse arbeidskrachten 
gevraagd om het artikel over au 
pairs af te schaffen of aan te 
passen", aldus de minister. René 
De Preter van het kabinet De
tiège : „Vermits er een Europees 
akkoord over bestaat, zal het au 
pair-systeem wel niet afgeschaft 
worden, maar er zou een strengere 
kontrole moeten komen. 

Tot nu toe hebben •we geen 
aan'wij zingen dat vergunningen 
voor au pair misbruikt •worden. 
Maar omdat er — zodra -we onze 
toestemming gegeven hebben — 
geen kontrole meer is, is het 
mogelijk dat het systeem mis
bruikt •wordt of zal •worden". 

„Momenteel lijken er zich nog geen 
problemen te stellen. Zo ui er bij
voorbeeld geen land van waaruit 
opvallend veel au pair-aanvragen 
komen. De meeste meuijes komen uit 
Noord-Afrika, Oost-Europa of Azië, 
maar niets laat een georgan'uieerd 
trafiek vermoeden", onderstreept 
De Preter. 

Nadine Fierens van het au 
pair-bureau Wmdrose: „Die toe
name van het aantal uitgereikte 
vergunningen lijkt me normaal. We 
krijgen met de jaren inderdaad meer 
aanvragen binnen. Vermoedelijk zal 
ik volgend jaar drie tot vier keer meer 
au pair-meisjes kunnen plaatsen 
dan dit jaar. De vraag u overigens 
nog altijd groter dan het aanbod. Ik 
krijg gemiddeld per dag zo'n tien 
telefoontjes van gezuinen die een au 
pair willen." 

Fierens is voorstander van een 
strengere kontrole. In het bui
tenland is het werk beter ge
reglementeerd. 

„In België moeten de gezinnen zelf de 
arbeidsvergunning aanvragen. Dat 
veroorzaakt nut alleen problemen 
als we een nuLije — dat het bij
voorbeeld in een eerste gezin niet kan 
aarden — willen overplaatsen, maar 
het maakt ook eventuele kontrole 
door de overheid heel wat moeilijekr. 
We pleiten dan ook voor een een
voudiger systeem, waarbij we ab 
bemiddelaars mogen optreden." 

(hu) 
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SENATOR WILLY KUIJPERS OVER DE MENSENHANDEL: 

BEGIN EN EINDE IS GELDGEWIN!'' / / 

Met de regelmaat van de klok leeéje In deper^ over klachten 
m.b.t. de mensenhandel, dé slavernij van deze eeuw. Elke 
maand klimt senator Willy Kuijpers in de pen om een 
nieuw dossier aan te kaarten bij de ministers van 
Binnenlandse Zaken en JiutUie. Nu de mogelijke be
trokkenheid van de Zaïrese ambassade te Brussel... Dat 
houdt Knijpers nu al een jaartje vol. Maar dan volgden de 
bedreigingen... 
Genoeg stof voor een praatje, een stand van zaken. 

• Waar haal je al die feiten, 
met dokumenten en detai ls bij 
mekaar? 

Wi l ly Kuijpers : „Ik denk dat elke 
niandataruf, advokaat of dociaal 
werker, dU verwe^'en leeft met zijn 
j treek en er de inenjelljke problemen 
volgt, de poLhilag voelt van die groei
ende tragiek, van du nuiuenuit-
biiiting. Bovendien vangen we velen 
op. Uit alle 'i heren landen loodden 
jluwe bedriegers de hoopvallen, de 
werkers naar hier... Je kan het 
vergelijken met de uittocht deötijdó 
naar Amerika. En dan vertellen die 
nunjen hun ontgoocheling, hun el
lende die eruit volgt. Gaandeweg heb 
ik, samen met mijn vrouw, ervaren 
hoe de opvangwerken, de OCWS'd, de 
politiediensten, de adniinuitratie, 
enz... hopeloos achter het net vitsen, 
meestal bij gebrek aan bevoeghei? en 
koördinatiemiddelen. Maar ook aan 
leiding." 

DICKENS... 
H Zijn zij dan niet op d e 
hoogte van deze feiten. . . 

W. Kuijpers; „//! vele gevallen wel. 
Zeker de bojüdiensten. Wij hebben 
in ons land een van de beste in-
licbtingsdieiuten. Maar heel veel 
materiaal blijft onbehandeld liggen. 
Dat ontmoedigt dan weer vele lagere 
ambtenaren. Zowel bij de politie aii 
bij de OCMW's. En wat behandeld 
wordt blijft hoofdzakelijk in de kri-
minele sfeer hangen. 

Het sociaal luik ontbreekt veelal 
Koning Boudewijn heeft ontegen
sprekelijk dit gegeven doorbroken. 
Chru de Stoops boek, sanun met de 
publieke biecht van Dirk Trioen, 
vulden die leemte. De Bijzondere 
Kamerkommissie mzake mensen
handel — die zo aarzelend begon — 
formuleert nu een reeks vrij ge
makkelijk te nenun maatregelen. 
Maar daarboven moet de regering — 
ook in deze — leiden én begroten. Ik 
heb de indruk dat de meeste mi-
nuters van Jiuititie sedert de 2e. WO 
nooit op de regeertafelgeklopt hebben 
om bij voorrang de nodige kredieten 
te verwerven, om hun dieruiten uit te 
riuiten. 

Een voorbeeld slechts: m de ka
binetten en bijhorende kantoren van 
de 16 onderzoeksrechters te Brussel, 
waan je jezelf ui een soort Dic-
kenstijd. Nochtans oogt dat gebouw 
aan het Poelaertplein indrukwek
kend... aan de buitenkant tenmiru<te. 
De rechters hebben naar objektieve 
normen, 30% plaatsruimte tekort. 
Begin dan maar." 

• H e t kan toch niet a l leen een 
verouderd g e b o u w zijn dat d e 
rechtspraak zo traag en af
standelijk maakt. . . 

W. Kuijpers: „De meer dan 300 
veelal verouderde gerechtsgebouwen 
en gevangenuisen betekenen slechts 
één der faktoren. Het ontbrekende 
personeel en het gebrek aan analyse, 
doortastendheid en leiding ui veel 
erger. Het Antwerps gerechtelijk ar

rondissement telt zo'n 500-tal be
kende erospunten. Zij worden in het 
oog gehouden — of begeleid zoaL je 't 
wil — door hoogstens een 5-tal leden 
van rijkswacht en stadspolitie. Wat 
wil je dan? Bovendien moet dat 
kwintet nog geregeld voor wat anders 
de straat op. Nooit kunnen zij ter
dege woorwerken." 

GELDGEWIN 
• E n -werken ze dan o o k n o g 
s a m e n ? 

W. Kuijpers: „De verschillende 
diensten spelen slechts sporadisch op 
mekaar in. De bijzondere belas-
tingsinspektie, het arbeidstoezicht, 
de kontrole van Volksgezondheid, de 
vreemdelingendienst, het kommis-
sariaat-generaal voor de vluchte
lingen, de stedelijke- en de gerech
telijke politie, de rijkswacht, de 
biiurtwerkers, de OCMW's werken 
elk in hun vakje. Daarenboven leven 
en oordelen de gerechtelijke arron
dissementen zéér autonoom. Zij 
staan op die zelfstandigheid, maar 
het maakt het volgen en vervolgen 
ook zéér moeilijk. 

Doorwuxterde advokaten begeleiden 
de netwerken. Misdaadfirma's or
ganiseren zich internationaal. Zij 
verplaatsen hun aktiviteiten zodra 
het ergens te heet wordt. De on
derwereld van Antwerpen wordt voor 
een groot deel geleid vanuit Ne
derland. En dat b niet omwille van 
de heelnederlandse verbondenheid, 
hoor. De netwerken spelen in op de 
verschillen en de afstandelijkheid der 
politiediensten. Het Schengenak-
koord, reeds gesloten in '85, slaagde 
er nog steeds niet in om de kunst
matige staatsgrenzen weg te ha
len. " 

• H o e k o m t het dat drugs, 
mensenhandel , smokkel , vals-
munterij , enz. . . z o v e r w e v e n 
zijn m e t mekaar? 

W. Kuijpers : „Het begin en einde 
van dit alles 'u geldgewin. En eens er 
geld is moet dit witgewassen worden 
en opnieuw aangewend. Alles wat 
onwettelijk ui en verkoopbaar, u 
bovendien duur. Vergeet daarnaast 
niet dat meer dan ooit alle do
kumenten, re UI passen, enz... na-
maakbaar zijn of ontstolen kunnen 
worden. De gedoogde korriiptie in een 
aantal Linden maakt hun admi-
nuitratie zo goed aLi waardeloos. Hoe 
kunnen onze kanseliers ui het bui
tenland voor de inreuwuia nog echt 
kontroleren en oordelen ? 

Het visabeleid moet noodzakelijker
wijze op punt gesteld worden. Tien
tallen professoren, bedrijfsleiders en 
politiet wachtten maanden op een 
inreuivuHim omdat onze vreemde-
iingendieruit dichtgeslibt ui. Ik raad 
vrienden aan om een inreuvuium 
voor Frankrijk of Nederland aan te 
vragen en zo naar Vlaanderen te 
komen. Bij de opening van „Ant
werpen, Europese Kultuurhoofds-
tad" heb ik de adminuitratieve jan-
boel voor de zoveelste maal in het 
kwadraat ervaren. De Makedoonse 

Vluchtelingen in Zaventem. Volgens Willy Kuijpers is de men
senhandel met "vluchtelingen " de slavernij van deze eeuw. 

antwoord terugwijsbeleid, blijft dit 
alles dweilen-met-de-kraan-open. 
Onverwijld moeten de verschillende 
diensten o.l.v. een koörduierende be-
leidscel samenwerken om deze iiit-
btiitiing tegen te gaan. Op dit ver
zoek gingen de inuiuiters ui. Sedert 
enkele dagen kreeg dhr Vandoren, 
een nationale maguitraat, de op
dracht om de meiuenhandel voor heel 
het land te volgen. En hij de Rijks
wacht werkt een permanente op
volgingscel Indien de personeeb-
bezetting nu nog volgt zal de pu
blieke opinie 'de buitenstaander'heel 
wat anders gaan ervaren. 

Vergeet niet dat heel wat integra-
tieuupanningen voor buitenlanders 
nu de mbt ingaan wegens de ver
keerde beeldvormuig. En daarvoor 
ligt de oorzaak voor een groot deel bij 
de uitholling van de cuiielwetgeving. 

Het 'spreidingsplan' b zon andere 
beleidsonniacht-oplossing. Vele ge
meenten missen de antropologbche 

^ aanpakmogelijkheden om bedrogen 
p buitenlanders op te vangen. En eens 
£ ze wat geïntegreerd zijn, nweten ze 
~ voor het allergrootste deel het land 

verlaten." 

• Maar 
•wél? 

h o e m o e t he t dan 

minbter van Kuituur, die „Sara
jevo " — het openingsspektakel van de 
Bourlaschouwhurg — wilde bijwonen, 
moest op onze hulp beroep doen om 
hier wettelijk-netjes „binnen te ge
raken"..." 

• Waarom h e b je in de Senaat 
geple i t voor de bescherming 
van de as i e lwet? 

W. Kuijpers : „Door de uitholling 
daarvan b deze wet ongeloofwaardig 
geworden. In 1992 vroeg zo'n 
30.000-tal meestal aangevoerde per
sonen politiek asiel aan. Slechts 5 
procent van de dossiers werd erkend. 
De rest veroorzaakt veel kosten, legt 
de administratie lam en verhoogt bij 
een aantal mensen de vreemdelin
genhaat. De afgewezenen komen 
voor een goed deel in de illegaliteit 
terecht. Poetsdienst, horeca, de bouw, 
tuinderijbedrijven, prostitutie, mon-
tagewerken, konfektie, enz... draaien 
voor vele aktiviteiten met lageloon-
landers die uit de asielhoot vielen. 

Moeten wij ons niet drie vragen 
blijven stellen bij dit migratiever
schijnsel? Hoe komt een Ghanees 
speciaal hier in Vlaanderen terecht ? 
Dit b toch enkel te wijten aan 
netwerken die blijven bestaan. En 
hoe kan diezelfde tiep met een pa
pieren bevel op zak om het land te 
verlaten binnen de vijf dagen, zonder 
daadwerkelijke begeleiding terug 
thub geraken ?" 

• H e b je cijfers daarover ? 

W. Kuijpers : „ Tussen 1 februari 
1988 en 1 september 1993 vroegen 
7.504 Ghanezen asiel ui ons land. 
Daarvan werden er 'm diezelfde pe
riode 5.982 afgewezen; 1.478 waren 
einde 1993 nog üi behandeling en 
slechts 44 zijn erkend of 0,7% van 
het totaal der eindbeslbsingen. 

Tijdens het eerste semester 1993 
kreeg België, tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, rrut 4.947 dossiers 
het derde hoogste aantal asielaan
vragen uit Afrika te verwerken. Al
leen Duitsland en Frankrijk gaan 
ons voor. De vergelijking met drie 
voor Afrika scharnierlanden dringt 
zich op, Portugal: 231, Italië: 133, 
Griekenland: 25. Niettegenstaande 
de Britse koloniale banden met 

Ghana telde ons land voor die periode 
meer dan dubbel zoveel asielaan
vragen uit Ghana dan Groot-Brit-
tannië." 

SUPER MAGISTRAAT 
B Besch ikken d e minis ters 
over al deze gegevens ? 

W. Kuijpers: „Ik heb aan de 
minbters voldoende uitgewerkte dos
siers bezorgd die de ronseling van 
kandidaten —speciaaldan in Ghana 
en Nigeria — aantonen. Maar reeds 
voor 6 jaar werden bij de rijkswacht, 
de stadspolitie en het parket te Ant
werpen mbbruikdossiers sanunge-
steld, die de vrouwenhandel de pros
titutie en het zwarwerk bij asiel
zoekers aantoonden. Ik meen te we
ten dat einde december 1988 de 
minbter van Justitie alleen al m.b.t 
Ghana in het bezit was van de 
preciese gegevens over 85 kandi
daat-politieke vluchtelingen, die uit
gebuit werden. Einde december 1991 
bezat hij weer een lijst met 97 
uitgebiiiten; einde december 1992 
volgde een nieuwe met 171 namen; in 
het najaar 1993 telde een gelijk
aardig dokument 154 personen." 

• Uitgebuit . . . 

W. Kuijpers: „Ik herhaal het: zij 
worden verder uitgebuit! Ze ver
dwijnen in het onwettelijke van de 
sliiikarbeid of worden „opgepikt " en 
daarna uitgebuit door de netwerken. 
Anderen blijven in groten getale de 
OCMW's belasten. Begin augustus 
1993 werden in ons land 11.350 
asielzoekers door de OCMW's on
dersteund. Daarvan was voor meer 
dan 113e, nl ± 3.900 de procedure 
afgelopen! 21 % onder hen waren 
Ghanezen. De stad Luik spande 
hierbij de kroon. Daar ondersteunde 
het OCMW 3.145 asielzoekers, 
waarvan 1.425 afgewezenen; daar
onder 426 Ghanezen of 30%." 

• Wat is u w besluit ? 

W. Kuijpers: „Met alle beleids-
kracht moet het Schengenakkoord 
dat de politionele samenwerking tus
sen 8 lidstaten van de Europese Unie 
beoogt, toegepast worden. Daarnaast 
horen de ontradeuigsprogramnui 's 
ter plaatse doorgevoerd te worden. 
Zonder een effektief, nuiuielijk-ver-

W. Kuijpers : „Ik vind de gesloten 
opvang van kandidaat-politieke 
vluchtelingen véél eerlijker op voor
waarde dat deze opvang geen maan
den aansleept. Oostenrijk dat van na 
de 2e WO ervaring heeft nut deze 
problematiek wees ons de weg. Verder 
vind ik dat wij voor de bordelen een 
vestigutgswet moeten maken. Nu 
zijn deze een soort vermomde cafés 
met alle gevolgen vandun... En dit 
voorstel ui nu gereed. Binnenkort 
duiun we het m." 

(mvl ) 

,,UW DAGEN 
ZIJN 
GETELD!' \n 

„Eerst klonk me die telefonbche 
bedreiging te bijheb om echt 
uit het meiuenhandelmilieu 
te konun!", d ach t Wil ly 
Kuijpers . M a a r toen ook 
onde rzoeks r ech t e r B r u n o 
Bul thé de volle lading 
kreeg, toen het a p p a r t e -
nient van een Tsjechisch 
meisje in b r a n d w e r d ge
s token en bi) een a n d e r d e 
beide a r m e n g e b r o k e n wer 
den. . . k r eeg die bijbelse zin 
plots een a n d e r e be tekenis . 

H e t Pa rke t en de Rijks-
•wacht speelden er gepas t op 
in. Wil ly Kuijpers pan ikee r t 
met . O p donderdag 31 maart 
om 20u. kon t ron tee r t hij -
samen met B R T N - j o e r n a -
list J e r o e n Tuyten - de pu
blieke opinie met een aan ta l 
pe r sonen uit de m e n s e n h a n 
de l ; pros t i tuees , enz. . . 

