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EERST DIT 

vu STELT EUROPEES PROGRAMMA VOOR 

VOOR EEN EUROPA 
WAAR VLAMINGEN THUIS ZIJN 
Dankzij het federalisme kunnen Vlamingen en Walen 
eindelijk ab goede buren met mekaar aftipraken maken. 
Metdezelfde federaiuit'uche ingesteldheid heeft de VUéteedd 
naar Europa gekeken: ab een kader om vrije volkeren 
poditief met mekaar te doen ^tamenwerken. Daarom moet 
Vlaanderen een rechtstreekse stem in Europa krijgen. 
Dat b in een notedop haar programma voor Europa dat de 
VU deze week aan de per<) voorstelde. 

D 
e Volksunie maakte deze 
week haar Euro-verkie
zingsprogramma bekend. 
Voor de Vlaams-nationale 

demokratie wordt het een be-
sHssende slag. Politieke w^aarne-
mers zullen de VU-uitslag een 
binnenlandse waarde toekennen. 
Maar de VU-aanwezigheid in het 
Europese parlement betekent 
ook het verderzetten van het 
werk van de Europese Vrije Al
liantie, de bundeling van 24 au-
tonomistische, regionalistische 
en volksnationale politieke par
tijen in Europa. Deze verzame
ling is voor een groot stuk het 
werk van de Volksunie omdat zij 
uit de ,,Belgische ervaring" heeft 
geleerd dat centralistisch be
stuurde staten dodelijk zijn voor 
de verscheidenheid van volkeren 
en regio's. En dat heeft veel met 
kuituur en taal te maken, de 
natuurlijke rijkdom van Europa. 
Maar ook met het menselijk as-
pekt van een samenleving die 
vanuit verschillen is gegroeid. 
Voor volksnationalisten is Eu
ropa een verzamelnaam, een 
meervoudig kontinent. 
Dat tot bloei laten komen, daar is 

D e V U wil geen E u r o p a me t 50 
miljoen a rmen , 20 miljoen w e r k 
lozen en 3 miljoen daklozen . Zij 
wil geen E u r o p a da t behee r s t 
w o r d t door bou-wpromotoren 
en financiële g roepen die s te
den , l andschap en n a t u u r ka
p o t m a k e n . H e t is he t E u r o p a 
da t ku i t u r en geen kansen biedt , 
da t regio's vers t ikt , vo lkeren 
kle ineer t en betut te l t . 

D e V U wi l , zoals haar affiche 
s imbol izeert , g e e n E u r o p a dat 
als e e n reuze-haai m e n s e n e n 
kui turen ops lokt . 

In tegendeel is h a a r E u r o p a er 

het de Volksunie om te doen. Dè.t 
maakt het verschil uit met andere 
partijen. 
De eenmaking van Europa is een 
edel doel, het benadrukt de lots
verbondenheid van de vele vol
keren die er leven en die een 
haast gezamenlijk verleden de
len. Aan de opeenvolgende oor
logen tussen buren die ons oude 
kontinent hebben geteisterd kon 
slechts een einde komen omdat 
de landen zich in één schoot 
hebben verenigd en mekaar mi
litair niet meer willen vernie
tigen. 

Dat is mooi, maar er dreigen 
andere „ rampen ' . Eén daarvan is 
het verdringen van de kleine kui
turen in een soort rariteitenpark, 
een ander gevaar is de ontwik
keling van één grote verbrui
kersunie waarbij de ekonomische 
wereld en de traditionele partijen 
mekaars handlangers zijn. Daar
bij worden onnatuurlijke allian
ties niet geschuwd. Kristen-de-
mokraten spannen samen met 
Britse konservatieven, met gaul
listen van Chirac, met liberalen 
van Giscard d'Estaing. 
De socialisten die zo graag paraat 
staan voor de werkende klasse 
hebben nog maar weinig laten 
zien van hun idealen. Als grootste 

één da t vo lkeren en regio's als 
vrije v i s sen met al le k leuren en 
schakeringen in het E u r o p e s e 
a q u a r i u m laat r o n d z w e m m e n . 
E^n E u r o p a van verbee ld ing en 
kreativitei t , van solidariteit , van 
ekonomische welveiart, van kui
t u u r en w a a r d e r i n g . 

D e V U wil een E u r o p a naa r 
m e n s e n m a a t w a a r Vlamingen 
zich thu is voelen. 

ACHT PRIORITEITEN 
D e V U heeft: ach t pr ior i te i ten 
naa r voren geschoven , te lkens 
met heel k o n k re t e ak t i epun ten , 
die de basis moe ten v o r m e n 

fraktie in het Euro-parlement en 
met de socialist Jacques Delors 
als kommisisievoorzitter, is zij er 
niet in geslaagd op het sociale 
vlak veel in beweging te zetten. 
Dat de liberalen dé verdedigers 
van de ekonomisch sterkste zijn 
zit ze op het pak geschreven, ze 
willen ook niet van dat imago 
af. 
Euro-rechts, met het Vlaams 
Blok als vlijtige leerling, kraait 
zoals staatsnationalist Le Pen het 
haar voorzingt. Euro-rechts teert 
op de ontevredenheid die bij 
mensen leeft en wakkert doel
bewust de angst van weerlozen 
en onmondigen aan. Euro-rechts 
beseft dat verkramptheid de voe
dingsbodem IS voor onverdraag
zaamheid en dat loont, dat dit tot 
,,ongelukkken " leidt (waarvan de 
geschiedenis van Europa bol 
staat) weet die fraktie ook, maar 
bekommert ze niet. 
Tenslotte zijn er de Groenen voor 
wie de Europese volkerenrea-
liteit zo weinig betekent.. 
Wl) hebben het voor Europa, 
maar heeft Europa het wel voor 
ons? De Volksunie begeleidt 
haar kampagne met de vraag Wilt 
u zo 'n Europa 1 Of zon Europa ? De 
eerste vraag wordt gesimboli-
seerd door een ailesverslindende 

voor h a a r E u r o p e e s poli t iek 
hande len t i jdens de vo lgende 
legislatuur. 

• E u r o p a is er niet in ges laagd 
de we lvaart te spre iden . D e 
regionale inkomensverschi l len 
n e m e n in tegendeel toe . D e re 
gionale ove rheden moe ten 
d a a r o m nau \ver bij de u i twer 
k ing van het E u r o p e e s regionaal 
beleid b e t r o k k e n w o r d e n . 

• Van een echt sociaal be le id is 
geen sp rake . N a de realisatie 
van de in te rne m a r k t is dit ech
ter hoognod ig . Alle mogelijk
heden om een a rbe idshe rve r 
del ing d.m.v. arbeidsduurver
kort ing te real iseren moe ten on
de rzoch t w o r d e n . E e n gemeen
schappeli jk sociaal vangnet met 
minimale regels inzake a rbe ids 
v o o r w a a r d e n , be loning en so
ciale zekerhe id moet in te rne so
ciale d u m p i n g ui ts lui ten. 

• Aan de bl inde h u n k e r naa r 
s teeds m a a r méé r ekonomische 
groei moe t een e inde w o r d e n 
gesteld. D e V U wil b i jdragen tot 

haai, de tweede door een school 
vrolijke, kleurige vissen. 

De haai staat voor het onver
staanbare Europa dat met geld 
gooit, dat betonbaronnen op 
Brusselse volkswijken loslaat en 
de wanstaltigheid installeert. Het 
Europa dat onze en andere talen 
wegdrukt, dat de ekonomische 
groei als alleenzaligmakend pre
dikt maar geen arbeid kreëert, 
dat geen evenwicht tussen eko-
nomie en ekologie betracht. Een 
Europa dat zich zoetjesaan op
blaast tot een burokratische gi
gant, een haai. 

Ondertussen worden zo weinig 
initiatieven genomen in de rich
ting van vrede en ontwapening. 
Europa had zich kunnen waar
maken in ex-Joegoslavië, in het 
geteisterde Afrika waaruit het 
ooit zoveel rijkdommen heeft 
weggesleept... 

Nu haast 15 jaar lang heeft de 
Regenboogfraktie, aangevoerd 
door J a a k Vandemeulebroucke, 
aan het menselijke en vredelie
vende Europa gesleuteld. Deze 
Vlaamse stem in het Europese 
parlement verder laten klinken is 
de inzet van zondag 12 juni 
1994! 

Maur i t s Van Liedekerke 

een „ d u u r z a m e ontwikkel ing" . 
E k o n o m i e e n eko log ie moe ten 
me t e lkaa r in ove reens t emming 
w o r d e n geb rach t . 

H e t d o g m a v a n de o n b e g r e n s d e 
voo ru i t gang neemt s teeds mee r 
de v o r m aan van een t e chno 
logische agressie . D a a r o m moe t 
het we tenschappe l i jk onde r 
zoek m e e r ger ich t w o r d e n o p 
n ie t - ekonomisch- rendabe le sek
toren en op de g ro te m a a t s c h a p 
pelijke u i t dag ingen : het hon-
ge rp rob leem, mil ieuvriendeli jke 
on twikke l ingen in de l andbouw, 
de ze l fbevoorrading van de 
D e r d e Were ld , de b io-gene-
tica... 

• D e a lgemene t e n d e n s tot ge
l i jkschakel ing moet w o r d e n om
g e v o r m d in een h e r n i e u w d e 
a a n d a c h t v o o r kul turele ver
scheidenheid . D e z e verschei 
denhe id is een wezenli jk on
derdee l van E u r o p a . D e Eu
ropese instell ingen moe ten res-
pek t h e b b e n voor elke kui tuur , 
w a a r e igenheid de regel is. E lke 
taal s taat in di t E u r o p a op ge
lijke voet . 