In de Bus le idengang , die op 
de Leuvense Vismark t uit
geeft, in het kul turee l cen-
t r u m - p r a a t k a l e e Wentebteen 
is iedereen we lkom die meer 
wil we t en over de achter 
g r o n d e n van de mensen
hande l . 
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DE SPOORWEG IN HET VLAAMS VERVOERSBELEID 

VU EIST REGIONALISERING NMBS 
Naar aanleiding van het rapport van de Sociaal Eko-
nom'uiche Raad van Vlaanderen "Standpunt over de 
toeko/ruit van het NMBS-inveötering^programma" en de 
berichten over de ontsporing van de HST-inveöteringen, 
heeft de Volkjunie het nuttig gevonden de rol van de NMBS 
in het verkeert- en vervoersbeleid door te lichten. 
Het Gentse Sint-Pietersstation, ab drukste rei
zigersstation in Vlaanderen, leek haar de ideale lokatie om 
de schrijnende sitiuitie van de spoorwegen in het algemeen 
en het gebrek aan res pekt voor de reixiger in het bijzonder 
te lUujtreren. 

STAAT IN DE STAAT 
• De huidige NMBS lijkt wel 
op een staat in de staat. De 
nood aan een modern beheer en 
management, dat denkt in ter
men van rendement en effici
ëntie, IS dan ook heel groot. 
Uiteraard moet dit gebeuren 
binnen het kader van een sociale 
dienstverlening voor het reizi-
gersvervoer. 

Daarbij moet ook de federale 
regering als aandeelhouder de 
nodige inspanningen leveren 
om een gepast klimaat te schep
pen. De VU vindt het daarbij 
o.m. belangrijk dat een eerlijke 
konkurrentie met het vracht
vervoer mogelijk wordt ge
maakt. 

POLITIEK VERZIEKT 

• De investeringen blijken 
veelal politiek geïnspireerd en 
niet klant- en toekomstgericht. 

Door de onwil om over te stap

pen op een investeringspolitiek 
gebaseerd op objektieve kriteria 
moet Vlaanderen genoegen 
nemen met de rigoureuze re
gionale 60AJ0-veraeling. 

Nochtans -wordt zowel voor het 
reizigers- als het goederenver
voer het meest spoorwegver
keer gegenereerd in Vlaande
ren. De verhouding 60/40 is dus 
nadelig. Bovendien w^ordt deze 
60/40 verdeling, afgesproken in 
het tienjaren-investeringsplan 
1991-2000 niet gerespekteerd. 
Voor de jaren 1991-1992 komt 
de verhouding uit op 58/42. Dit 
kan veranderen indien de vol
gende jaren de investeringen 
afgestemd worden op de juiste 
verhouding. 

Belangrijk hierbij is ook de 
weerslag van het zogenaamd 
gemeenschappelijk gedeelte van 
de H S T op de investeringsbud
getten. Een gedeelte van die 
investeringen wordt ten laste 
gelegd van het binnenlands net. 

Het binnenUinds aandeel na de HST-uivesterlngen weegt haast uitsluitend op Vlaanderen. 

omwille van het gemeenschap
pelijk gebruik dat daarvan zal 
gemaakt worden. 

Het binnenlands aandeel van 
de HST-mvesteringen vi'eegt 
echter uitsluitend op Vlaande
ren (en gedeeltelijk op het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest). 
Dit wil zeggen dat de finan
ciering voor de HST geen weer-

VIJF VOORWAARDEN 
OM DE NMBS TE SANEREN 
1. De top van de NMBS sank-
tioneren voor mismanage
ment, zoals dit gebeurt in de 
ondernemingen. Voor de VU 
betekent dit het ontslag van 
afgevaardigd bestuurder E. 
Schouppe als verantwoorde
lijke voor het NMBS-beleid. 

2. Daar het onmogelijk is om 
vanuit de gewesten een aan
gepast vervoersbeleid te voe
ren zonder de medewerking 
van de NMBS en bovendien de 
N M B S nog steeds de Vlamin
gen en Vlaanderen nadeel be
rokkent, eist de VU de on-
middelUjke regionalisering 
van de spoorwegmaatschap
pij en het volledige vervoers
beleid. 

3 . Na de regionalisering vraagt 
de VU, zoals de Europese re
gelgeving voorschrijft, de op
splitsing van de spoormaat
schappij in 2 apar te entitei
ten : exploitatie en infirastruk-
tuur. 

De eksploitatie-maatschappij 
kan dan bvb. fusioneren met de 
Vlaamse Vervoersmaatschap
pij (De Lijn). Deze maatschap
pij is dan verantwoordelijk 
voor het binnenlands vervoer 
en het vervoer in de grens
streek, gekombineerd met 
trein, tram en bus. 

Ook de uitbating van rendabel 

•}"#—»«. 

slag heeft op het Waalse aandeel 
in de binnenlandse investerin
gen (40%). Nochtans staat het 
vast dat op de tracé Bier
beek-Luik 1C+ treinen van het 
binnenlands net zullen worden 
ingezet. 

IN DE KOU 
• De afschaffing van of de 

Vlaanderen moet zelf kunnen bepalen welke investeringen dienen te 
gebeuren. 

vrachtvervoer per spoor dient 
hierin voorzien te zijn. 

De verantwoordelijkheid voor 
de spoorwegen-infrastruk-
tuur komt dan zoals voor we
gen en waterwegen by het mi
nisterie van Openbare Wer
ken. Zo kan Vlaanderen voort
aan zelf bepalen •welke infra-
struktuur prioritair moet aan
gepakt worden, welke inves
teringen dienen te gebeuren. 

4 . De uitbating van de H S T 
dient doorgeschoven te wor
den naar een Europese maat
schappij, die de grote inter
nationale Europese spoorver
bindingen kan uitbaten. Ui
teraard dient in deze maat
schappij elke partner (regio) 
inspraak te hebben. Zij zal ook 
de kosten van de nodige spoor-
inft-astruktuur mee moeten be
talen via mede-investeringen 
en huurgeld voor de gebruikte 
spoori nfrastruktuu r. 

5. De VU blijft van oordeel dat 
het openbaar vervoer een be
langrijke plaats moet innemen 
in de ganse raobiiiteitsprobie-
matiek. 12en blinde afschaffing 
van lijnen en stations is uit den 
boze. Vlaanderen heeft nood 
aan een mobiliteitsbeleid 
waarin al de komponenten ge-
integreerd zijn, ook de spoor
wegen. 

drastische sanering van ver
schillende klantvriendelijke ta
ken van de NMBS is niet aan
vaardbaar. De toestand van 
onze stations kennende is het 
onbegrijpelijk dat het pro
gramma „onthaal reizigers" ge
halveerd w^ordt. 

Zo IS er reeds zon tien jaar 
sprake om het Gentse Sint-Pie
tersstation (het drukste reizi
gersstation in Vlaanderen) aan 
te pakken en het door renovatie 
reizigersvriendelijk te maken. 
Het omgekeerde gebeurde ! Het 
sanitair bevindt zich in erbar
melijke toestand, uit de wacht-
hokjes \verd de verwarming 
weggehaald zodat de reizigers 
letter en figuurlijk in de kou 
staan, op de perrons ontbreekt 
de noodzakelijke reizigersinfor
matie, de bouwvergunning voor 
het geplande parkeergebouw zit 
in de koelkast... In vele andere 
stations in Vlaanderen is het al 
niet veel beter, 

MISMANAGEMENT 
B Bovendien blijkt uit recen
telijk gepubliceerde cijfers dat 
de bestuurders van de NMBS 
de budgetten van in het begin 
verkeerd hebben ingeschat. 
Vooral de HST-investeringen 
zijn destijds op een onvergeef
lijke wijze zwaar onderschat. 
Op twee jaar tijd steeg de kost
prijs van de HST van 85 miljard 
naar vermoedelijk meer dan 
150 miljard. Dit getuigt van een 
ontoelaatbaar mismanagement 
waarvan Vlaanderen bovendien 
eens te meer het slachtoffer van 
is. 

- Het in evenwicht houden van 
de jaarrekeningen 1993 met pa
trimonium-operaties, die de te
korten drukken is ook geen 
voorbeeld van goed beheer. 

— De sluikse privatiseringen die 
momenteel worden doorge
voerd, door de filialisering van 
de meest rendabele onderdelen, 
zijn onaanvaardbaar. Voorbeel
den vinden we voldoende: 
TUC-rail, waar de beste 
NMBS-ingenieurs werken; Eu
rostation;... 
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IRKEER 
— Daarnaast dient opgemerkt 
dat ook de taalkaders nog 
steeds niet gerespekteerd wor
den binnen de NMBS. Er is 
geen objektieve personeelsver
deling tussen beide landsdelen; 
niet a rato van het bevolkings
aantal en zeker niet t.o.v. het 
aandeel in gebruik en omzet van 
de spoorwegmaatschappij per 
gewest. ^ 

INTER-REGIONAAL 
• In de diskussie over de mo
biliteit zal het spoorverkeer een 
zeer belangrijke plaats innemen. 
E^n samenhangend en eendui
dig vervoersbeleid, ook speci
fiek voor de spoorwegen, is dus 
noodzakelijk. 

— Sinds de staatshervorming 
van 1988 ligt de kern van het 
vervoersbeleid bij de gewes
ten. De mentaliteit t.o.v. ver
keer en specifiek t.o.v. openbaar 
vervoer is in Wallonië verschil
lend met die in Vlaanderen. 

— Bovendien is er dringend 
nood aan het afstemmen van 
alle vervoersmogelijkheden op 
elkaar. Momenteel is het zo dat 
de nationale spoorwegmaat
schappij niet de minste samen
werking zoekt met de gewes
telijk georganiseerde openbare 
vervoersmaatschappijen, inte
gendeel ZIJ voeren soms een 
konkurrentiestrijd. Vlaanderen 
heeft nochtans nood aan een 
komplementair openbaar ver
voersnet, waarbij onder andere 
bus- en treinvervoer elkaar aan
vullen. 

— Hierbij dient ge'wezen op het 
feit dat infrastruktuurwerken 
voor spoorvervoer slechts suk-
sesvol Zijn naarmate ze inge
schakeld kunnen worden in Eu
ropese strukturen doch uitgaan 
vanuit de noden van de regio. 
Meteen is het belang van het 
inter-regionaal transport aange
duid. Hierbij kan de HST een 
belangrijke rol spelen. 

— De uitslag van het referendum 
in Zwitserland en de houding 
van Oostenrijk in de EU zal het 
ganse Europese vervoersland-
schap in de richting van het 
vrachtvervoer per spoor stu
ren. Vlaanderen moet op der
gelijke belangrijke Europese 
uitdagingen kunnen reageren. 
Ook bij ons dient dringend ge
werkt te worden aan een ren
dabel vrachtvervoer per spoor. 
Dit zal zowel het milieu als de 
verkeersdrukte en onze over
verzadigde wegen ten goede ko
men. 

— De uitdaging voor het Eu
ropese spoorvervoer ligt in een 
selektieve schaalvergroting ge-
kombineerd met een regionale 
kompetitieve struktuur en ma-
kro-regionale associaties. 

Het infrastruktuurbeleid heeft 
nood aan ruimtelijke fleksibi-
liteit, dus nood aan regionale 
beheers- en opvolgsystemen. 
De nodige fleksibihteit laat geen 
centralistisch gedrag toe. 

Het spoorvervoer dient zich in
ter-regionaal te oriënteren bin
nen de EG en maksimaal ge
bruik te maken van schaalvoor
delen. Makro-regionale samen
werkingsverbanden en struktu
ren moeten tot stand komen, 
met voor elke makro-regio een 
strategisch aktieplan. Het hui
dige nationale denken inzake 
(spoor)vervoer betekent hier
voor een belemmering. 

0,7 MILJARD INVESTERINGEN GESCHRAPT 

WORDT UITSTEL AFSTEL? 
ü « e S, «9 3* ® ^ 

De financiële problemen van 
de NMBS hebben er toe geleid 
dat van het oorspronkelijke 
investeringsplan verschil
lende opties (± 40,7 miljard fr.) 
werden geschrapt of uitge
steld. Maar w^ordt uitstel op 
termijn geen afstel? 
Uitgesteld tot na 2000 zijn 
o.a.: 
• de elektrifikatie van het 
baanvak Herentals-Neerpelt 
(900 miljoen fr.) 

• de spoortunnel onder Ant
werpen (J,'h miljard fr.) 
• de bocht van Leuven (500 
miljoen fr.) 
• de spoorverbinding tussen 
Hasselt en Landen (800 mil
joen fr.) 

• de Ujn Hasselt-Maasmeche-
len (1 miljard fr.) 

Verminderd o.a.: 

• het programma 'onthaal rei
zigers' werd gehalveerd (-2 
miljard fr.). 

• de investeringen in de uit
rusting van de haveninfra-
struktuur en de industriële 
bekkens (-2 miljard fr.). Deze 
investeringen zijn nochtans 
van vitaal belang voor de 
Vlaamse havens. 

• de IJzeren Rijn - goede-
renverbinding vanuit Antwer
pen via het noorden van Lim-

1 burg naar het Ruhrgebied en 
* verder Oost-Europa. Het op-
g nieuw in dienst nemen van 
•&• deze verbinding kan nochtans 

WORDT LIJN GERAARDSBERGEN-
VILVOORDE OPGEOFFERD 

van groot strategisch belang 
zijn voor Vlaanderen. De ge
schatte kostprijs voor dit pro-
jekt (NMBS) voor de drie lan
den samen beloopt 5 tot 6 
miljard fr. 

• Door het realiseren van het 
HST-projekt zullen sommige 
internationale lijnen in Vlaan
deren uitdoven. De verbinding 
Londen-Keulen wordt vanaf 
1998 gereduceerd tot een 
2-urendienst Oostende-Aken. 
Het lot van de lijn Oos-
tende-Roosendaal wordt onze
ker. 

• De elektrifikatie van de lijn 
Deinze-De Panne -werd ge
woon stilgezet. Omdat er geen 
geld meer is. 

Zal Geraarddbergen jtrakd de enige dtad in een dtraal van 40 km rond Bruéöelzijn die geen rechtjreekje 
verbinding heeft met de hoofddtad ? 

Als illustratie van de blinde be
sparingswoede van de NMBS 
mag de •weekeinderegeling op 
lijn 123, Geraardsbergen-Vil-
voorde best dienen. De spoor
wegmaatschappij wil vanaf 29 
mei a.s. de uur-IR-dienst tussen 
beide steden vervangen door 
een tweeuurstoptreindienst. 

De huidige •weekeinderegeling 
voorziet in 17 klokvaste treinen, 
vanaf mei zal volgens de plan
nen de huidige rechtstreekse ve-
binding vervangen worden door 
treinen om de twee uur met een 
overstap in Ekiingen. Van de 17 
treinen per rijrichting naar en 
van Vilvoorde zouden er nog 8 
tot Edingen overblijven. 

Volgens de verdedigers van de 
bestaande regeling zou de 
NMBS hiermee artikel 12 van 
haar eigen beheerskontrakt 
overtreden, daarin staat dat er 
tijdens het weekeinde minstens 
12 interstedelijke treinverbin
dingen per dag en per rijrichting 
moeten lopen. 

Lezers moeten ^veten dat trei
nen uit de richting Brussel in 
Edingen twee richtingen uit
gaan : een naar Geraardsbergen 
en een naar SUly (ZuUik) in 
Hengou'wen. Het rare is nu dat 
aan de lijn-SüIy niet geraakt 
wordt zodat de aktievoerders 
zich afvragen of een Vlaamse 
lijn moet opgeofferd worden om 
Waalse belangen te dienen. 

Dat is ook de vraag die VU-pro-
vincieraadslid Rita Borremans 
zich stelt, zij bracht in de ge
meenteraad van Geraardsber
gen de klacht van de spoor-
wegmannen en de aktiekomi-
tees voor het behoud van de 
weekendtreinen ter sprake. 

Veel wordt duidelijk wanneer 
men weet dat de geplande maat
regelen afkomstig zijn van het 
franstalig NMBS-bureau van 
het departement Transport. Het 
beheerskontrakt stelt dat de 
NMBS verplicht is stations of 
opstapplaatsen vanaf 75 opstap
pende reizigers per weekein-

dedag te bedienen. O p de lijn 
tussen Edingen en Geraadsber-
gen heeft het station van Heme 
op zaterdag gemiddeld 76 rei
zigers, Viane-Moerbeke 96, op 
zondag 75 of meer. 

De ervaring heeft geleerd dat 
als de tweeuurdienst er komt 
het aantal opstappende reizigers 
van deze halten vanzelf onder 
de 75 zal zakken waardoor de 
•weekenddienst kan opgedoekt 
worden. De NMBS heeft dan 
geen verplichtingen meer om de 
lijn tijdens het weekeinde open 
te houden. 

Geraardsbergen zal dan de 
enige stad in een straal van 
40km rond Brussel zijn die geen 
rechtstreekse treinverbinding 
met de hoofdstad heeft. 

In de buurt van de bedreigde 
stations zal over enkele jaren de 
HST voorbijflitsen... 