• D e E u r o p e s e Un ie moet een 
akt ieve vredespo l i t i ek voe ren . 
H e t omschake len van de wa 
pen indus t r i e moe t d o o r fondsen 
o n d e r s t e u n d w o r d e n . 

• D e V U blijft zich afzetten 
tegen de cent ra le b u r e a u k r a t i e 
en pleit v o o r bere ikbare in
s te l l ingen. 

• In Binissel groei t de dua le 
samenleving . E u r o p a moet in 
Brussel mee inves teren o m de 
sociale miserie te he lpen op
lossen. 

•Tens lot te wil de V U da t de 
federale r ege r ing geb ru ik m a a k t 
van h a a r ve to - rech t bij de be
sp rek ing van de on twerp - r i ch t -
lijn inzake de t oekenn ing van 
s temrecht a a n E U - b u r g e r s 
voor de gemeen te raadsve rk i e 
z ingen indien niet aan de taai
en fiskaliteitseisen w o r d t vol
d a a n . 

K o e n Van Caimere 

=̂* Het volledige VU-programma 
voor de Euro-verkiezingen kan 
aangevraagd op het biezondere 
kampagnenummer 078/112720 
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• De Scbreeu'w, het wereld
beroemde schiiderij van Ed-
vard Munch dat drie maan
den geleden gestolen werd, is 
opnieuw terecht. Het mees
terwerk uit 1833 van de 
Noorse schilder werd daags 
voor de opening van de 
Olympische Winterspelen in 
Lillehamnier op spektaku-
laire wijze uit het Nationaal 
Kunstmuseum van Oslo ont
vreemd. Er werden drie aan
houdingen verricht. 

• De Chunnel werd officieel 
in gebruik genomen door de 
Engelse koningin Elisabeth 
II en de Franse president 
Mitterand. Door de spoorlijn 
onder het Kanaal wordt En
geland een beetje minder el-
land. De hele reis van Calais 
tot Folkestone duurt 35 mi
nuten. Vanaf juk kan men per 
Eurostar naar Groot-Bnt-
tannië. Wie met de wagen 
door de Eurotunnel wil, moet 
nog wachten tot oktober. 

• In Zuid-Afnka legde Nel» 
son Mandela de eed af als 
president. In een toespraak 
tot de bevolking riep nij op 
tot nationale verzoening. 

tt De politie-kommissaris 
van Kortenberg stelde een pv 
op tegen aktievoerder van 
Agalev voor sluikstorting. 
De aktievoerders hadden 
achter het politiekantoor een 
houten fietsrek opgesteld met 
een bord w^aarop geschreven 
stond: "kies voor de fiets". 
Agalev wilde wijzen op het 
gebrek aan voorzieningen 
voor fietsers, maar zo be
greep de koramissaris het 
niet. 

• Volgens de Japanse mi
nister van Justitie Shigeto 
Nagano was zijn land tijdens 
de tweede wereldoorlog geen 
agressor, maar eerder de be
vrijder van kolonies in 
Oost-Azië. Verschillende 
Aziatische landen reageer
den woedend. 

• Het Kollege van Kommis-
sarissen van de NMBS 
schreef in haar verslag dat de 
HST pas vanaf het jaar 2012 
rendabel zal wrorden. 

• Eind '93 telde de federale 
overheid nog 297.177 amb
tenaren. Het totaal aantal 
ambtenaren (federaal, gewe
sten, gemeenschappen, bij
zondere korpsen, plaatselijke 
besturen, ...) daalde op an
derhalfjaar van 885.227naar 
884.318. 

• Happart meent dat er min
stens een begin van een kon-
trakt heeft bestaan om hem 
uit de weg te ruimen. Een 
VMO-kommando ? Een 
Voorpost-raid ? Een ludieke 
aktie van WB-Taalaktieko-
mitee? Een opwelling van 
Willy Knijpers? Een ver
dwaald schot van een Frans
talig heethoofd? Neen, een 
afrekening in de PS. Maar 
men zou het niet eens geraakt 
zijn over de prijs die de huur-
doders vroegen: drie miljoen. 
De opdrachtgever vi'as 
slechts bereid 1 miljoen op te 
hoesten. 

• Uit de verslagen van de 
Bekkenkomitees voor De-
mer en Dender blijkt dat de 
meeste bedrijven hun lo-
zinesvergtmning systema
tisch in meer of mindere mate 
overtreden. De pv's die de 
milieu-inspektie aan de par
ketten overhandigt, leiden in 
de meeste gevallen niet tot 
veroordelingen, maar tot se
poneringen of minnelijke 
schikkingen. 

COLUGNON 
Hij zei het in zijn 1 mei-toe-
sprciak al, en herhaalde het ver
leden weekend n.a.v. een of
ficiële herdenking van de vijf
tigste verjaardag van de be
vrijding in het Waalse Amay. 
Voor de Wjialse socialistische 
minister-president Robert CoUig-
non kan er geen amnestie ko
men. 

Om dit te kunnen besluiten, 
moet Collignon wat goochelen 
met de -woorden vergeten en 
vergeven, en moet hij de w^etten 
van de logika wat verkrachten. 
Maar het doel heiligt bij deze 
PS-er de middelen: geen am
nestie, zo werd her en der al 
geschreven, Lijkt wel het enige 
bindmiddel dat de Parti Socialióte 
nog redt. 

„Ik weet dat men in bepaalde 
delen van het land spreekt over 
vergeven", aldus Collignon. 
„We kunnen niet vergeven om
dat we altijd zullen -weigeren te 
vergeten." En: „Wallonië en 
zijn politieke leiders zullen niet 
toestcian dat de geschiedenis in 
de vergetelheid geraakt." 

Collignon gaat er van uit dat het 
verlenen van amnestie de her
innering aan de oorlogsmisda
den van de nazi's onmogelijk 
maakt. Dat is Wie. Ook in 
kringen van gewezen zwarten 
geeft men heden ten dage toe 
dat de kollaboratie een ver
keerde keuze was, en dat het 
nationaal-socialisme zich aan 
zware misdaden tegen de mens
heid te buiten is gegaan. Deze 
zaken mogen inderdaad niet 
vergeten worden. 

Alaar wat evenmin vergeten 
mag worden is het onrecht dat 
veroorzaakt werd door de re
pressie en epuratie. Inspannin
gen leveren om het onrecht van 
na de bevrijding weg te wrerken 
betekent niet dat men het on
recht van tijdens de oorlog ver
geet. Na afloop van het VU-par-
tijbestuur nodigde VU-voorzit-
ter Bert Anciaux Collignon uit 
om hem in een persoonlijk ge
sprek een en ander uit te leggen 
(zie: het partij bed tuur deelt mee). 

VOETBAL-
KONTRAKT 
De Koninklijke Belgiiche Voetbal
bond heeft een kontrakt afge
sloten voor de televisierechten 
van de Belgische voetbalwed
strijden met VTM en RTBf. Bij 
de BRTN voelt men zich nu 
"bedrogen" door de Voetbal
bond en VTM. De BRTN moest 
volgens administrateur-gene
raal Goossens op minder dan 24 
uur een bod doen. Het kontrakt 
geldt voor vier jaar, en beloopt 
205 miljoen frank per jaar, 
waarvan 105 van VTM. 

Door het voetbalkontrakt zul
len de krachtverhoudingen op 
sportgebied tussen beide zen
ders ingrijpend veranderen. De 
BRTN moet voor de voetbal
beelden met VTM en RTBf 
gaan praten. De openbare om
roep mag voor kompetitie-wed
strijden geen eigen kameraploeg 
in de stadions hebben, maar 
moet zich behelpen met de beel
den die ze van de kommerciële 
of Franstalige omroep krijgt. 

VTM zegt met het voetbalkon
trakt eventuele nieuwe zenders, 
er wordt gedacht aan het 
Zweedse station SBS, het gras 
voor de voeten te -willen meiaien. 

In BRTN-kringen vraagt men 
zich af of VTM met het voet
balkontrakt de -weg naar een 
tweede kommercieel niet -wil 
openbreken. Wanneer zou 
VTM anders al die voetbalbeel
den moeten uitzenden ? 

FRANS A.U.B. 
In Frankrijk werd een -wet 
goedgekeurd die het Frans in 
verregaande mate beschermt, 
vooral tegen het Engels. De wet 
bepaalt o.m. dat alle reklame 
alleen en uitsluitend in het 
Frans mag. Soortgelijke regels 
gelden al veel langer in het 
Franstalige gedeelte van Ca
nada. 

Frankrijk verdedigt zijn -wereld
taal met hand en tand, agressief 
en desnoods redeloos fanatiek. 
Vlaanderen, dat op het kruis-

Eunt van talen en door zijn 
istorische achtergrond zoveel 

meer bedreigd is, doet daar
entegen alle moeite om zich ter
zake zo tolerant mogelijk op te 
stellen. In België -wordt een re
geling om naar het Franse voor
beeld het Nederlands evenzeer 
te beschermen onhaalbaar ge
noemd. Zelfs een VU-parle-
mentslid die de mogelijkheid 
onderzocht om in Vlaanderen 
cJleen Nederlandstalige publi
citeit toe te laten, zei ons hier
voor op de grond-wettelijke vrij
heden te stoten. 