(mvl) 

Schandaal 
België bjdt onder het Italiaanse syn
droom. Verdachtmakingen, venien-
kingen en veridikkmg schudden de 

verhoudingen tussen pohüek, gerecht 
en pers door mekaar Zowat iedereen 
aet overal konupöe Een analyse van 
de schandalitis. deze week in Knack 

|DeoktopiisvandeNMBS 
De begroting van het hoge-

snelheidsprojekt ontspoorde Daardoor 
njzen ahnaar meer vragen over het 

I dagebjks bestuur bij het spoor En over 
de onÉutsende filiahzermg van de 
NMBS. Wie daarmee ajn voordeel 

doet'' Deze week m Knack. 

Speciaal Mannen 
Een overzicht van de nieuwste man
nenmode Een portret van de laatste 
kleermakere Interviews met Elvis 

Costello, Anthony Hopkins, lohn Mal-
kovich en Stef Bos Ete Speciaal Man
nen, deze week in Weekend Knack 

En verder... 
•Watschorteropdebloedmaikf'De j 

Post en de pnvé • De burger en het 
Europees paiiement • Winst voor de 
banken • Dokument angst regeert 

Noord-lerland • Koorts en 
veriaezmgen Itahe, Turkije en 

Oekrame • Bnan De Palma over 
geweld • Intieme momenten Kate 

Blacker en Henn Evenepoel 

4 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND KNACK 
+ TELE KNACK+TALENT 

I, (de betere personeelsaanbiedingen) 
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EUROKMPAGl 
KAMPAGNE 

(vervolg van blz. 1) 

het over heeft. De aanwezigheid van 
eurokraten zorgt wel degelijla voor 
een verfranjende invloed, a ldus 
Vandemeu leb roucke . Wij hebben 
geen 150 jaar jtorm gelopen om 
Vlaanderen VLuinu te krijgen en de 
Franstalige boargeouie buiten te 
jchoppen om dat alles nu via Europa 
In te ruilen voor een even arrogante 
eurokratie. 

D a a r o m vindt de V U da t die 
eu rok ra t en niet zomaa r s tem
recht ver leend moet w o r d e n . De 
Volksunie heeft steeds getiteld dat 
stemrecht verbonden nwet zijn aan 
de kennui van de streektaal en het 
betalen van lokale belastingen. En 
daar blijven ive bij. Onwrikbaar!, 
ve rzeke rde Vandemeule 
b roucke . 

D e ho rmonen jage r pleit noch
tans niet voor het w e g t r e k k e n 
van E u r o p a uit Brussel . Hij 
n o e m d e niet alleen de ekono-
mische voorde len van de Eu
ropese aanwezighe id , m a a r ook 
de ku l tu r e l e : een d i rek te kon -
frontatie van onze k u l t u u u r met 
a n d e r e ku i tu r en k a n een 
e n o r m e r i jkdom zijn. M a a r dit 
mag niet be t ekenen da t de eigen 
k u i t u u r teloor gaat . V a n d e m e u 
lebroucke ci teerde de pres i 
den te van I J s l a n d : Indien we onze 
taal laten schieten, verliezen we ons 
geheugen. En een volk zander ge
heugen heeft geen toekomst. 

HORMONEN 
D e l i js t t rekker zette de pres 
taties van de Regenboogfrak t ie 
in de kijker. Zij b r ach t de 
V U - k o n g r e s t e k s t e n van Leuven 
op de E u r o p e s e scène . Het Eu
ropees parlement stemde voor ar
beidstijdverkorting, voor de herver
deling van de arbeid, voor verlaging 
van de arbeidskost, voor een Eu
ropese vermogensbeLuting. Wie 
durft nu nog beweren dat we geen 
spoortrekkers zijn?, v roeg Van
d e m e u l e b r o u c k e zich af. 

Hij kon tenslot te ook niet voor
bijgaan aan zijn eigen strijd te
gen de hormionenmaffia. Ik heb 

Een goedgevuld kultureel centrum. De Schakel veert recht voor het zingen van De Vlaamse Leeuw. 

mij in dat dossier vastgebeten. Het 
werd een obsessie. Ik en niemand 
anders heeft dit dossier op tafel 
gelegd. Er kan niet naastgekeken 
worden. Het is een menselijk harde 
strijd, met sterke en zwakke mo
menten, gaf V a n d e m e u l e b r o u c k e 
toe, verwi jzend naa r de g r ach t 
van Leffmge. 

M a a r hij boek te resu l taa t : de 
we tgev ing , zowel E u r o p e e s als 
na t ionaal w o r d t ve rs t rengd . 
V a n d e m e u l e b r o u c k e kond igde 
aan da t hij doorgaa t . E n toonde 
zich t egenover de V U , en in het 
b i jzonder t egenover Ber t An-

ciaux, zeer erkentel i jk da t ze, 
o n d a n k s Leffinge, haa r ve r t rou
w e n in h e m heeft bevest igd. E n 
hij bes loot : Samen vechten we voor 
een rechtvaardig Europa waar Vla
mingen thu'u zijn. Vooruit dus en 
voortgedaan. De Volksunie blijft be
staan ! 

W i e tussen de kongres toespra -
ken door even een luchtje wilde 
scheppen , en zijn tijd nut t iger 
zocht te bes teden dan aan de 
bar, kon t e rech t bij de t en toon
stelling van het Dosfe lcen t rum. 
Lieven Dehandschutter, de di rek-
t eu r v a n he t VU-vormingscen -

Prof Y. Vanden Berghe, GVA^ournalist Johan Cuppens, EP-lid Vandemeulebroucke en Stan- Jaak VandémfuUbrou^ke, volgens Bert Ancuuux bet beste Eu-

daard-journaliste Mia Doornaert debatteren over Europa. roparlementsÜd te lande. 
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t rum, had de boe iende ten toon 
stelling over c)e kUüie eterren van 
Europa, de vo lkeren veren igd in 
de EVA, al op de middag plech
tig geopend . 

ANCIAUX 
Alaar na tuur l i jk wi lde n i emand 
de toesp raak van a lgemeen 
VU-voorz i t t e r Ber t Anc iaux 
missen. D e jeugdige V U - v o o r 
zit ter ve rzeke rde de aanwez igen 
da t er niet aan gedach t -wordt 
om de vele kar te la fspraken en 
meerpart i jenli js ten me t 
V U - d e e l n a m e voor de gemeen
teverkiezingen, b v b . in An twer 
pen en D e n d e r m o n d e , te laten 
ui tgroeien tot een nat ionale sa
menwerk ing . Wie clergeLjke ideeën 
rondJtrooit doet dit om oiu te jcba
den of neemt zijn wenjen wor wer
kelijkheid, a ldus Anciaux . 

D e Brusselse schepen legde er 
de n a d r u k op da t he t V U - p r o -
g r a m m a HET poli t ieke p ro 
g r a m m a is da t in de be lang
stelling staat . Het u rond de breuk
lijnen die wij hebben aangehaald dat 
politiek zich ontwikkelt: mater'ia-
lume tegen immateriële waarden, 
hoogjtannde kultiiur tegen vervlak
king, egouinu tegenover dolidariteit, 
volkerenrechten tegen verdruk
king,... Veel moeilijke w o o r d e n 
in één zin. M a a r het i) HET 
ideeëngoed van de Toekomjt, ver
kond igde Ber t Anciaux . 

Vervolgens legde de VU-voor 
zit ter ui t w a a r o m bepaa lde an
dere part i jen niet het ideeëngoed 
van de toekoms t in pach t h e b 
ben . W a t Van H e c k e ook m a g 
beweren , voor Anc iaux Lf de 
CVP de partij van de Boerenbond, de 
partij van het NCMV, de partij van 
vakbond en ziekenkast. De CVP IS 
de partij die onder het diktaat van de 
Guiniardiitraat het Hobu-doMier 
blokkeert. Maar bovenal id de CVP 
de partij die keer op keer Belgbche 
macht boven Vlaanu zelfbestuur 
verkiest, de partij wieiu premier 
zonder boe of ba de positie van het 
Nederlands in Europa te grabbel 
gooit. Dat belooft ab diezelfde De-
haene Europees kommusievoorzitter 
zou worden !, oogst te Anc iaux a p 
plaus . 

Zoals ve rwach t k reeg ook de 
V L D een veeg uit de pan . D e 
V L D wil de S Z federaliseren. 
Maar federaluieren en privatuieren 
zijn andere dossiers. Wij willen geen 
sociaal bloedbad organuieren, s telde 
Anciaux de toehoorde r s gerust , 
niet in Vlaanderen, maar ook niet in 
Wallonië, en zeker niet in Europa ! 

D e S P k reeg de w i n d van voren 
over de schandaalsfeer \vaar in 
het socialisme v a n d a a g b a a d t : 
dit UI geen biefstiik-socuiluime, dit Li 
portefeuille-socialuinu. De socialu-
tuche partij ut vandaag wellicht het 
meest konservatieve blok in Vlaan
deren, zei Ber t Anciaux . Die pa r 
tij is al lang geen thu ishaven 
meer voor w îe in V laande ren 
echt vooru i t s t revend d e n k t en 
aan een a n d e r e politiek wil 
doen . 

WAAR VLAMINGEN 
THUIS ZIJN 
D e V U bewees met de Eu
ropar lements leden die ze al n a a r 
S t r a a t s b u r g s t u u r d e over échte 
Europa r l emen ta i r en te beschik
ken . M a u r i t s Coppie te rs , Wil ly 
Kuijpers en J a a k V a n d e m e u -
lebroucke w e r d e n in het zon
netje geze t : mannen die het Eu-
roparlenunt niet gebruiken omwille 
van hun grote of kleine belangen, 
maar idealisten die naar het Eu
ropees Parlenunt trokken om er hun 
Europees ideaal, hun Europese 
droom te realberen: een Europa der 
volkeren waar elk volk, waar elke 
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Kabaretier Geert Hoste riep alle kandidaten voor de VU-lijst voor Europa op het podium. Bert Anciaux 

overhandigde hen een ruiker bloemen. 

taal en elke kuituur zijn plaats 
krijgt. 

Anciaux toon t zich d a n ook o p 
timistisch. O m da t te blijven. 

heeft hij naa r eigen zeggen een 
p r o b a a t middeltje g e v o n d e n : Ik 
lees al een tijdje geen opiniepeilingen 
meer. Een klein leugentje. W a n t 
v r eemd genoeg diepte de 

VU-voorz i t t e r d a a r o p een opi
niepeil ing o p u i tgevoerd n.a.v. 
een deba t in de laatste ja ren van 
een midde lbare school in Boe-
chout , w a a r de V U 2 7 % 

skoorde . H e t blijkt ui t di t cijfer, 
bij deze jongeren stijgt d e po
pular i te i t van de VU-voorz i t te r . 
In zijn toesp raak rese rveerde hij 
ru ime a a n d a c h t voor de p ro 
b lemen -waar jongeren mee te 
k a m p e n hebben . Ber t Anc iaux 
wil de jongeren o p n i e u w doen 
geloven in de politiek. 

Tenslot te on thu lde de V U - v o o r 
zi t ter de slogan w a a r m e e de V U 
n a a r d e Eu ropese verkiez ingen 
t r e k t : voor een Europa waar Vla
mingen thuLi zijn. Anc iaux s tak 
nog eens de lof t rompet over het 
V U - E u r o p a r l e m e n t s l i d Vande-
m e u i e b r o u c k e : er u in Vlaanderen 
maar één Europarlementslid die 
naam waardig. Er ui er maar één die 
dag na dag, avond na avond en week 
na week op de bres ui geweest voor 
zijn ideaal. Er is er inaar één die 
recht door zee gaat, tot op het bot. 

V a n d e m e u l e b r o u c k e is de beste 
garan t ie v o o r het E u r o p a da t 
wij wil len. E n da t is een Europa 
dat volkeren en regio's ab vrije vuisen 
m het Europese aqiuiruim laat rond
zwemmen. Een prachtig tropbch 
aquarium nut schitterende kleuren 
en alle nwgelijke schakeringen. Een 
Europa van fantasie en kreativiteit, 
van solidariteit en ekonomuiche wel
vaart, van kultuiir en waardering. 
M e t een k n i p o o g n a a r de na
k e n d e degrada t ie van de voet-
ba lk lub S V W a r e g e m besloot 
Ber t A n c i a u x : We zijn dan wel in 
Waregem, maar de Volksunie zal 
stijgen, daar geloven we ml 

(Pdj) 

VCLD-direkteiir Lieven Dehandschutter opende op plechtige wijze de tentoonstelling over de kleine 

kuituren in Europa. 

\ t'%.* 1 
• ,̂* 1 W , j \ I 

De Ashels zorgden voor een welgekomen muzikale afleiding. 

Standaard-joiiriuiiute Alia 

Doornaert hield een degelijk zij 

het kontroversieel referaat over 

Europa (bovenaan). Senator 

Nelly Maes, voorzitter van het 

Vlaams Internationaal Cen

trum, verzorgde op de haar ge

kende gedreven wijze de inleiding 

van de VU-Eurodag (onder

aan). 

' (foto's Birlik) 
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ElOMMPAGNE 
DE VU-LIJSr VOOR EUROPA 
JAAK VANDEMEULEBROUCKE: 

EEN VLAMING IN EUROPA 

Deze week brengen wij opnieuw drie portretjes van VU-Eu-
rokandidaten. Zaterdag werden ze reeds aan pers en publiek 
voorgesteld. Voor lezers van W I J / D e Toekomst brengen wij 
vandaag: Jmik Van^emeidehroiuke, Willy Kiajpeni en Gilbert 
Vamweröchelde. 

Zoals velen, maakte hij het 
heetst van de Vlaamse strijd 
mee, die toen nog regelmatig 
met \vaterkanonnen werd ge
blust. In het Leuven van de 
zestiger jaren, toen ,,het nog niet 
Vlaams" was. Jaak was toen \vel 
al vlaamsgezind, jongerenspre-
ker op de IJzerbedevaart en 
VU-militant. Maurits Coppie-
ters •werd zijn inspirator. 

In 1974 per (on)geluk verkozen 
als tweede kandidaat op de Ka-

merlijst van de VU in zijn ar
rondissement Oos-
tende-Veurne-Diksmuide, hij 
wat net geen 30. Hij wierp zich 
op als specialist onderwijs, w^erd 
lid van de schoolpaktkommis-
sie, medestichter van de W L , 
de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten en publiceerde 
over het onderwerp. 

In 1977 herhaalde het mirakel 
van de apparentering zich niet, 
en Jaak werd adjunkt-kabinets-

Jaak VandemeuUbroiicke u) al jcndj '81 lid van het Europee.) 
Parlement. 

S . » « « » » « # < 1 « ® 3 I ) $ # 

chef bij staatssekretaris Vic An-
ciaux in de Egmontregering, be
last met onderwijszaken. 

Bij de Euroverkiezingen van 
1979 stond hij eerste opvolger: 
Maurits Coppieters zou slechts 
één jaar cianblijven, en op zijn 
zestigste verjaardag plaats rui
men voor Jaak, die hij als me
dewerker in het Europarlement 
had aange-worven. 

Sinds februari 1981 is Vande-
meulebroucke lid van het Eu
roparlement. Hij -werd er voor
zitter van de Europese Vrije 
Alliantie tot 1989. Onder zijn 
leiding breidde de Alliantie zich 
uit van acht politieke partijen 
tot 24. 

In 1989 slaagde hij erin een 
eigen fraktie te vormen met re-
gionalisten/nationalisten en de 
Deense Volksbeweging, en is er 
nog steeds voorzitter van. De 
regionale zaken, in al hun as-
pekten, zo'wel sociaal als in
stitutioneel, werden onder zijn 
leiding naar voren gebracht. 
Zijn fraktie is nu algemeen be
kend als de fraktie van de re-
gionalisten/volksnationalisten. 
Jaak is ook een man van dos
siers : hij beent ze uit. Niet in het 
minst wat betreft de hele hor
monenaffaire. Zijn boek hier
over werd een Vlaamse best
seller, en wordt nu ook in het 
Frans uitgegeven. 

'^^ Jaak Vandemeulebroucke 
trekt de VU-EuroUjdt aan. 

AU bijna 60-er boeit Willy Kuijperj dankzij zijn rebeb karakter nog 
dteedd de jeugd. 

WILLY KUIJPERS: 

OP ALLE FRONTEN THUIS 

Hoe kan je als bij na-zestiger de 
jongeren nog boeien omwille 
van je opstandigheid ? Dat is het 
geheime recept van Willy 
Knijpers. Of men (en dat is om 
het even w îe) het nu leuk vindt 
of niet: hij legt zijn vinger op de 

GILBERT VANOVERSCHELDE: 

MET KENNIS VAN ZAKEN 

De in de Westhoek geboren en 
getogen maar sinds vele jaren in 
Zedelgem wonende Gilbert 
Vanoverschelde is een -welbe
kende figuur in VU-kringen. 
Als germanist geeft hij les aan 
15-18 jarigen in twee Brugse 
scholen. Voor de VU is hij ar
rondissementeel sekretaris van 
Brugge-Torhout. De jongste 
parlementsverkiezingen was hij 
lijsttrekker op de Kamerlijst. 
Toen behaalde hij ruim 2.000 
voorkeurstemmen. Een puik re
sultaat. 

Gilbert Vanoverschelde ver
dween tussen 1981 en 1991 uit 
het onderwijs. Gedurende 10 

EEN BEWOGEN 
BEELD 
Een gefilmd portret van 
Euro-lijsttrekker Jaak Van
demeulebroucke is ter be
schikking op het algemeen 
VU-sekretariaat, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 

De opname duurt zon 12 
minuten en is biezonder ge
schikt om manifestaties in 
het kader van de Eurover
kiezingen in te leiden of op te 
luisteren. 

«^ De JVdM-video (VHS) 
ko^t 250 fr. + 50 fr. port-
ko<)ten. 

jaar lang maakte hij van zijn 
hobby zijn beroep: van 1981 tot 
1984 was hij direkteur van de 
VU-studiedienst en van 1984 tot 
augustus 1991 was hij mede-
^verker van Jaak Vandemeu
lebroucke. 

De vierde opvolger op de 
VU-lijst is dus een goed kenner 
van het Europese reilen en zei
len. Vanoverschelde vindt de 
volksnationale kijk op Europa 
uniek: „Eik volk zelptaiidig, in 
volle vrijheid en in een open dialoog 
met de Europede irutellingen zijn 
weg laten zoeken, zonder bemoeienui 
van de centraluerende .ttaatjhoofd-
dteden, die alleen maar het kort
zichtige eigenbelang van de zoge
naamde dterke en ondeelbare dtaat 
najtreven, ui toch een fanta.)tuche 
opdracht", vertelt hij aan w îe het 
ook maar horen wil. Hij weet 
waarover hij praat. 

Voor Vandemeulebroucke be
reidde hij tientallen dossiers 
voor waarin hij de benadeling 
van Vlaanderen ten gunste van 
Waals-Brusselse lobby's bij de 
verdeling van Europese gelden 
van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds of de 
gelden voor wetenschappelijk 
onderzoek van naaldje tot 
draadje ontleedde. Na verloop 
van tijd werd hij de specialist bij 
uitstek: de uitgeverij Kluw^er 
vroeg hem dan ook een boek te 
schrijven over alle subsidieme-

Gilhert Vanoverochelde bereidde 
abt medewerker van Vandemeu
lebroucke tientallen dooj'iero voor 
waarin hij de benadeling van 
Vlaanderen onderzocht. 

chanismen van de EG. Dat sub
sidiezakboekje werd een heuse 
bestseller. Maar GUbert be
perkte zich niet tot de enge 
verdediging van Vlaamse be
langen. Heel gauw ontdekte hij 
dat ook Baskenland, Wales, 
Schotland of Friesland ook bin
nen hun eigen staat steevast een 
gevecht moeten aangaan met de 
overheden in de hoofdsteden. 

Over zijn kollega's in de Re-
genboogfraktie en de Europese 
Vrije Alliantie zegt hij dan ook: 
„Vele kollega'j werden al gauw 
vrienden waarbij ik altijd weer de
zelfde bewogenheid aantrof: volkj-
nationaal, sociaal, fundamenteel de-
mokratuch, kiiltareel geëngageerd, 
verdraagzaam en pacifuituich...". 

Gilbert Vanoverschelde wijst op 
de noodzaak aan een sterke VU, 
ook in het Europarlement. „Cop-
pieterj, Kiujperj en Vandemeule
broucke waren en zijn nog Jteedj 
voortrekker.) van het demokratitch 
nationaluime dat niet.) te maken 
heeft met exccMen zoaLi ek-
.ftreem-rechtde avonturen, volkeren
moorden of Joegojlavuiche toestan
den- Alleen politiek overleg en de-
mokratie kunnen aU echte leidraad 
gebden." 

Gilbert vindt dat deze ideeën in 
goede handen zijn bij de VU. De 
VU moet een dam vormen tegen 
het konservatieve, liberaal evo
luerende Europa waarbij volk, 
volksidentiteit, taal, kuituur en 
sociale bewogenheid het moeten 
afleggen tegen de kracht van de 
,,blauwe kommercie " in de rich
ting van een ekonomie Wciar het 
recht van de sterkste geldt, waar 
rijk nog rijker en arm nog armer 
wordt. Vanoverschelde: een 
Eurokandidaat met kennis van 
zaken. 

°* Gilbert Vanover>)chelde dtaat 
op de 4Beplaah) (opvolgers) op de 
VU-EuroUj\»t. 

< ^ 

wonde. Brutaal? Neen, hard. 
Arrogant? Neen, zichzelf. Een
zijdig? Neen, all round. 
Rechts ? Neen, averechts. 
Links ? Neen, rechtuit. De 
mooie tegenstellingen, de ein
deloze paradoksen die het leven 
boeiend maken. 

Waarom moet hij zich zonodig 
bezighouden met de Koerden, 
of de Makedoniërs, de Kalmuk
ken ? Willy heeft vaak achter 
traliev gezeten, in vele landen, en 
telkens voor de „goede zaak ". 
Van Moskou tot Baskenland, hij 
streed mee in Korsika, Bretagne 
en Zuid-Tirol, en legde zo voor 
de Volksunie de weg naar het 
Europees en mondiaal volks-
nationalisme. 

In 1971 werd hij Kamerlid ver
kozen, en dat bleef hij tot 1984, 
toen hij Europarlementslid 
werd. Velen vonden het jammer 
dat Willy van de Vlaamse scène 
verd\veen, zelfs Manu Ruys 
schreef toen een ode aan Willy 
en de leegte van de ongebonden 
idealist die hij in het halfrond 
zou achterlaten. 

Willy Knijpers werd in 1989 
jammerlijk niet herkozen. De 
partij verkeerde niet in goede 
doen, en kreeg rake klappen 
waarin vooral hij deelde. Hij 
•werd senator, en is dat tot op 
heden. 

Zelfs toen zijn hart hem een 
serieuze verwittiging gaf dat het 
zo niet verder kon, bleef hij 
dezelfde paden bewandelen. 
Onlangs nog bracht hij de 
schande van de mensenhandel 
aan liet licht, maar was even
eens te zien bij de ambassade 
van Griekenland samen met de 
Makedoniërs. Willy is, na tien
tallen jaren op de barrikaden te 
hebben gestaan, nog steeds het 
monument van gezonde opstan
digheid tegen al wat onrecht is. 

°* Willy Kuijperd staat op de 
tweede plaats van de VU-Euro-
Ujst. 
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"De Volkjunu u aL een hoog 

zwangere vrouw, die na een 

zware bevatting eindetijk, met 

veet zuctiten en kreunen, 

haar kind baart. Wetke 

nweder gaat dit kind niet 

tiefhebben en koesteren ? Die 

moeder gaat haar kind groot 

brengen en trachten het bejte 

te doen voor dat kind. 

Vtaanderen Li het kind van 

de Votkdunie. Het u) nu de 

taak van de Votkjunie 

Vtaanderen inhoud te geven. 

Onze opdracht begint nu pcu. 

Wetk VLianderen witten wij 

eigenlijk ? De muren zijn 

gezet. Maar wordt dit gebouw 

een gevangenis of een 

feeötzaat?" 

Wie de goprekjronde tangé 

hogejchoten en univerditeiten 

van nabij heeft gevotgd 

herkent deze zinnen 

onmiddettijk. Meermaati) 

dtak VU-voorzitter Bert 

Anciaux met deze beetden 

van wat. Het ijs met de 

entoejiiojte jeudige zaten wcu 

meteen gebroken. En de baby 

groeide. Etke avond. Etke 

avond maakten studenten 

zich tid van de Votksunie. 

Etke avond groeide de jchare 

éimpatiianten, 

Tetken^i viet op hoe dterk de 

VU nut haar ideeën in het 

midden van de potitieke 

aktuatiteit ötaat. Ook het 

voorbije weekeinde. Amnestie 

en verdraagzaamheid, hand 

in hand. Waardchijntijk 

tiepen in de 

Hand-in -Hand-betoging 

verjchiltende menjen mee die 

g ruwe ten van het woord 

amnestie. Waarjchijntijk 

hadden de organisatoren 

nooit gedacht dat de VU het 

amnestietema zou koppeten 

aan 'hun' verdraagzaamheid. 

De Volksunie ..daagt erin het 

debat aan de gang te houden, 

meer nog, om openingen te 

maken naar potitieke 

strekkingen die vijfjaar 

geleden nog niet 

aanspreekbaar waren voor 

amneötiemaatregeten. We 

speten de bat terug. We 

durven duidelijke keuzes te 

maken, die SP en CVP 

blijkbaar niet aankunnen. 

Het jonge dynamisme was 

voelbaar in de manifestatie. 

Wie ook meeliep was onze 

Europese kandidaat Mithat 

Karaman, gehuld in 

Koerdische kleuren. 'Respekt 

voor elk volk' was één van de 

VU-slogans op de betoging. 

En in Groot-Ranst heeft de 

VU daar al aardig aan 

meegewerkt met een 

kledinginzamelaktie voor de 

Koerden. 

L i d k a a r t 
Borrikadenplein 12-1000 Brussel - Telefoon 02/219 49 30 - fox 02/217 3510 NIET 

TEVREDEN, 
GELD TERUG 

BROECHEM, OELEGEM, EMBLEM, RANST EN MILLEGEM 

GROOT-RANST, EEN KLEINE AFDELING 
MET EEN GROOT HART 

Groot-Ranst bestaat uit vier ge
meenten en een gehucht. Sche
pen Hugo Janssens behartigt in 
Broechem, Oelegem, Emblem, 
Ranst en Millegem het VU-pro-
gramma in de bestuursmeeder-
heid met CVP en SR En dat is 
niet altijd gemakkelijk. 
Groot-Ranst is immers een 
moeilijk dorp om te besturen. 
Emblem voelt zich meer thuis 
bij Lier, Oelegem ligt over het 
Albertkanaal en dan wordt 
Groot-Ranst nog eens door
kruist door de t^vee autosnel
wegen E313 en E314 en be
dreigd door de eventuele aanleg 
van de grote Ring rond Ant
werpen en de Ijzeren Rijn. 

In deze versnipperde streek is er 
echter een sterke VU-groep ak-
tief, mede onder impuls van de 
nog jonge en kreatieve afde
lingsvoorzitter Koen Van Bael. 
Een aantal projekten mag zeker 
gezien worden. Zo realiseerde 
de VU de aanleg van het Sa-
sipad, een fietspad dat de 4 
fusiegemeenten verbindt en toe
laat vlot naar Lier te fietsen. 
Ook de bouw van een sporthal, 
een nieuw politiekommissariaat 
en de renovatiewerken aan de 
Allierskapel getuigen van een 
gedreven lokaal engjigement. 

De VU-afdeling Groot-Ranst 
telt niet minder dan een 90-tal 
aktieve leden. Dat de kaap van 
100 snel zal zijn overschreden 
ligt in de lijn van de verwach-

Met de gepaste fierheid kon VUJO-Ranst 65.000 fr. aan Herman 
Hermans (links op de foto) overhandigen. 

tingen. Zeker nu onlangs, op 30 
januari 1994, een achttal leden 
hun schouders onder een 
VUJO-werking hebben gezet. 
VU JO-voorzitter is Peter Jans
sens. Politieke diskussies wor
den daar niet geschuwd. 

Zo was VU-voorzitter Bert An
ciaux onlangs te gast in 
Groot-Ranst. Na een gesmaakte 

inleiding van de plaatselijke 
VU-voorzitter Koen Van Bael 
werd het gesprek opengetrok
ken naar het vernieuwde 
VU-programma en mochten de 
ruim veertig aanwezigen hun 
vragen afvuren op Bert. 

Alaar de aktie die zeker in 't oog 
sprong was de kledinginzame-
laktie van V U J O op zaterdag 

19 maart voor Koerdistan. Niet 
minder dan 65.000fr en 4450 kg 
kleren werden ingezameld voor 
het Vlaams Internationaal Cen
trum. Dit centrum koördineert 
de nationale VU-aktie "Geef de 
Koerden een dak boven het 
hoofd". Bedoeling van deze ak
tie is in de door Irak geteisterde 
Koerdische dorpen (4500 dor
pen werden van de kaart ge
veegd, tienduizenden Koerden 
gedood of deporteerd naar 
vluchtelingenkampen op Turks 
grondgebied) nieuw^ leven te 
brengen. 

VUJO-Ranst beantwoordde 
hiermee de oproep van Herman 
Hermans, die zich heel de aktie 
aantrekt. Als ook uw afdeling 
haar steentje wil bijdragen kan 
je via 014/67.00.50. kontakt op
nemen met Herman Hermans, 
of schrijven naar Wampenberg 
15 te 2370 Arendonk. Finan
ciële bijdragen kunnen gestort 
worden op rek. nummer 
435-0258561-39 van het Vlaams 
Internationaal Centrum (VIC), 
Laan brugstraat I I te 1210 
Brussel. Met vermelding "Koer
den". Groot-Ranst gaf alvast het 
voorbeeld. 

Koen T'Sijen 

^=» Wie ook wil uitpakken met 
een goede ledenwervingsaktie of 
een leuk verhaal uit zijn/baar 
afdeling mag .iteeds bellen naar 
Koen TSijen (021219.49.30.), 
faxen mag ook 021217.35.10. 
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1 1 DE REGIO 
AFSCHEID VAN JAAK VAN IMPE ANTWERPEN 
O p Z m a a r t j .1. is J a a k Van Impe 
thuis v red ig over leden, moe ge
s t reden tegen zijn ziekte. 

Hij w e r d geboren te Borge rhou t 
op 29 j anuar i 1917. In zijn j eugd 
was J a a k een ge \vaardeerd ba
ri ton aan de ope ra van Ant
werpen . M a a r hij w a s ook 
Vlaams-nat ional is t en da t kon in 
1944 niet meer samengaan . 
J a a k w e r d opgesloten. Hij 
k w a m na vele m a a n d e n vrij 
maa r w a s niet he ropgevoed . 
Wel verb i t te rd om de b rood
roof! 

In 1949 v o n d e n wij h e m t e rug 
bij de Vlaamse Concen t ra t i e . In 
zijn camionet te voerde hij onze 
p lakploeg weg . 

In 1952 zette hij de Vlaamse 
Beweging in M e r k s e m w e e r op 
gang . Hij r iep de mensen bijeen 
en k w a m bij de gemeentever 
kiezingen op met een t w e e m a n -
slijst. 

In de zestiger j a ren w e r d hij 
voorz i t te r van de V U in M e r k 
sem. In die per iode h a d d e n wij 
de woel ige Dr .Borms -he rden -
kingen. O o k d a n naam J a a k 
zijn verantwoordel i jkheid op . 

La te r w e r d hij kastelein van het 
Scheldehof in A n t w e r p e n . Sa
men met Liza stelde hij het 
lokaal open voor de Vlaams-na-
t ionale verenigingen. 

BRABANT 
A P R I L 

Za. 9 SENT-MARTENS-BODE-
G E M : 14e Pannekoekenfestijn en 
boterhammen op zijn pajots. Vanaf 
18u. In het Trefcentrum Solleveld. 
Ook op 10/4 vanaf 15u. Org. : 
VU-St.Martens-Bodegem. 

Za. 9 A S S E : Jaarlijks Eetfestijn 
VU-Asse, in zaal Toverfluit, Ge
meenteplein. Vanaf 18u. Ook op 
10/4 van 1 lu.30 tot 16u. en op 11/4 
vanaf18u. 

Zo. 10 D I E G E M : Jaarlijks spa-
getti-festijn van VU-Diegem. Vanaf 
12u. in zaal Gildenhuis, Koster
straat 1 (De Cockplein). 

Do. 21 S T E E N O K K E R Z E E L : 
Gespreksavond met auteur Clara 
Haesaert in het kader van lees-
bevorderingbkampanje van min. 
Weckx. Om 20u. in de Vrije School 
ter Ham, Van Vrachenlaan 25 te 
Steenokkerzeel. Org. : Rodenbach-
fonds-Brabant. 

Za. 23 JETTE: 22ste bal van de 
VBG-Jette. Deuren: 18u. Aan
vang: 19u. In de Sportzaal van het 
St.Pieterscollege, J .B . Verbeyst-
straat. Inkom 160 fr., vvk. 120 fr. 

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedkoop! 

Gratis dokumentatie: 

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

N a d i e n \verd het w a t stil rond 
J a a k . 

D e nat ional is ten ve rga ten hem 
echte r niet. D i t bewees het 
g root aanta l aanwez igen bij de 
u i tvaard iens t in de ka tedraa l . 
O n d e r de tonen van zijn lie
velingslied , ,Ik zie er da t Vlaan
de ren zo ge ren" namen wij af
scheid van J a a k , een t rouw, 
rechtli jnig k a m e r a a d . 

Misschien zet hij nu op een 
ande re plaats zijn afgebroken 
zang loopbaan verder. . . 

Frans Van D e n E y n d e 

APRIL 

Vr. 8 H E I S T O / D BERG: 
Vlaamse Kring Rodenbach nodigt 
uit op Kultuuravond in KC Zwa-
neberg. Info bij voorzitter Roger 
VanDyck (015/24.80 86). 