Los van het feit dat België en 
ook een bepaalde opinie in 
Vlaanderen op z'n kop zou gaan 
stcian omwille van zo'n uiting 
van "bekrompen eiland-poli
tiek" en "enggeestig provinci
alisme". De Franstaligen zou
den het in België beschou-wen 
als een onvervalste aanval tegen 
hun taaigenoten in Vlaams-Bra-
bant en de rand, en natuurlijk 
tegen Europa. En vermits het 
Vlaams Blok zo'n bescherming 
van onze taal -wel niet onge
negen zou zijn, zouden alleen al 
daarom niet alleen Franstalige 
partijen zich er met hand en 
tand tegen verzetten. 

DERTIEN 
GRADEN 
Politiek is een ernstige zaak. 
Verkiezingen bijgevolg even

zeer. Daarin mag niets aan het 
toeval overgelaten worden. Ze
ker niet in een grote partij, zoals 
de VLD er een is. De Partij van 
de Burger gaf al bij haar ver
velling van P W naar VLD de 
andere partijen een lesje in po-
Utieke marketing, aan de voor
avond van de Europese ver
kiezingen laat ze alweer de kon-
kurrentie in volledige verstom
ming achter. 

Bij de VLD geen slogans: de 
partij stak haar voelhorens uit, 
en konstateerde dat de burgers 
geen slogans meer willen. Bij de 
VLD houdt men het dus simpel, 
-wat meteen het voordeel op
levert van de duidelijkheid: op 
een VLD-affiche staan naam 
van de kandidaat, foto (liefst in 
zwart-'wit) en partij. En een 
blauwe en gele steunkleur, of 
wat had je wel gedacht. Maar 
het neusje van de zalm moet nog 
komen: elke kandidatenkop 
-wordt gekanteld, zodat de oog
lijn een hoek van precies 13 
graden vomrt met de horizon
tale Ujn. Want de VLD heeft 
vastgesteld dat de kandidaten 
•vriendelijker ogen als ze hun 
hoofd iets schuin houden. Naar 
linkó of naar rechtó ?, vragen -we 
ons af. 

Over de VLD kunnen -we U 
tenslotte nog melden dat twee 
van de eind 1992 van de VU 
naar de liberale partij overge
lopen "verruimers" de VLD van 
Asse opnieu-w verlaten. De veel
besproken vernieuwing en de ver
nieuwers kamen er hoegenaamd niet 
aan bod, zo zegden ze aan Het 
Laatste Nieuws. De afdeling zou 
bovendien een slagveld zijn van 
interne ruzies. 

PERS-
MISDRIJVEN 
Vice-premier Wathelet (PSC) 
heeft het met zijn ideeën om 
persmisdrijven voor de korrek-
tionele rechtbank te brengen bij 
de joernalisten flink verkorven. 
Volgens de grondwet is daar
voor slechts het hof van assisen 
bevoegd. De PSC-minister wil 
met zijn voorstel een vorm van 
onverantwoorde joernalistiek 
kortwieken die door sensatie
zucht en de konkurrentie tussen 
de media ontstaan zou zijn. 

Door persmisdrijven voor een 
korrektionele rechtbank te ver
volgen, zouden de joernalisten 
veel makkelijker veroordeeld 
kunnen -worden dan voor een 
assisenhof, met z'n logge pro
cedure en jury. 

Volgens Piet De Busdchere, de 
voorzitter van de Algemene 
Vereniging van Belgiscne Be-
roepsjoernalisten, mept Wathe-
let met een mokerhamer op vlie
gen. De AVBB vreest dat pers
misdrijven voor de korrektio
nele rechtbank brengen een te 
groot gevaar inhoudt voor een 
Beperking van de persvrijheid. 
En ons land werd verleden 
-week nog geroemd als land met 
de grootste persvrijheid. 

CENTRUM
PARTIJ 
In de mjirge van zijn kommen-
taar bij de verkiezingsnederlaag 
van de Nederlandse zusterpartij 
CDA maakte CVP-voorzitter 
Johan Van Hecke de Vlaamse 
\vereld kond dat hij de CVP wil 
omvormen tot een Vlaamse cen
trumpartij. Zijn scenario voor 
de omvorming van de CVP is 
klaar. Van Hecke zal het na de 
Europese verkiezingen op tafel 
leggen, wanneer het verwachte 
verlies ook in zetels uitgedrukt 
kan worden en de geesten nog 
-wat murwer gemaakt zijn voor 
verruimingsoperaties. 

Zoals dat eerder al bij de VLD 
het geval was, wil Van Hecke 
door de omvorming van zijn 
partij vooral stemmen -winnen, 
en de gestage afkalving van de 
kristendemokratie in Vlaande
ren een halt toeroepen. Het heet 
dat Van Hecke vooral "mikt op 
de kiezers uit de diaspora", 
mensen die zich van de politiek 
afgekeerd hebben, of die -wel 
belangstelling hebben voor po
litiek maar nog nooit tot een 
politieke beweging toetraden. 
Vooral voor de galerij windt 
Van Hecke er nog -wat doekjes 
om dat hij met zijn operatie ook 
de VU -wil opeten. 

Terwijl iedereen aan Antwerpen 
dacht liet de CVP weten dat ze 
de voorbije maanden "positieve 
ervaringen" opdeed met open 
lijsten voor de gemeenteraads
verkiezingen. Hij verwacht dat 

ah' 
"S . f Ij 
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de herverkaveling die aan de 
gang is op gemeentelijk niveau 
zal uitmonden in een nieuwe, 
grote en open centrumpartij. 
Wie een beetje aandachtig toe
kijkt stelt inderdaad vast dat er 
zich op lokaal niveau een im
mense politieke herverkaveling 
aan het aftekenen is. De richting 
van die herverkaveling is echter 
nog lang niet duidelijk. Ook zal 
moeten afgewacht w^orden of 
het om taktische bundelings
initiatieven voor de korte ter
mijn gaat, of over de vorming 
van bewegingen en strukturen 
met een meer definitieve in
slag. 

Heel wat insiders zijn het er wel 
over eens dat indien de CVP dit 
even handig speelt als de P W 
haar verruimingsoperatie aan
gepakt heeft, deze nieuwe cen
trumpartij een mooie toekomst 
te wachten staat. 

CIM-CIJFERS 
De publikatie van de verkoop
scijfers van de dagbladen door 
het Centrum voor Informatie 
aan de Media zorgt op onze 
redaktie steevast voor gegrinnik 
(de oplage van W I J wordt niet 
door de CIM gekontroleerd). 
Want welke krant schrijft nu 
graag dat ze lezers verliest? In 
een krant die lezers wint zal je 
gegarandeerd een juichend ar
tikel over de CIM-cijfers op de 
voorpagina terugvinden. 

Een voorbeeld van een -win
naar: onder de titel Het Laatste 
Ntemvi) kent ^e grootste groei laat 
deze 'krant haar lezers graag 
weten dat ze met een gemid
delde verkoop van 246.679 ek-
semplaren vandaag de grootste 
krant van het land is, en bo
vendien de sterkste groeier op 
de kralntenmarkt. Volgens H L N 
mogen nog vier andere kranten 
zich in een groei verheugen: De 
Financieel Ekonomische Tijd 

(w^aarvan de verkochte oplage 
de eerste drie maanden van '94 
met een gemiddelde van 2.783 
eksemplaren per dag steeg in 
vergelijking met het eerste tri
mester van '93), Het Belang van 
Limburg (+ 1.650), De Stan
daard (+ 873) en De Morgen (+ 
109). De drie overblijvende 
Vlaamse kranten kenden een 
achteruitgang: Het Volk (-
10.093), Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar (- 3.627) en de Gazet 
van Antwerpen (- 1.385). 

Een voorbeeld van een verlie
zer: onder de titel Oplage Het 
Volk iitijgt weer meldt deze krant 
haar lezers vreemd genoeg dat 
tegenover de gemiddelde ver
koop van het hele jaar 1993 de 
oplage van Het Volk gedaald is 
met 2.523 eksemplaren. Het 
Volk vergelijkt niet voor niets 
met "het hele jaar 1993", i.p.v. 
met het eerste trimester. Toen 
onderging Het Volk een ge
daanteverwisseling, wat even
tjes een meerverkoop ople
verde. Vandaar dat H L N van 
het Het Volk kan zeggen dat de 
krant in vergelijking met het 
eerste trimester van vorig jaar 
gemiddeld 10.093 eksemplaren 
per dag minder verkocht. 

Gelukkig vond Het Volk in de 
CIM-cijfers een lichtpuntje: de 
krant kon een gemiddelde da
gelijkse meerverkoop noteren 
van 528 eksemplaren door het 
laatste k-wartaal van '93 te ver
gelijken met het eerste van '94. 
Het Volk is zo eerlijk om daar
aan toe te voegen dat in die 
periode de krant een encar-
tage-reekd (gratis bijvoegsel) 
"Gezond en fit" bracht die de 

verkoop w ât de hoogte injoeg. 

Waarom al deze cijfers ? Het 
gegoochel met de CIM-ci)fers 
door de kranten doet ons den
ken aan het gegoochel met opi
niepeilingen door sommige po
litieke partijen, die ook niet ge
woon kunnen zeggen dat ze het 
slecht doen. 

STATUUT 

Kamervoorzitter CharUó-Ferdi-
nand Nothomb (PSC) verza
melde een meerderheid van par-
lementsfrakties achter een voor
stel om het statuut van de volks-
vertegen-woordiger te wijzigen. 
De parlementaire vergoeding 
zal volledig belastbaar worden. 
Ze zal bovendien gekoppeld 
worden aan de effektieve aan
wezigheid in plenaire vergade
ring en in kommissie. Gewezen 
parlementsleden die geen uit
tredingsvergoeding meer ont
vangen, zullen kunnen stem
pelen. Er komt een vermogens-
register, de parlementsleden 
moeten hun mandaten in de 
openbare en de privé-sektor be
kendmaken en er komt een lijst 
met onverenigbaarheden voor 
parlementsleden. 