Vr. 15 TONGERLO: Voordracht 
met video (filmen van tijdens de 
oorlog) van de V A W ,,Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen". 
Om 20u. in Kapeilekeshoef. 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-arr. en Dosfel. Énkel 
voor VU-bestuursleden en hun fa

milies. Info: 
03/482.44.58, 

03/482.11.93 of fax 

Za. 16 W O M M E L G E M : 11de 
Plantenruildag. In de Kastanjelaan 
nr. 4 bij Ward en Sonja Herbo-
sch-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. lïen lachsukses. Kaarten: 
400 fr. tel. 03/233.17.57 of 
03/238.82.08. 

Za. 23 BERLAAR: Naar het 
ANZ-zangfeest m een groepsre-
servatie rondom Walter Luyten 
Kaarten voorbehouden én betalen 
vóór 10/4. Info: 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

MEI 

Vr. 6 E D E G E M : Zangavond o.l.v. 
Walter Luyten. Zaal Drie Eiken. 
Info- 03/482.11.93 of fax 
03/482.44.58. 

Vr. 6 WIJNEGEM: VU-leden-
feest. Tafelrede door Walter Luy
ten. Inlichtingen: Mathieu Mees, 
Turnhoutsebaan 528, tel 
3353.94.64. 

en met de steun van 

G l f l ü U E r V A N ANTWERPEN 

J. VAN BREDA & C° 
KREDIETBANK 

8 SPAARKREDIET 
TO® Dttuel 

Ê.WÊ 
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Uiï DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN 

VU-UMBURG HEEF NIEUWE 
PROVINCIALE VOORZIHER 

APRIL 
Vr. 8IZEGEM: Vlaams His, vanaf 
20u.: Tweede kaarting. Ook op zo. 
10/4 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Vr. 15 LEDEGEM: Losse babbel 
tussen pot en pint met Bert An-
ciaux. Café Germmal (!), GuUe-
gemsestraat 108 te St.-Eloois-Win
kel. Org.: VU-Ledegem. 

Zo. 10 IZEGEM: Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor de wan
deling te Koekelare, o.l.v. de familie 
Vandewalle-Zwaenepoel. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

Ma. 18 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: Rik Sohier over 

„blauwers en kommiezen". Org.: 
VWG-lzegem. 
Do. 21 IZEGEM: Bar auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
20u.: Kristien Hemmerechts leest 
uit en praat over haar werk. Toe
gang 50 fr., abo's gratis. Org.: 
VSVK. 
Zo. 24 WESTENDE: VU-Wes-
tende-Lombardsijde legt bus in 
vanuit Westkustregio naar Zang
feest. Info bij Herman Maesen 
(058/23.34.30) of Hilda D'Hulster 
(058/23.40.41). 
Di. 26 IZEGEM: Erasmuszaal bi-
blioteek, 20u.: Bezoek tentoonstel
ling met werk van Jos Dewil. Org.: 
FW-Izegem. 

HULDE DR. JAN-CONSTANT 
CAUDRON 
Priester Daensfonds, Davids-
fonds-Moorsel, Heemkundige 
Kring ,,De Faluintjes" en 
Vlaams Club Meldert-Moorsel 
organiseren een hulde aan dr. 
Jan-Constant Caudron 
(11.1.1850-10.4.1906). Deze 
gaat door op zondag 10 april 
1994 in Moorsel bij Aalst. 

PROGRAMMA 

9u.30: Neerlegging bloemen
krans op het graf van dr. 
Jan-Constant Caudron. 

lOu.: Plechtige eucharistievie
ring in de St.-Alartinuskerk. 

l l u . : Akademische zitting in 
St.-Gudulaschool met welkom 
door Herman Slagmulder, voor
zitter Priester Daensfonds. 
Frans Van Campenhout spreekt 
over ,,Het Daensisme in Moor
sel". Muzikale omlijsting door 
,,Canticorum Jubilo". Presen
tator: Arnold Van De Perre. 

12u.: Receptie. 

In het kader van deze mani
festatie wordt een tentoonstel
ling ingericht omtrent het tema 
„Moorsel en de Daensistische 
Beweging". 

AMNESTIEKRULSWEG 
TE ST.-NIKLAAS 
Op Goede Vrijdag 1 april a.s. 
gaat in de straten van St.-Ni-
klaas een amnestiekruisweg 
door, georganiseerd door TAK 
en W B . De kruisdood van Je 
zus van Nazaret op Goede Vrij
dag wordt wereldwijd gezien als 
een herdenkingsdag van al het 
lijden van mensen die het slacht
offer werden van politieke 
machtswellust. 

Naast de 14 kruiswegstaties op 
tekst van Anton van Wilderode 
zijn er evenveel repressiestaties 

OOST-VLAAND E REN 
APRIL 

Vr. 1 AALST: Open Arr. Raad in 
de bovenzaal van lokaal De IJzer, 
Vlaanderenstraat 13, om 20u. Al
gemeen voorzitter Bert Anciaux 
spreekt er over de komende ver
kiezingen. 

Vr. 22 GERAARDSBERGEN: 
Opvoering ,,De dood met de ko
gel'. Het proces Vindevogel naar 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Tjjtttcm 

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

Wl) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle 
denkbare komfort. 

- R)ne Franse keuken è la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbiit 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 
Gastronomische weekends van 
vri|dagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifiinctionele apparatuur 

Voor gratis mfonmatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

Op de nieuwjaarsreceptie van 
Volksunie-Limburg maakte mi
nister Johan Sauwens bekend 
dat de arrondissementsraden 
Hasselt en Tongeren-Maaseik 
op 11 januari 1994 hadden be
slist om één VU-arrondissement 
te vormen: Volksunie-Lim-
burg. 

Door het Sint-Michielsakkoord 
werden de kiesomschrijvingen 
hertekend en komt er voor de 
Kamer en de Vlaamse Raad één 
lijst voor Limburg. DEiarmee 
viel de bestaansreden w êg om 
de geografisch bizar gevormde 
arrondissementen nog in stand 
tehouden. 

„VU-Limburg kan vanaf nu als 
één struktuur de belangen van 
de provincie besturen, met één 
sekretariaat, met minder ver
gaderen maar met méér beslis
sen, met méér overleg, dus ster
ker", aldus minister Sauwens. 

De vroegere bestuursleden blij-

waarin het lijden van 14 
Vlaamse repressieslachtoffers 
centraal staat. Omdat alle men
sen van goede wil welkom zijn 
worden terecht partijpolitieke 
kentekens niet toegestaan. 

Verzameling aan de Houtbriel, 
vlakbij de Grote Markt om 
19u. 

Info: Guido Moons, Kassel-
straat 22 te 9080 Zaffelare 
(09/355.82.46) 

het boek van Valere Depauw. Om 
20u. in het Vlaams Huis, Stati
onsplein 22 te Geraardsbergen. In
kom 100 fr. 

Za. 23 OUTER: Paasfeest VWG. 
Zaal De Kloppers, Aardeweg te 
Outer. Om 12u.30. 

Inschrijven ten laatste op 16/4 bij 
G. De Coster (054/33.71.79). 

De nieuwe voorzitter van VU 
Limburg 

ven deel uitmaken van de be-
stuursploeg en Jos Truyen bleef 
provinciaal voorzitter tot hij op 
10 februari 1994 zij nieuw man
daat als senator opnam. Tijdens 
de vergadering van de arron-
dissementele raad van VU-Lim
burg op 22 februari virerden een 
nieuwe voorzitter en sekretarls 
verkozen. 

De nieu'we voorzitter is Erik 
Notermans, 29 jaar, woonachtig 
te As. Hij studeerde in 1987 af 
als licentiaat Politieke Weten
schappen en begon zijn poll- , 
tieke loopbaan als jongste ge
meenteraadslid voor Lijst 
Truyen in 1988, nadien werd hij 
eveneens voorzitter van deze 
groep. In deze periode was hij 
tewerkgesteld op het kabinet 
van minister Sauwens. 

In november 1992 werd Erik 
verkozen tot voorzitter van het 
arrondissement Hasselt. Eind 
1993 werd hij ook lid van het 
Vlaams Nationaal Studiecen
trum- Limburg. 

Ondervoorzitter is Jaak Cup
pens, hij zetelt reeds in de pro
vincieraad sedert 1990 en is 
gemeenteraadslid vanaf 1977. 
Cuppens is ook de voormalige 
voorzitter van het arrondisse
ment Tongeren-Maaseik. 
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DE VOLKSUNIE. VLAAMSER DAN OOIT. 

DE VU-PROPAGANDAWINKEL DRAAIT OP VOLLE TOEREN 

BESTELLIJST 

Opdrachtgever 

naam/funk tie: 

ad res: 

tel.:_ 

Verwerking: 

O graag te bezorgen vla mijn arrondissement 

O wordt afgehaald op het Algemeen Sekretariaat door 

Betaling! 

O graag faktureren aan 

naam: 

adres:__ . 

telefoon: 

Datum:_ Handtekening:_ 

1. Brochure "De Volksunie Vlaamser dan ooit" eks. 

x 2 5 f r = 

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

eks. 

5. Affiches formaat 60x80 cm 

• Vlaamse sociale zekerheid eks. 

• Taalstrijd in Europa . . . . eks. 

• Kreatieve opvoeding eks. 

• Vechten voor werk eks. 

X 3 fr. = 

formaat 40x60 cm 

B Propere politiek eks x 2 fr. = 

4 Video eks. x300fr . 

Terug te sturen/faxen naar 

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

LOUIS DE LENTDECKER OP Z'N BEST 

EEN PAASGESCHENK VOOR ONZE LEZERS 
Pasen is een goede gelegenheid 
om onze lezers een mooi ge
schenk, een pakket van 3 boe
ken, aan te bieden. Auteur is 
Louis De Lentdecker. Onze re-
daktie doet het aanbod i.s.m. 
uitgeverij Davidsfonds. Totale 
kostprijs 1.595 fr., portkosten 
inbegrepen. Aan gunstvoor-
waarden dus als men ziet hoe 
het pakket is samengesteld. 

LDL 
Ix)uis De Lentdecker heeft zijn 
sporen verdiend in de justitie-
verslaggeving. Onmiddellijk na 
de oorlog trad hij in dienst van 
de krant Het Volk, vanaf 1947 
werkte hij bij De Standaard-Het 
NietiwjbLaS. Voor de 
BRTN-reeks Beschuldigde, Jta op 
stelde hij 30 dossiers samen: 
misdaad en gerecht, schuld en 
onschuld heeft hij al die jaren 
van dichtbij meegemaakt. 

Tijdens Wereldoorlog II stond 
De Lentdecker is het aktieve 
verzet tegen de Duitse bezetter. 
Als jonge joernalist werd hij na 
de bevrijding met alle aspekten 
van repressie en epuratie ge-
konfronteerd, het kon niet uit
blijven dat hij er ooit boeken zou 
over schrijven. 

1. TUSSEN TWEE VUREN 
Als gewezen verzetsman volgde 
L D L de processen van grote 
Vlaamse en Waalse koUabora-
teurs. Maar eer de auteur deze 
verhalen doet vertelt hij over 
zijn deelname aan het verzet. 
Deel 2 handelt over de repres
sie, in het eerste hoofdstuk on
der de titel „jonge dnaken ui het 
uniform van knjgdauditeur" 
schetst LDL een ongenadig 
beeld van de repressie, geschre
ven door een verzetsman doet 
zoiets raar aan. Boeiend is het 
lezen hoe de auteur als jong 
joernalist op een ..z'warte" krant 
de repressieprocessen volgt, 
werkelijk tussen twee vuren. En 

Louia De Lentdecker 

dan komt een overzicht van de 
zittingen: van Borms tot Zender 
Brussel, van Jef Vande Wiele, 

Vindevogel en Elias, van Rom-
sée tot Van CoppenoUe; 16 Ln 
totaal. LDL heeft ze allemaal 
gevolgd, met kennis van zaken. 
Tussen twee vuren is een boek 
dat iedereen, die wil w^eten hoe 
op die processen met mensen 
gesold werd, moet gelezen heb
ben, het is bovendien rijkelijk 
geïllustreerd. (256 blz., 575 fr.) 

2. DE MISDADIGERS 
„De mijdaad en de mutdadigerj 
kruióten voortdurend, al dan niet 
beroepshalve, mijn pad. Ik hen er 
altijd door geboeid geweest." Zo 
leidt LDL zijn boek De Mu-
dadigerd in, deiarin vertelt de au

ra teur over 9 grote processen die 
S in België werden gevoerd. De 
Q reeks begint bij Armand en 
> Léon Peltzer (1882) en de 
\% moord op GuUlaume Bernays. 
" Oudere lezers zullen zich deze 

zaak herinnneren als een boei
ende aflevering van Beschuldigde, 
dta op. Ander groot proces was 
de vijfdubbele moord te Ma-
zenzele (1886) vi^aarbij Leopold 
II persoonlijk tussenbeide 
k-wam. Het boek verhaalt ook 

het proces van Irma Laplasse, 
het hoofdstuk is een ode aan alle 
moeders tijdens de oorlog ! An
dere verhalen gaan over de vijf
voudige moord gepleegd door 
Henrion en FeneuUe (1979) en 
over PoUeke Maes en de ver
dwijning van sasmeester Marcel 
Coopman (1974). 

Het boek wordt afgesloten met 
de affaire van kinderen te Brus
sel (1988) die misbruikt werden 
voor pomofoto's. Laatste geval 
is de zaak Féluy met de gewezen 
airhostess Eliane Van Vrekom, 
het lief van minister Mathot, in 
de hoofdrol. LDL; „Het u niet 
uitgefloten dat er in het monu
mentale dodster Féluy ergend tiuden 
de duizenden bladzijden, een of ander 
element dteekt dat de zaak CooU kan 
helpen oplodden." 

Deze verzameling grote pro
cessen leest als een misdaad-ro
man. (186 blz., 500 fr.) 

3. DE RECHTERS 
Rechters worden vaak met de 
meest uiteenlopende zaken ge-
konfronteerd: een losbandige 
stier die op het minnepad gaat. 

klandestiene abortus, politiea
genten die een bende vormen en 
zich daarbij door een vrouwe
lijke koUega laten leiden, een 
zeventienjare die ouders en zus
ter neerschiet omdat hij slechte 
schoolpunten heeft... Het zijn 
maar enkele van de 26 voor
beelden die LDL in De Rechters 
samenbracht. Hij tekent ook 
een mooi portret van Thieu 
Crooneberghs, de TV-rechter. 
Maar ook van onderzoeksrech
ter Guy Jespers die in 1978 tot 
20 jaar dwangarbeid werd ver
oordeeld. Het boek sluit af met 
een Brief aan een toekonutige rech
ter, met name de oudste klein
zoon van de auteur zelf. De 
Rechterd, een boek over lafheid, 
kleinheid en voorzichtigheid, 
maar ook over moed van man
nen en vrouwen die beslissen 
over goed en kwaad, over vrij
heid of gevangenis. (176 blz., 
495 fr.) 

Deze drie boeken worden U 
opgestuurd voor 1.5951r. Ge
lieve echter alleen bijgaande 
bestelbon te gebruiken. 

BESTELBON 
n 

O Ik macJi gebruik van uw^ gunstvoorwaarden en bestel hierbij ... .ex. van het boekenpakket „LDL' . 

Prijs 1.595 fr. (i.p.v. 1.795 fr.) 

Voornaam en naam: 

A d r 

Handtekening: 

Ik stuur deze bon naar: WIJ/De Toekomst, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Fax kan ook: 02/217.35.10. Het pakket wordt 
I mij samen met een overschrijvingsformuher bezorgd. 1 
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KITÜUR 
TWEE KEER HET SPORTPALEIS VULLEN IN DRIE DAGEN TIJD: 

HET ANZ STEEKT WEER Z'N NEKKA UIT! 
De Ld van het ANZ-^ekretaruiat en het legertje vrijwillige 
medewerkere waarop het Algemeen Nederlands Zang
verbond steeds kan rekenen, staat in april een moordend 
zwaar weekeinde te wachten. Op vrijdag 22 april ga
randeren zij onj het feilbos verloop van NEKKA-Nacht 
94, de reïnkarnatie van de legendarische NEKKA's 
uit de jaren '70. Twee dagen later, op 24 april, 
nemen ze ook de organisatie van het 57dte Vlaanui 
Nationaal Ziangfee^t voor hun rekening. 

T
wee heren in het b i jzonder 
zijn reeds w e k e n in touw. 
H e t zijn A N Z - s e k r e t a r i s 
Koenraad De Meulder en z'n 

voorgange r Rob Eykeiu. D e z e r 
dagen v o r m e n ze een Siamese 
tweel ing die zich te p le t ter 
w e r k t om beide muziekfest i jnen 
tot een goed e inde te b r engen . 
R o b Eykens doet vanui t zijn 
j a ren lange e rvar ing de ar t is t ieke 
koördi natie van de 

N E K K A - n a c h t , en is voorz i t te r 
van de Regie- en p r o g r a m m a 
kommissie van het Zangfeest . 
O p de schouder s van K o e n r a a d 
D e M e u l d e r rus t de organi 
sa tor ische koörd ina t ie van zo
wel Zangfees t als 
N E K K A - n a c h t . 

W e m a a k t e n 
hen. 

een praat je met 

• Wat bezie l t het A N Z o m 
N E K K A , die , we l i swaar syiii-
pat ieke, oude k o e uit de gracht 
te h a l e n ? 

• R o b E y k e n s : ,,Hier zijn twee 
redenen. Ten eenite koiutateren we 
dat in Vlaanderen van alled en nog 
wat wordt georganuieerd, i'an Tor-
hout-Werchter tot Dranouter-Folk, 
van Antdliaaiue Feesten tot het 
Sfinkjfejtival. Maar op enkele zeld-
zxiine uitzonderingen na, zoaLi Bo-
terhanmun in het Park in BrtuKiel, 

komt nergen^i het Nedertand^talige 
lied aan bod. Ten tweede ligt het 
percentage Nederlandstalig werk dat 
op de radio komt belachelijk laag. 
Wij hopen met onze NEKKA-nacht 
een jenjihiluieringjproced op gang te 
kunnen brengen ten gurute fan het 
Nederlandjtalige lied. 

We spreken hier wel over het betere 
Nederlandstalige lied, het lied met 
meer inhoud, want het populaire 
qenre komt wel degelijk aan de bak, 
i'oor een groot deel onder impuL van 
VTM natuurlijk." 

• Waarom organiseren jull ie 
N E K K A en het Zangfeest in 
hetze l fde w e e k e i n d e ? 

Koenraad D e M e u l d e r ; „Om 
NEKKA terug startkansen te geven 
hebben we het bewujt in hetzelfde 
weekeinde gepland als het Zangfeest. 
Zo drukken we de struktuiirkosten, 
beide manifestatie worden daar beter 
van." 

• Is het de bedoe l ing o m van 
N E K K A - n a c h t o p n i e u w een 
jaarlijkse happening te ma
k e n ? 

K. D e M e u l d e r ; „Ja, maar dat 
moet daarom niet altijd noodza
kelijk gekoppeld worden aan het 
Zangfeest. We zullen uiteraard één 
en ander moeten bekijken na de 
NEKKA-nacht van 22 april. " 

Aan het honcept van het Zangfeest wordt fundamenteel niets 

gewijzigd. 

R. E y k e n s ; „ Voor onj betekent een 
geslaagde NEKKA veel volk, een 
hoogstaand programma en een ge
zonde f mancieU balans." 

• Koestert het A N Z niet de 
sti l le h o o p dat e e n deel van het 
N E K K A - p u b l i e k straks o o k 
potent ië le Zangfeestganger 
w^ordt ? 

• K. D e M e u l d e r ; „Ik denk het 
wei De mensen die naar NEKKA 
komen zullen de link met het Zang
feest hopelijk wel leggen. Ik geloof 
dat het voor ons belangrijk is dat de 
artistieke werelden het publiek weten 
dat wij ook met andere zaken dan het 
Zangfeest bezig zijn, al is het 
ANZ-etiket niet altijd even duidelijk 

ZONDAG 24 APRIL OM 14.30 UUR 

57ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

H e t A N Z heeft ook dit j aa r 
w e e r o p n i e u w ge t rach t een 
rijk en gevar ieerd p ro 
g r a m m a aan te b ieden . 15en 
a a n b o d w a a r i n t radi t ie en he
dendaagse e lementen met el
k a a r v e r b o n d e n zijn, e n da t 
zowel j ong als oud zou moe
ten k u n n e n a a n s p r e k e n . 

WIE DOET MEE? 
Anton AOi levert d e teks ten , 
Klcufke FoLner en Greet Se
ffens p r e sen te ren , ook di t j aa r 
is er w e e r een t ap toe ge
p r o g r a m m e e r d w a a r a a n 
w o r d t dee lgenomen d o o r d e 
muziekkape l len v a n WKS 
Sint-Joris-Izegem, VNJ,KSA 
Geraardi>bergen en Handke 
de Krijger uit O u d e n a a r d e 
m e t t h e b a a n s e t r o m p e t t e n . 
Samen b rengen zij een 
n ieuwe komposi t ie van Dirk 
DaSMhe. 

Tal van pod ium- en aanz ing-
koren o n d e r s t e u n e n de sa
menzang , waarbi j dit jaar in 
gro te mate de n a d r u k w o r d t 
gelegd op he t volkslied. Ludo 
Clae^en, Micbaël Scheek. Ju-

liaan Wilmvts, Lode Diel-
tien.) en Dirk Dod^ehe diri
ge ren he t Zangfee^torkest. 
Beisia.r(i\er Noé'/Iieunder,t, pi
anis t Jo^ Mertens en organis t 
Kri^tiaan Van Ingelghem 
ver lenen eveneens h u n m e -
dew^erking. 

H e t oog -wW ook wat , en 
d a a r o m w e r d b e r o e p gedaan 
o p de dansg roepen Cbier-
lijcke Danserijen, Imago Tijl, 
Kunstgroep Nek en 
WKB-dansgroep Edelbart. 

Hals re ikend w o r d t u i tgeken 
n a a r de o p t r e d e n s van twee 
Noordnecfer landers , Han»^ de 
Booy en Rammed Shaffy. D e 
Pajotse volks l iedgroep Ar-

Jaun ver leen t z'n medewer 
k ing aan een „sn i jde r sbank" 
op teks t van Anton Aldi. Ca-
rine Viaene en GuJt TeugeU 
nemen d e solozang v o o r h u n 
reken ing . 

N a a r goede gew^oonte teken t 
Herman Slagnudder voor de 
regie. 

VOORPROGRAMMA 
H e t Zangfees t begint stipt 

om 14.30 uur . Vanaf 13.30 
uu r is er een v o o r p r o g r a m m a 
voorzien . 

KAARTEN 
Gerese rvee rde plaatsen kos
ten l.OOOfr (1ste r ang ) , 700 
fr. (2de r ang) , 500 fr. (3de 
r ang ) , 400fr. (4de r ang ) , 
300fr (5de r a n g ) en 260 fr. 
(6de r ang ) . Voor een on
g e n u m m e r d e p laa ts betaal t u 
250 fr. Gezinnen , de d e r d e 
leeftijd en A N Z - l e d e n k u n 
nen kor t ing kri jgen. O o k 
C J P - h o u d e r s , e r k e n d e 

j eugdbeweg ingen en s tuden
tenorganisa t ies kri jgen af
slag. Voor m e e r inl icht ingen 
hierover. . . 

...SLECHTS EEN ADRES! 
Voor piaatsbesprekingen, 
promot iemater iaal , pro
grammabrochures (vanaf 
16 apri l) o f gelijk w e l k e 
informatie betreffende het 
57s te Vlaams Nat ionaal 
Zangfeest s lechts é é n adres : 
ANZ-sekretar iaat , Baron 
Dhani s laan 2 0 bus 2 , 2 0 0 0 
Antwerpen , te l . : 
03 /237 .93 .92 
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zichtbaar. Meewerken aan zulke 
manifestaties komt het imago van 
het ANZ ten goede. We merken nu al 
dat we door het heropstarten van 
NEKKA opnieuw een aantal jonge 
mensen warm krijgen om bv. mee te 
werken in de Kleinkuru)tkommi)sie 
van het ANZ." 

LANGE NACHT 
• H o e w a s de respons van de 
groepen e n art iesten op jullie 
vraag o m op N E K K A op te 
treden ? 

R. E y k e n s : „ We hadden een lijst 
met vijftig namen samengesteld. Op 
één uitzondering na reageerden ze 
allemaal positief. We hebben dus 
moeten selekteren." 

• W i e viras die weigeraar ? 

R E y k e n s ; „ Urbanus. Maar dat 
was niet om principiële redenen; 
louter om praktische. Hij begint pas 
in september terug op te treden." 

• H o e hebben jull ie d e se-
lektie van de groepen e n ar
t iesten g e m a a k t ? 

R. E y k e n s : „We willen bekende 
artiesten brengen aU Stef Bos, The 
Scene en Van het Groenewoud, naast 
aankomend talent ab Biljarten na 
halftien. Marcel de Groot en De 
Mens. Dat u altijd de optie geweest 
van NEKKA. Tevenj vinden we dat 
popgerichte genres moeten kunnen 
gedijen naast eerder kleinkunst- of 
chansongerichte zangers en groe
pen. " 

• H e t N E K K A - p u b l i e k van 
de jaren zevent ig w a s erg jong. 
Zul len d e verhoudingen nu 
niet e e n beetje anders l i ggen? 

K. D e M e u l d e r ; „Ja , daarom 
hebben we ook de naam NEKKA 
behouden, al werd het nu wel 
NEKKA-NACHT. We mikken met 
onze affiche op een jong publiek, 
maar anderzijds zal de naam 
NEKKA ,oudere'generaties met een 
beetje heimwee vervullen. Diegenen 
die een beetje uit nostalgie terug
komen worden programmatorisch 
toch wel wat tegemoetgekomen: Jan 
De Wilde en Van het Groenewoud 
waren er destijds ook al bij." 

• Als w e de affiche eens g o e d 
bekijken zal het inderdaad een 
lange nacht worden . Bestaat 
het gevaar niet dat de laatste 
groep nog staat te swingen op 
het ogenbl ik dat d e eerste 

^ I ^ 

Zangfeestgangers het Sport
pale is b i n n e n k o m e n ? 

R. E y k e n s : ,,Er Li één groot po-
duim dat wordt verdeeld in twee 
,speelplaatsen'. Terwijl de ene groep 
speelt wordt voor de andere alles in 
gereedheid gebracht. Het pro
gramma zou ditj zonder onderbre
king moeten lopen aL een trein, van 
20 tot 23.30 uur. De groepen en 
artiesten spelen elk 10 H 15 minuten 
maksimum." 

• D e a lgemene repeti t ie van 
het Zangfeest begint zaterdag
ochtend o m 9 uur. Wanneer 
gaan de organisatoren en me
dewerkers s lapen? 

K. D e M e u l d e r ; „Het sportpaleis 
wordt in orde gebracht in de loop van 
de nacht, na NEKKA. Een deel van 
de tribunes moet worden verplaatst, 
het podium wordt gedeeltelijk af
gebroken en heropgebouwd...." 

• Vandaar N E K K A - / I ^ J & ^ 
(Tot R o b E y k e n s ) Ji j bent een 
heuse N E K K A - v e t e r a a n , je 
s tond van in d e beginjaren aan 
de wdeg van de manifestat ie . 
Wel l icht is e e n N E K K A or
ganiseren anno 1994 niet meer 
te vergel i jken met bv. de edit ie 
van 1 9 7 6 ? 

K. D e M e u l d e r (i.p.v. R o b E y 
k e n s ) : „Dat is inderdaad zo. Er 
wordt bv. veel zwaarder geïnvesteerd 
'm klank- en lichtinstallaties. Dit u 
onontbeerlijk, de euien van de ar
tiesten liggen veel hoger dan destijds, 
en ook de samenwerking met de 
BRTN noopt ons tot het huren van 
hoogtechniich materuial. Vermits we 
dezelfde 'infra,itruktuur 's zondags 
voor het Zangfeest gebruiken zijn de 

jaarlijks weerkerende klank- en 
iichtproblemen daar dan ool^ op
gelost. " 

R. E y k e n s : „Ook wat het artut'iek 
budget betreft 'u een NEKKA van nu 
niet meer te vergelijken nut een 
NEKKA van toen. Ik geloof dat de 
eerste NEKKA werd georganueerd 
met een tiende van wat we er nu aan 
uitgeven." 

• H e t sportpale is is geen pa
rochiezaaltje. D e n k e n jull ie 
die enorme ruimte te kiuinen 
vul len met pub l i ek? 

R. E y k e n s : „Zopas kregen we een 
eerste overzicht van de kaarten-
verkoop, ik denk niet dat NEKKA 
nog stuk kan !" 

• O v e r hoevee l toegangskaar-
ten gaat het hier d a n ? 

K. D e M e u l d e r ; „Zin goede 
8.000. Je moet rekenen dat we nog 
een maand voor het gebeuren staan 
en dat vele jongeren niet geneigd zijn 
om hun toegangskaarten lang op 
voorhand te kopen. We moeten het 
Sportpaleu toch zeker voor drie 
vierde gevuld krijgen, of wie weet 
raken we totaal uitverkocht, dan 
hebben we ttuisen de 15 en de 20.000 
man in de zaal t" 

ZANGFEEST 
• Loopt de kaartenverkoop 
voor het Zangfeest o o k zo'n 
vaart? 

K. D e M e u l d e r ; „ We kunnen pas 
een duidelijke stand van zaken op
maken op 1 april, omdat we dan pcui 
de eerste resultaten van onze ver
kooppunten krijgen. Maar ik merk 
nu toch al dat een aantal ver-
koopspunten du traditioneel slechte 
zaken doen nu juist goed werken. " 
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K Ü L T Ü l 

Beginjaren '70 groeide het NEKKA-gebeuren dnel uit tot een vcute 
waarde voor kleinkunjtminnend Vlaanderen en Nederland. 

• Waren sommige artiesten 
niet bereid een dubbelkon-
trakt te tekenen? Vrijdag op 
NEKKA, zondag op het Zang
feest? 

R. Eykens: „We hebben bewiut 
een diibbele prograninuitie vernuden. 
Het gaat hier duidelijk om twee 
verschillende manifejtatiej." 

• Zijn er dit jaar tegenover de 
voorbije edities opmerkelijke 
verschillen -wat de artistieke en 
inhoudelijke aanpak van het 
Zangfeest betreft ? 
K. De Meulder: „Aan het koncept 
UI fundamenteel nietj gewijzigd. Wij 
gaan uiteraard voort op het Zang-
feejttema Vljianderen een stem in 
Europa, een stem in de wereld. 

Wat de programmatie van de lie

deren betreft leggen we dit jaar meer 
de nadruk op het volkölied, eerder 
dan op het taditionele .ttrijdlied. Dat 
ligt een beetje in het verlengde van het 
tema, we willen de adpekten van onze 
Europeje en internatbnale vuiie 
meer beklemtonen. Het voUuUed 
leent zich daar beter toe omdat we 
daarmee makkelijker kunnen ver
wijzen naar andere liederen uit de 
Europe.)e en universele volkdliedkul-
tuur. Net al) vorig jaar zullen we de 
liederen aan mekaar koppelen door 
korte irutrumentale intermezzo'd, 
wat een zekere dinamlek in het 
programmaverlaop garandeert." 

R. Eykens : ,J\ietHans de Boog en 
Ramjed Shaffy hebben we terug twee 
publiekjtrekkerd. We hebben ook een 
aantal kleinkunstliederen aU sa
menzang geprogrammeerd, Juliaan 

Wilnwts heeft hiervoor de suite 
jNekkahloemen 'samengesteld en ge
orkestreerd. De groep Arjaun uit 
Pamel, Pajottenland, brengt een 
volkiie maar politiek geïnspireerde 
ySnijdersbank', een plakkaatlied, op 
tekst van Anton Aldi, dat hopelijk 
ook voor enig animo zorgt." 

• Het is toch niet de eerste 
keer dat het ANZ het tema 
Europa en de wereld be
speelt ? 

K. De Meulder: „Dat is juist. En 
we willen in de toekomst nag verder 
werken rond dat tema. We hebben 
altijd politieke ideeën gelanceerd ter 
bevordering van de integratie met 
Nederland en het verstevigen van de 
positie van Vlaanderen en het Ned-
ferlands in Europa en de wereld. 
Daarom hebben we enige jaren terug 
uitgepakt met de idee van het Ne
derlands gemenebest, voormalig 
ANZ-voorzitter Richard Cells heeft 
deze gedachte op de voorbije Zang
feesten gepromoot. Wat we nu pro
beren u om dit ideeëngoed verder 
artistiek te vertalen, o.a. door Ne
derlandse artiesten en een presen
tatrice uit te rwdigen en door liederen 
uit het garue Nederlandse geme
nebest te programmeren. Ook in de 
toespraak van ANZ-voorzitter 
Hugo Portier zal dit gedaehtengoed 
uitvoeriger dan ooit aan bod kamen. 
Het tema van Vlaanderen en het 
Nederlands in Europa en de wereld is 
toch bijzonder aktueel?" 

AMNESTIE 
• E^n aantal jaren geleden 
werden eregenodigden met 
veel poeha op het Zangfeest 
verwelkomd. Nu gebeurt dat 
niet meer. Heeft dit iets te 
maken met een paar zielige 
incidenten die zich hebben 
voorgedaan zoals dat met 
BRTN-baas Cas Goossens? 

K. De Meulder: „Het direktie-

ZONDAG 22 APRIL OM 20 UUR 

NEKKA-NACHT 94 

EEN BROKJE NOSTALGIE 

Na het ter ziele gaan van 
Kazimo, wat „Kleinkunst Ant
werpen uit Zuid en Noord" 
betekende, nam het ANZ in 
1971 de organisatie van 
Guide Lauwaerts manifesta
tie in het Sportpaleis over, en 
doopte ze om tot NEKKA. 
NEKKA betekende zoveel als 
„Nederlandstalige Klein
kunst Antwerpen". Op het 
programma van die eerste 
NEKKA stonden namen als 't 
Kliekse, Jules De Corte, 
Martine Bijl, Miei Cools en 
Wannes Van de Velde. 