De VU-fraktie -werd niet be
trokken bij de onderhandelin
gen over dit nieu-we parlemen
taire statuut. De kamervoor
zitter nam immers de politiek 
gekleurde beslissing om hier
voor enkel te onderhandelen 
met politieke families die aan 
beide zijden van de taalgrens 
aktief zijn (t.w. de drie tra
ditionele en de groenen). 

Niettemin meent VU-kamer-
fraktieleider//i?/-miz« Lauwere dat 
het bereikte akkoord in ruime 
mate tegemoetkomt aan de prin
cipes en voorstellen die de 
Volksunie terzake reeds vroeger 
indiende. „Er -werd een gezond 
even-wicht gevonden tussen 
doorzichtigheid en sociale kon-
trole en behooorlijke sociale en 
financiële omkadering van een 
parlementslid", verklaarde Lau-

Hij hoopt -wel dat het prin-
ciepsakkoord door de konkrete 
in-voilling ervan niet afgez-wakt 
-wordt, bvb. in verband met de 
onverenigbaarheden. 

NIET STIL 
De jongste dagen is eens te 
meer het be-wijs geleverd dat 
een krachtdadige Volksunie 
absoluut noodzakelijk blijft. 

België maakt er nog maar 
eens een knoeiboel van. 
Maystadt blijft in het dossier 
van de Dodengang een 
anti-Vlaamse houding inne
men. De bevrijdingsfeesten 
-worden in dit land niet aan-
gew^end om een streep te trek
ken onder het verleden. Col-
lignon roept als een Waalse 
Haan dat amnestie voor Wal
lonië onaanvaardbaar blijft. 

lïen jongeman uit het Brus
selse schreef me: ,,Blijf of 
-wordt nog meer een partij die 
een 'gezond' Vlaams gevoel 
naar buiten brengt, waarmee 
ik dus bedoel dat nationalisme 
een versterkend karakter in 
deze tijden kan hebben zolang 
het maar niet gebaseerd is op 
haat en opruiende taal tegen 
andere groepen. ,,De volks
unie is immers een Vlaamse 
partij die zich niks van de 
links-rechts tegensteUing 
moet aantrekken, zij moet kij
ken naar de feiten en dient 
deze te vertalen naar de 
'Vlaamse identiteit' die naar 
mijn inziens een krachtig, 
open, eerlijk, mensenlijk en 
onafhankelijk karakter moet 
hebben". 

Hij heeft gelijk! Laat ons de 
komplexen overboord gooien 
en vrank en -vrij onrecht en 
diskriminaties aanpakken. 
Laat ons de droom van een 
beter Vlaanderen uitwerken 
en echt beleven. 

De Euro-kampagne is goed 
gestart. De laatste opiniepei
ling geeft ons een flinke -winst 
tegenover vorige maand. 

Met 7,4% hebben we onze 
Euro-zetel binnen. Maar die
zelfde peiling van Dimarso 
vertelt dat juist de VU een 
nog veel groter potentieel 
heeft. We kunnen nog veel 
beter doen. Daarom moeten 
-we met zijn allen aan de slag. 
Daarom is onze opdracht 
deze dagen zo belangrijk. 

Ik voel met belange geen roe
pende meer in de -woestijn. 
Integendeel. We -worden ge
hoord en onze boodschap 
\vordt gewaardeerd. Dus 
vrienden: roep, schreeu-w of 
gil, maar blijf niet stil! 

: ^ 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter 

DODENGANG: MAYSTADT NEGEERT UITSPRAAK RECHTER 

De Dodengang in Diksmuide 
wordt door het onbesuisde op
treden van minister van Fi
nanciën Maystadt een kom-
munautaire twistappel van je-
vi'elste. Aangezien de uit
spraak van de Veurnse rechter 
hem niet beviel — de rechtbank 
gaf het stadsbestuur van Diks
muide bevel de sleutels van de 
Dodengang aan het IJzerbe-
devaartkomitee te overhandi
gen — besliste Maystadt 
prompt om zelf de Dodengang 
te gaan uitbaten. Hij kreeg 
prompt een motie aan de broek 
gesmeerd van de Vlaai-nse 
Raad. CVP, nochtans federaal 
koalitiepartner van de 
PSC-minister, VLD en VU 
namen er een afgezwakte ver
sie aan van een Vlaams 
Blok-motie. 