Een jaar na de NEKKA-stSLVt 
in Antwerpen volgde in 1972 
een eerste bescheiden poging 
in Eindhoven. In 1973 volg
den er nieuwe edities in Ant-
w^erpen, Rotterdam en op
nieuw Eindhoven. Onder
meer Armand, de Kris de 
Bruyne-groep, J a n De 
Wilde, Zjef Van U3^sel en 
Dimitri van Toren stonden op 
de planken. 

Reeds in 1974 was het 
A'ESK4-gebeuren in Antwer
pen een vaste w^aarde gewor
den voor kleinkunstminnend 
Vlaanderen én Nederland. 
Haast 20.000 jonge mensen 
deden het Sportpaleis uit z'n 
voegen barsten. In '74 ston
den naast tal van Vlaamse 
helden ook Gerad Cox, As-
trid Nijgh en Rob De Nijs in 

de schijnwerpers. 

INTERNATIONAAL 
Het oorspronkelijke opzet 
van NEKKA was het houden 
van een hoogdag voor de Ne
derlandstalige kleinkunst. 
Maar ter gelegenheid van het 
eerste A^£ffK4-lustrum in 
1975 opteerde het ANZ be
wust voor een internationaal 
koncept. Zowat alle Vlaamse 
en Nederlandse kleinkunste
naars waren reeds van de 
partij gew^eest, zodat er even 
over de grenzen werd ge
keken. Naast Vlamingen als 
Miei Cools, Johan Vermin-
nen en Urbanus (toen nog 
Van Anus) en de Nederlandse 
folkgroep Fungus traden 
tevsn Alan StiveU, The Du-
blinners, Reinhard May en 
een Baskisch Trio op. 

NEKKA '76 was opnieuw een 
Vlaams-Nederlands onder
onsje met Thijs van Leer, Ro
gier van Otterloo, Bots, Kris 
De Brujnie, LxDcki Knol, Erik 
Van Neyghen, Herman van 
Veen, Harry Sacksioni, J o 
han Verminnen en Toots 
Thielemans. 

Maar al was NEKKA Vlaams 
tot in z'n vezels, men had toch 
oog en oor voor de volks-
liedkulturen in de hele we
reld. Zo zakten in 1977 op
nieuw een aantal buiten
landse groepen en solisten af 

naar het Antwerpse sportpa
leis : The Albion Morris Men, 
André Bialek, Ralph Mc Teil, 
de Bolivianen (toen nog een 
eksotische bezienswaardig
heid) Los Rupay, tradititio-
nele Ierse muziek en 
„Vlaamse" flamenco van 
Waso. Uit het groepje vaste 
A'E/Ö!L/4-klanten herinneren 
ŵ e ons o.a. Wim De Craene 
en Delia Bossiers (die toen 
het duet Menden van 18 zon
gen.) 

AFGELOPEN? 
NEKKA '78 werd de (voor
lopige) laatste in de reeks. Er 
werd weer geopteerd voor 
een internationaal gebeuren. 
The Cambridge Buskers en 
The Lowland Pipers, Cassi
opeia, George Zamfir en J u 
lie Felix traden op naast ge
trouwen als Zjef Van Uytsel, 
Willem Vermandere, J a n De 
Wilde en het nieuwe feno
meen van die tijd Raymond 
van het Groenewoud met The 
Alillionaires. 

Over -waarom van het stil
leggen van de NEKKA-re^s 
is men bij het ANZ nogal 
vaag. Maar -wellicht speelde 
het feit mee dat de markt van 
de Nederlandstalige artiesten 
zo goed als uitgeput was, al 
wat maar een beetje naam en 
faam bezat binnen het we
reldje had al op het podium 

De organisatoren van 
NEKKA-NACHT 94 stel-
den een indrukwekkende 
affiche samen. Een behoor
lijk deel van het kruim van 
de Nederlands-zingende ar
tiesten passeert op één 
avond de revue ! 

WIE DOET MEE? 
Op een drafje overlopen we 
het lijstje met de gelukkigen 
die op 22 april de weder
geboorte van NEKKA mo
gen opfleuren: 

Frank Boeyen (NL) 
The Scene: (NL) 
Johannes Kerkorrel (ZA) 
DeMen^ (VL) 
Bram Vermeulen (NL) 
Hugo Mattbysen (VL) 
Raymond van het 
Groenewoud (VL) 
St^Bo^ (NL) 
Marcel Be Groot (NL) 
Jan De Wilde e3 Lieven 
Tavernier (VL) 
Biljarten na half tien (VL) 
Gorki (VL) 

Presentator Geert Hodte lult 
alles aaneen. 

komitee van het ANZ heeft beslikt 
dit niet meer op die wijze te doen 
omdat er op de formule wat sleet 
zat. 

We hebben dit jaar wel nadrukkelijk 
de voorzitter van de Vlaamse Raad, 

van NEKKA gestaan. Boven
dien was de periode van 
hoogkonjunktuur van klein
kunst en folk voorbij: de 
(vooral Engelstahge) 
rock-festivcJs schoten als 
paddestoelen uit de grond en 
de spoeling van Nederlands-
tahg talent werd steeds dun-

OPNIEUW 
Alaar voor twee jaar Wcis het 
bijna zover. Het gewajzigde 
klimaat ten gunste van het 
Nederlandstalige lied maakte 
dat de tijd voor een nieuwe 
NEKKA rijp was. De affiches 
w^aren al gedrukt, toen op het 
laatste moment de bijna ver
wezenlijkte droom kapots-
patte wegens budgettaire 
troebelen bij de BRTN. 

Het ANZ nam dit jaar een 
tweede hernieuwede start en 
kijk, NEKKA is er weer! 
Springlevend en fris als een 
versgestreken onderlijlje ! 

Of Raymond in 1978 kon 
vermoeden dat hij zestien jaar 
later, op 22 april 1994, op
nieuw het NEKKA-poóimm 
zou betreden als hekkenslui
ter - maar dan als ouwe, ge-
louwerde rot in 't vak - valt 
zeer te betwijfelen. Gaan we 
dan toch stiekem een nos
talgisch traantje moeten weg
pinken ? 

KAARTEN 
Kaarten kosten 450 fr. voor 
de staanplaatsen op het mid
denplein, 650 fr. voor de 
zitplaatsen op 2de en 850 fr. 
op de 3de rang. U kan re
serveren op de nummers 
03/248.63.42 of 
03/248.63.43. De reserva-
tiekosten bedragen 40 fr per 
kaart (eksklusief verzen
dingskosten). Leden van 
het ANZ en CJP-houders 
krijgen 50 fr. korting per 
kaart, groepen van mini
mum 2Ö personen krijgen 
50fr. afslag, groepen van mi
nimum 50 personen krijgen 
lOOfr vermindering. 

NEKKA-TREIN 
De NMBS legt speciale 
NEKKA-treinen in. Een 
heen- en terugticket kost 
slechts 200fr. Te bestellen in 
de stations of telefonisch op 
de nummers 03/248.63.42 of 
248.63.43 

MEER WETEN? 
Wie nog meer wil weten 
over NEKKA-NACHT 
kan tercht op het ANZ-se-
kretariaat. Baron Dhanis-
laan 20 bus 2 in 2000 Ant
werpen, tel.: 03^37.93.92 

de minuter van Kuituur en de 
Vlaamse minutter-president uitge
nodigd. " 

• En, komen ze? Want alleen 
boze mensen zingen niet, luidt 
het gezegde. 

K. De Meulder: „Kultuurmi-
nuter Hugo Weckx heeft al laten 
weten dat hij komt." 

• In dit licht is het niet on
belangrijk dat het ANZ on
langs nog een persmededeling 
verspreidde met een oproep 
voor amnestie. 

K. De Meulder: „Het ANZ zal op 
het aanstaande Zangfeest uitdruk
kelijk aandacht vragen voor am
nestie. We verwerpen de eui dat na 50 
jaar na de feiten nog schuldbe-
kentenuisen moeten afgelegd worden 
en voorwaarden worden gesteld tot 
verlenen van amnestie." 

• Het ANZ pleit dus voor al
gemene, onvoorwaardelijke 
amnestie ? 

R. Eykens; „Alleen voor politiek 
veroordeelden. ' 

K. De Meulder: „Het ANZ eut 
algemene amnestie voor iedereen die 
om Liuter politieke redenen werd 
veroordeeld. De algemene maatre
gelen moeten leiden tot een volledige 
opheffing van alle gevolgen van 
welke aard ook. Voor het ANZ u de 
periode van onderzoek inzake het 
amnestievraagstuk afgesloten. De 
bevrijdingsfeesten nweten door het 
federaal parlement en door de fe
derale regeruxg aangegrepen worden 
om politieke beslLisüigen te nemen 
die leiden tot algenune amnestie. Het 
verlenen van amnestie zal onge
twijfeld bijdragen tot het scheppen 
van een klinuiaf van verzoening en 
verdraagzaamheid binnen de 
Vlaanuegemeenschap zodat Vlaan
deren zich uiteindelijk met één stem 
kan aandienen op het Europese en 
internationale forum. Dus ook het 
amnestievraagstuk zal duidelijk 
aan bod komen ui de toespraak van 
de voorzitter." 

(ts) 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 2 APRIL 

FREDDYTEX 
Eddy Vereyken en Els Olaerts zijn de hoofdakteurs in een nieuwe 
Vlaamse comedyserie. Freddy, stichter-eigenaar van een derderangs 
naai-atelier, werkt met zes meisjes die onder de leiding staan van 
„ploegbaas" Patsy. En daar valt natuurlijk altijd wat te beleven... (TV 1, 
om 20u.) 
ZONDAG 3 APRIL 

DE PUT 
Evrard is een bedeesde jongeman die smoorverliefd is op Liz, de knappe 
dochter van een invloedrijke mijnwerkersfamilie. Maar Liz is verloofd 
met een ambitieuze mijningenieur. Dat is het begin van een nieuwe 
3-delige serie van Luc Beerten en Mare Lybaert die speelt in het 
mijnwerkersmilieu. (TV 1, om 21u.20) 

THE MALTESE FALCON 
De eerste film van John Huston (1941) werd meteen een schot in de roos. 
Humphrey Bogart wordt als detektive Sam Spade op pad gestuurd voor 
een soort routine-opdracht, maar de eerste doden vallen sneller dan 
verwacht. Peter Lxirre en Maiy Astor spelen nog een tijdje mee. (BBC 1, 
om 24u.) 
MAANDAG 4 APRIL 

THE SOUND OF MUSIC 
Een van de minder goeie Broadway-sho-ws van het duo Rodgers/Ham-
merstein werd door Robert Wise m 1965 tot een van de beste musicals 
aller tijden verfilmd. Met Christopher Piummer, Julie Andrews en 
Eleanor Parker. De film is ook eerder te zien op BBC 1 (op vrijdag 1 
april). (TV 1, om 13u.lO) 

REAR WINDOW 
Op BBC 1 worden de Hitchcock-fans verwend. De korte serie begint 
met één van zijn sterkste films, P^ar Wuiiow. Een schitterende triller met 
Grace Kelly en James Stewart in glansrollen. Later op de week volgen 
nog The BirAt, Pjycho, MarnU en Torn Curiam. (BBC \, om lu.) 
DINSDAG 5 APRIL 

HET SACRAMENT 
Film van Hugo Claus (1989) naar zijn eigen roman „Omtrent Deedee". 
Frank Aendenboom is Deedee, die elk jaar opnieuw de familie Heylen 
ontvangt om het overlijden van moeder Heylen te herdenken. Er w^ordt 
dan wat gepraat, gegeten en vooral gedronken. En dan komen de tongen 
los... Ook met Mare Ddden, Jan Decleir en An Petersen. (TV 2, om 
22u.) 

HERSENBREKER 

RegLhieur Mare Dt<)den, nu ook eeru aU akteur in Het 
Sacrament win Hugo Ciaiu. Ditu()aq 5 april op TV 2, om 

22u. 

WOENSDAG 5 APRIL 

ABEL 
Ned. film van Alex van Warmerdam (1986) met natist hem ook Olga 
Zuiderhoek, Henri Garcin en Josse De Pauw. Abel is een 31-jarige man 
die nog altijd bij zijn ouders woont. Dat huwelijk stelt niet veel meer voor 
en uiteindelijk wordt Abel aan de deur gezet. Maar dan ontmoet hij Zus, 
een vrouw die in „Naakte Meisjes" doet en die hem vertelt dat zij de vaste 
vriendin is van zijn vader... (TV 2, om 20u.) 
D O N D E R D A G 6 APRIL 

ST. ELMO'S FIRE 
Enkele jongeren zijn al een paar jaar afgestudeerd en ontmoeten elkaar 
opnieuw in hun vertrouwde stamkroeg van vroeger. Zij hebben intussen 
kennis gemaakt met het échte leven en dat is hen niet zo best meegevallen. 
Film van Joel Schumacher (1985), die op het lijf geschreven werd van 
enkele jonge, charismatische akteurs: Rob Lowe, Demi Moore, Ally 
Sheedy en Emilio Estevez. (Ned. 2, om 20u.25) 
VRIJDAG 7 APRIL 

VRIJDAG 
In de jaren vijftig belandt een man in de gevangenis wegens incest. 
Intussen krijgt zijn vrouw een kind van een onbekende jongeman. Een 
nogal hol melodrama van Hugo Claus naar zijn eigen toneelstuk. Met 
Frank Aendenboom, Kitty Courbois en Hilde Van Mieghem. (TV 2, om 
22u.30) 

FATAL ATTRACTION 
Michael Douglas is gelukkig getrouw maar maakt toch een slippertje met 
de sexy Glenn Close, een vrijpartijtje dat zware gevolgen zal hebben, 
want mooie Glenn maakt zijn gezinsleven tot een hel. Een erg suksesvoUe 
triller van Adrian Lyne (1987) met geslaagde schrikeffekten en een slot 
dat eerder thuishoort in een Rambo-film. (VTM, om 23u.30) 
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OPGAVE 14 
H O R I Z O N T A A L 

3. G o e d om van een plat te 
b a n d af te r a k e n (8) 

7. E igenschap v a n kul (5) 

8. Knor r ig (5) 

9. O v e r één k a m scheren 
(12) 

11. Als hij een goeie is, hoeft hij 
niet mee r dan een half 
w o o r d te ho ren ( I I ) 

13. Heel veel, in elk geval min
stens 200 honderd ta l l en 
(13) 

16. Geluidloze s t o r m ? (10) 

19. J e met behu lp van een 
voer tu ig uit de voeten ma
ken (9) 

20. Binnen deze omhein ing val
len de k lappen (4) 

2 1 . D ie s teekt s e rmoenen af 
(6) 

V E R T I K A A L 

1. W o r d e n gedragen onder 
t r ieste oms tand igheden 
(10) 

2. Haa lden hun gelijk b innen 
d o o r met tegenbewijzen 
voor den dag te k o m e n 
(10) 

A. Voorproef (7) 

5. Als je 't ach te rs te van deze 
in ternat ionaal bekende bui
ten landse poli t ieke figuur 
voo raan zet, beschik je over 
een smakeli jke v r u c h t (7) 

6. W a t zwak is, al is de gest 
nog zo gewUlig (5) 

10. Heel e rg (5) 

11. In die gelukkige oms tan
digheid ve rkee r je als je van 
alle kan ten afdoende be
sche rmd w o r d t (10) 

12. Liefkozing (3) 

\A. D i t schot verwi jder t de bal 
van het doel (7) 

15. N ie t aan een ande r over
laten ! (4, 4) 

17. Onvolgroe ide sprookjesfi
g u u r (5) 

18 .Daar lijkt de were ld op te 
h o u d e n (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 13 
Horizontaa l : 3. her en d e r ; 5. 
u i t e r s te ; 9. op gro te schaa l ; 11. 
s t i lzwijgend; 12 o n t s p a n n e r ; 14. 

he rha l en ; 16. ak t i e ; 17. e n ; 18. 
s tu t ; 19. rara . 

Vertikaal: l . b r ; 2. gehee ld ; 3. 
hu i se igenaar ; 4. nespa ; 6. ex
cen t r i ek ; 7. p o t t e n b a k k e r ; 8. 
r o u w ; 10. ge ldschie ter ; 13. a i r ; 
15. een. 

O m e r Huyghebaer t uit de Ko
ning Ridderdijk 19 in S47>A 
W e s t e n d e win t een prijsje. 
Zijn gele briefkaart met de 
juiste oploss ing van opgave 13 
w e r d uit de korrekte Inzen
dingen ge loot . 

Wij verwachten u w ge le brief
kaart met d e op loss ing van 
opgave \4 ten laatste op maan
dag 11 april op de redakt ie : 
Barrikadenple in 12, 1000 
Brusse l . 

SATERDAG © 

Fees tdag voor Vlaams auteur: 
St . -Nic laus 

© 

R l Z r V zet z iekenfonds 
in quarantaine 

© 

A^trid: ieder koningshuisje 
heeft z'n kruisje 

A H A S V E R U S 

© 

„Flejjed Jupiler uit handel 
genomen", las Ahasverus 
M a n n e n w e t e n waarom. . . 

Z^tduivel: 
Zoe loeders 

© 

© 

^ 

Stad A n t w e r p e n heeft nu 
z'n agent lemen 

© 
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VU-AKTIE VOOR KOERDEN „GEEF KOERDEN EEN DAK BOVEN HET HOOFD" 

KLEDINGINZAMELAKTIE IN ARENDONK: 120.000 FR. WINST! 
Terwijl het Arendonkse ge
meenteraadslid en motor achter 
de aktie „Geef de Koerden een 
dak boven hun hoofd " in Wa-
regem andere VU-afdelingen 
trachtte te overtuigen om ook 
aktie te voeren ten voordele van 
dit projekt, lukte de Aren
donkse VU-afdeling opnieuw 
een voltreffer. 

In het 11.000 inwoners tellende 
Arendonk werd zaterdag im
mers voor de vijfde keer een 
kledinginzamelaktie gehouden. 
In totaal werd er 7.500 kg kle
ding verzameld, wat goed was — 
na verkoop van de kledij - voor 
een winst van 120.000 fr. Dit 
bedrag wordt kortelings offi
cieel overhandigd aan mevr. 
Nelly Maes, voorzitter van het 
Vlaams Internationaal Cen
trum. 

Diezelfde avond was er in de 
grensgemeente Arendonk nog 
een kwis. In totaal schreven 
achttien ploegen in, waaronder 
VUJO-Ranst (die trouwens 
een prachtige vijfde plaats be
haalde). De opbrengst hiervan 
is nog niet bekend, maar is 
beslist boven de 20.000 fr. 

Vrijdag 8 april eerstkomende 
houdt het plaatselijke Davids-
fonds er een Koerden-avond. 
Herman Hermans, reeds twee
maal op bezoek in Koerdistan, 

100 

1.000 

2de lijst 

August Govaert, 
Erpe-Mere 

Mare Vanhecke, 
Oostende 

Tom Van de Kerckhove, 500 
Aalter 

Anoniem 1.000 

Volksunie-Izegem 1.900 

A. Noppen, Kortenberg 1.000 

E. Blondeel, 1.000 
Dendermonde 

J . Thys, Westerlo 1.000 

Bracke, Zegelsem 1.000 

Volksuniejonge- 65.000 
ren-Ranst 

Totaal 96.200 
(lijst afgesloten op 23 maart 
'94) 
Financiële bijdragen kunnen 
gestort worden op rek.nummer 
435-0258561-39 van Vlaams In
ternationaal Centrum (VIC), 
Laanbrugstraat 11 te 1210 
Brussel. Met vermelding 
„Koerden". Vanaf 1.000 fr. ont
vangt u van het VIC een fiskaal 
attest. 

geeft er een voordracht. Aan de 
hand van dia's krijgt de be
zoeker er dan ook een visueel 
beeld van Koerdistan. Afspraak 
in parochiezaal De Ster op vrij
dag 8 april eerstkomende om
streeks 20u. 

Vermelden wij voorts nog dat 
nog steeds alle mogelijke ze
geltjes naar Herman Hermans 
kunnen gestuurd •worden. Deze 
zegeltjes (Fort, Seca, Fina, Co-
midac,...) zullen daarna in klin
kende munt kunnen omgezet 
worden. 

Tenslotte doen •wij hier nog een 
oproep naar de afdelingen om, 
naar analogie met de afdeling uit 
Arendonk kleding in te zamelen 
in hun gemeente. Wie hiertoe 
bereid is, en dat zouden we 
eigenlijk allemaal moeten zijn, 
neemt vandaag nog kontakt op 
met Herman Hermans, Wam-
penberg 15 te 2370 Arendonk 
(tel. 014/67.00.50). 

STEUNFONDS 
Lijst Schenkers heropbouw 
Koerdistan (2) 

1ste lijst 11.700 

BAL VAN MINISTER 

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 
„De Kimpel" te 

Bilzen. 

AiBEVOIIMW 

1̂  de winne-fabrisac 
<. / 

\^ / mlgrostraat 128 
\ / I B 9200 BOhoonaarde 

dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
oifset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5T 
(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 ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

«.baan brugge-ooslkamp> 
K 050 35 74 04 .''' 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^DeGulden Sp(x>r 

rechtover ui^ang 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 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennberDe familiezaak nnet traditie 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRIÏÏJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

^ ^ 
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OP DE THEE BIJ DE TOEAREG 
I/i het KonmkUjk Miueum voor Midden-Afrika te Ter-
i'ureii loopt momenteel een boeiende tentooiutelling over de 
Toeareg, het tot de verbeeldmg ^iprekend nomadenvolk dat 
in grote delen van de we<)telijke Sahara en öommige 
naburige randgebieden ab de Sahei en Soedan leeft. Naajt 
een hoop gebruikjvoorwerpen, foto'é, ci ie raden en een 
videofilm kan je er ook een diorama van een Toe-
areg-tentenkamp bewonderen. En paö op, daar achter de 
hoek schrijdt plotö een heiuie Toeareg naar voor ! Je moet 
geen ^ichnk hebben, hij zal je uitnodigen voor de thee. 

U
it een of ander lang ge
leden gelezen jongensver-
haal herinneren we ons de 
Toeareg als fiere %voestijn-

knjgers op gezapige dromeda
rissen. Hun speren en geweren 
steken scherp af tegen de staal
blauwe hemel als ze over een 
geel duin onder een verzen
gende zon schijnbaar moeite
loos voorbijtrekken. Ze dragen 
een lang donker gewaad en zit
ten hoog op een kunstig versierd 
zadel met dat typisch kruis
vormig handvat. E^n donker
blauwe hoofddoek laat alleen 
een paar meedogenloze ogen 
onbedekt. Blauw is een koude 
kleur, en zo glanst het stukje 
huid dat zichtbaar is. Tot zover 
het romantische beeld in een 
jeugdroman. 

Veel meer was ons over de Toe
areg niet bekend. En zelfs dat 
romantische plaatje klopt niet. 
Om te beginnen de naam al: het 
zal U misschien verbazen dat 
we het over Toeareg hebben, 
ook als we het meervoud be
doelen. De verklaring is simpel: 
Toeareg is een Arabische naam 
die eigenlijk al meervoud is. Als 
we het over één Toeareg zouden 
hebben, moeten we over een 
Targul spreken als hij mannelijk 
is, en over een Targala als het 
een vrouw is. Maar om de zaken 
niet nodeloos te kompliceren 
zullen we het gewoon bij Toe
areg houden, ook in het meer
voud. 

INDIGO 
Maar ook wat de gelaatskleur 
van de Toeareg betreft hebben 
vele westerlingen het verkeerd 
voor. Fysisch zijn de Toeareg 
immers niet blauwig van kleur, 
al kunnen de indigo hoofddoe
ken (wel 15 meter lang!) en 
gewaden wel wat kleur nalaten 
op de huid. Toeareg vertonen 
een grote verscheidenheid in 
huidskleur, van blank tot zwart. 
Ze vormen ook geen samen
hangend volk, maar bestaan uit 
een achttal 'konfederaties" 
waarvajn de naam verwijst naar 
de regio die ze bewonen: Kei 
Ahaggar, Kei Ajjer, Kei Ayr, Kei 
Gre.i, KelAdagh,... Het voorvoeg
sel Kei betekent "mensen van... ' 
of "die van..."". Deze konfede
raties vormen groepen stammen 
met één stamhoofd en een raad. 
In sommige stammen werd de 
hoofdman op erfelijke basis aan
geduid, in andere werd hij door 
de raad verkozen. De Toeareg 
leven verspreid in een gebied 
dat zich uitstrekt over delen van 
Algerije, Libië, Niger, Burkina 
Faso en Mali. Ze spreken een 
Berbertaai met verschillende di
alekten en hebben een eigen, 
moeilijk schrift dat verwant is 
aan het oud Libisch. 

De traditionele Toeareg-maat-
schappij was niet geschikt voor 
tere kasplantjes. Het klimaat en 
het leefmilieu dwongen (en 

dwingen'.) de mensen tot een 
harde en weinig komfortabele 
levenswijze. Naar onze normen 
waren de Toeareg eigenlijk 
voortdurend ondervoed. Het 
w^aren nomaden die leefden van 
de veeteelt, de slavenhandel, de 
handelsbetrekkingen en het tol
geld of "beschermgeld" van de 
karavanen die door hun gebied 
reisden. 

Bovendien kende de samenle
ving een strikte hiërarchie. Er 
waren vijf standen: de edelen, 
de vazallen, de slaven, de am
bachtslui en de geestelijken. De 
adelstand hield zich weinig met 
edele zaken bezig, eerder het 
omgekeerde. Naast veeteelt or
ganiseerde hij vooral roofpar-
tijen, razzias genaamd. In de 
Toearegtraditie gold ge'wapende 
plundering en razzia als een 
edele bezigheid. Vandaar dat de 
Toeareg voor de karavanen die 
hun gebieden doorkruisten een 
levensgrote bedreiging vorm
den. E^n man van edelen Toe-
areg-huize die dat wou blijven, 
had weinig keuze dan op zijn 
kameel de woestijn te door
kruisen op zoek naar wat plun-
derbaars. 

RAZZIA 
De razzia was gebonden aan 
een welomlijnde erekode en 
stond bij de edelen doorgaans in 
rechtstreeks verband met de eer 
van zichzelf en van de groep. De 
zucht naar nieuw bezit en hel
dendaden waren de motieven. 
Vaak waren het de vrouwen die 
hun mannen daartoe aanmoe
digden. De deelnemers aan een 
razzia moesten zelf voor wapens 
en rijdier zorgen. Om sneller te 
kunnen opschieten en desnoods 
makkelijk te kunnen vluchten, 
liet men op bepaalde plaatsen 
voedsel en water achter. De 
tocht ging in een zeer snel 
tempo, het verrassingselement 
moest tenvoUe spelen. Bij een 
geslaagde aanval op een kamp 
van vreemden of een andere 
Toeareg-stam •werden de voed-
selreservers meegenomen, een 
deel van de kleren van de vrou
wen en hun sieraden. Eén ploeg 
van de aanvallers moest het ge
roofde vee zo snel mogelijk in 
veiligheid brengen. Er werd al
leen gevochten wanneer er 
weerstand geboden werd. Wan
neer het aanvalsdoel een Toe
areg-stam betrof, werden de 
vrouwen met rust gelaten. An
ders werden ook mannen of 
vrouwen ontvoerd. Het was na
tuurlijk steeds toegestaan een 
tegen-razzia op touw te zetten. 
Op het hanteren van wapens na 
werd handenarbeid door de 
edelen verafschuwd en afge
schoven op de vazallen en sla
ven. Ze stonden wel in voor de 
bescherming van de andere 
standen. 

De vazallen of schatplichtigen 
hielden zich bezig met de vee-

De Toeareg .tpreken nog dteedd tot onze verbeelding, al klopt het romantuich beeld dat we fan ze 
hebbenhelemaal niet nut de werkelijkheid. 

teelt en mochten mee op roof
tocht. Hiervoor kregen ze een 
deel van de buit. De slaven 
waren zoals steeds in de ge
schiedenis minder gelukkig. Zij 
werden door roof en razzia ver
kregen of kwamen uit onder
worpen groepen, meestal ne
gergroepen in de Soedan. Het 
gebeurde ook dat ze gekocht 
werden van karavanen en sla
venmarkten. De kaste van de 
ambachtslui bestond uit smeden 
en was voor de Toeareg-ge-
meenschap van groot belang. 
De smid maakte de wapens no
dig voor de krijg, maar ook de 
schitterende sieraden voor de 
vrouwen. 

Tenslotte w^aren er de muzel-
maanse geestelijken, in som
mige stammen maraboes ge
noemd. Opmerkelijk in deze 
moslim-gemeenschappen is de 
monogamie. De invloed van de 
vrouwen was bij de Toeareg vrij 
groot: ze -werden geraadpleegd 
voor belangrijke beslissingen en 
worden met zeer veel respekt 
bejegend. Trouwen doen de 
Toeareg op rijpe leeftijd: het 
meisje is meestal twintig of 
meer, de man is niet zelden 
dertig. Een hu\velijk is door
gaans een vrije keuze, maar de 
vrouw mag nooit onder haar 
stand trouw^en. De bruidsschat 
bij de edelen bedroeg traditi
oneel vaak zeven \vijfjesdrome-
darissen. Bij de lagere standen 
mochten dat ook wel mannetjes 
of andere dieren zijn, maar nooit 
ezels. 

Het traditionele nomadenbe
staan van de Toeareg is de jong
ste decennia fel afgebrokkeld. 
Als oorzaken hiervan worden 
de achteruitgang van het ka-
ravaanverkeer genoemd, de 
verschrikkelijke droogte-perio
den en de afschaffing van de 
slavenhandel. En razzia's hou
den is ook al niet meer toe
gestaan. Bovendien staan de 
staten waar de Toearegs zich 
ophouden op hun grenzen. Het 
vrij verkeer van goederen en 
diensten is in Europa nog steeds 
niet gerealiseerd, laat staan dat 
alles in de Toeareg-regio in 

Afrika in kannen en kruiken zou 
zijn. Tot voor kort deed zich 
vooral in Niger en Zuid-Al-
gerije een recyklage van Toe
areg voor de toeristische sektor 
voor. Met de politieke proble
men van de jongste jaren in die 
landen is echter die ekonomi-
sche bedrijvigheid stopgezet. 

MENSENRECHTEN 
De jongste jaren bereiken ons 
ook nogal wat berichten over 
politieke vervolgingen van Toe
areg. De staten op wiens grond
gebied zij zich ophouden nemen 
het niet alle even nauw met de 
mensenrechten. In het Jaar
boek van Aninejty International 
"93 lezen we bvb. onder het 
hoofdstuk Mali dat tientallen 
Toeareg werden gedetineerd en 
buitengerechtelijk geëkseku-
teerd door het leger nadat groe
pen gewapende rebellen het 
hele jaar door aanvallen hadden 
gepleegd. Toeareg-rebellen voe
ren o.m. in dat land een ge
wapende strijd voor meer au
tonomie. Ook in Niger noteerde 
Amnesty schendingen van men
senrechten van Toeareg. Naast 
militaire onderdrukking en 
moord worden er Toeareg ge
vangen genomen en gemarteld 
omwille van hun etnische af
komst. Vreemd genoeg zw îjgt 
de tentoonstelling in Tervuren 
over de strijd voor meer au
tonomie van de Toeareg-kon-
federaties en de onderdrukking 
waaraan ze blootgesteld worden 
in de staten waar ze als min
derheid verblijven. 

Buiten deze opmerkelijke ver
getelheid geeft de tentoonstel
ling een knap overzicht van het 
woestijnvolk: tentenkampen en 
woonomgeving, landbouw en 
veeteelt, klimaat, kleding, ge
bruiksvoorwerpen, zoutwin
ning en kamelenkaravanen, het 
sociale leven in familie, standen 
en stammen. Biezonder fraai is 
de koUektie sieraden en juwelen 
van de Toeareg. Ze worden ver
vaardigd uit metaal, schelp, le
der, halfedelstenen en vooral uit 
zilver. Meest bekend zijn de 
Toeareg-amuletten. Aan de 
"khomeisa", een karakteristiek 
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sieraad dat uit vijf in mekaar 
passende ruiten is opgebouwd 
en als symbool van de tentoon
stelling werd gekozen, wordt 
een weldoende invloed toege
schreven. Typische Toeareg-sie-
raden zijn verder de zware oor
ringen, het kruis van Agadez, 
sluiergewichten en kunstige 
hangsloten. 

Op bepaalde tijdstippen 
schenkt Jinr Attaher, een in
gehuurde Toeareg, thee en de
monstreert hij het zilversmeed-
w^erk. Die thee-ceremonie loont 
de moeite. Een Toeareg drinkt 
zijn kopje thee nooit alleen. Om 
het drankje te bereiden gebruikt 
men twee theepotten. De juiste 
kleur en smaak van de thee 
wordt bekomen door de thee 
verschillende keren van de ene 
in de andere pot over te gieten. 
Er wordt drie maal thee ge
schonken in glaasjes. De thee 
wordt steeds minder sterk en 
zoeter. Zoals het beschaafde le
ven van Toeareg die hun no-
madendom in de woestijn op
gegeven hebben. 

(pdj) 

"^^ Toeareg. In het Koninklijk 
Mudeum voor Midden-Af rika in 
Tervuren. Nog tot 51 juli. Open 
van 9 tot 17.30 u. De toegang 
kodt 50 fr, de rijkelijk geïllu
streerde katalvgus 980 fr. 

HAAL MEER UIT 
WIJ/DE TOEKOMST 

GRATIS NAAR 
DE TOEAREG 
Op de redaktie liggen 10 
vrijkaarten voor de Toea-
reg-tentoonstelling. De eer
ste tien lezers die ons een 
brietltaart schrijven (WIJ , 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel) of een faks 
(02/217.35.10) sturen, kun
nen met onze groeten een 
kijkje gaan nemen. Het 
loont de moeite ! 
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