De rel over de loopgraaf in 
Diksmuide gaat al een hele tijd 
mee. Toen de koncessie voor 
de Dodengang vernieu-i^'d 
moest -worden, deed ook het 
IJzerbedevaaitkomitee een 
bod. Voordien werd het mo
nument aan de IJzer uitgebaat 
door de Touring Club van Bel

gië. Het Bedevaartkomitee 
bleek echter het aantrekke
lijkste bod gedaan te hebben, 
en kreeg de koncessie ten 
voorlopigen titel toegewezen. 
Het IJzerbedevaartkomitee 
wilde de Dodengang inbedden 
m een ambitieuze vredesslte 
aan de IJzer. Nadat het ko-
mitee -vrij onbesuisd de drie
kleur aan de ingang verving 
door de groenwitte Pax-vlag 
gingen de poppen echter aan 
het dansen. Een Diksmuidse 
CVP-schepen nam het op voor 
zijn stad, die naast de kon
cessie had gegrepen, en de 
vaderlandslievende verenigin-

Minister Maystadt -werd er op 
ge-wezen dat het Bedevaart
komitee een "separatistische" 
vereniging is, en alleen daarom 
al niet geschikt zou zijn om 
zo'n 'nationaal" monument uit 
te baten. Daarop ging Mays
tadt voor het eerst in de fout. 
Hij nam de argumentatie van 
de vaderlandslievenden over 
en kende de koncessie toe aan 
het stadsbestuur van Diks
muide. Maystadt legde daar

mee eigenlijk de -wet naast zich 
neer. 

Dat vond het IJzerbedevaart
komitee ook, en het trok naar 
de Raad van State. Die gaf het 
komitee zoals iedereen ver
wachtte gelijk, maar nu -wou 
het stadsbestuur van E>iks-
muide de sleutels niet meer 
teruggeven aan het Bedevaart
komitee. Waarop het komitee 
zich verplicht zag om de uit
voering van de beslissing van 
de Raad van State door de 
Veurense rechter af te laten 
d-wingen. Toen deze dan het 
stadsbestuur toch dwong om 
de sleutels te overhandigen 
aan Lionel Vaii<}enherghe, k-wam 
Maystadt opnieuw het vader
land redden. Ditmaal legde hij 
de uitspraak van de Veurnse 
rechter naast zich neer, en be
sliste dat het Ministerie van 
Financiën zélf de Dodengang 
zou uitbaten. In Gazet van Ant
werpen noemde men Maystadt 
daarvoor een onèergraver van de 
rechlMlaat. 

In toenemende mate -werd in 
Vlaanderen gedacht: wie 
denkt die Maystadt wel dat hij 

is? Waarop een partij die er 
prat op gaat te zeggen wat de 
Vlaming denkt de kat de bel 
aan bond. En vanaf dan wordt 
de zaak helemaal een kom-
munautaire etterbuil, want die 
partij heet het Vlaams Blok. 

Haar parlementslid Jori) Van 
Hauthem was zo handig om een 
motie in te dienen in de 
Vlaamse Raad, tégen Mays
tadt, en die zo te formuleren 
dat hij er een meerderheid 
achter kreeg van CVP, VLD 
en VU. Had iemand anders de 
motie ingediend, ook Agalev 
en SP zouden ze waarschijn
lijk gesteund hebben. 
VU-voorzitter Bert Anciaux, 
die niet gelooft in de strategie 
om het Vlaams Blok in het 
verdomhoekje te duwen, ver
dedigde de opstelling van de 
VU-fraktie in de Vlaamse 
Raad: "Toegegeven, het was 
misschien beter geweest dat 
we zelf zo'n motie hadden in
gediend maar principieel kon
den we tegen de tekst van het 
Vlaams Blok niets inbrengen. 
Ze hebben het handig ge
speeld" (jDe Morgen). Het af

gelopen jaar hebben de par-
lementsfrakties van de VU tot 
vijf keer toe geïnterpelleerd 
over de Dodengang. 

De Vlaamse regering krijgt nu 
de opdracht mee om de zaak 
aanhangig te maken bij het 
Overlegkomitee tussen de fe
derale regering en de ekse-
kutieven. In een persmedede
ling riep de VU-Partijraad de 
CVP op haar verantwoorde
lijkheid te nemen.y^/f« kan zich 
niet terzelfdertijt) een ju-
per-Vlaani,i profiel willen aan
meten, en op het plaat,ielijk vlak, 
via een patriot-dolle Dik,fmtiiAie 
CVP-,<cl>epen, een paeifijti,iehe en 
venh-aagzame beweging aL het 
IJzerheikvaartkontilee, beledigen 
en Mi/'Oteren, oordeelde de Par
tijraad. 

De VU wees verder op de 
verantwoordelijkheid van 
CVP-minlster Leo Deleroi.v, als 
Defensieminister de eigenlijke 
eigenaar van de Dodengang. 
De federale regering, en de niinutter 
van Land,tvenhdiging m het bij
zonder, dienl dit Jo,i,ner naar zich 
toe te trekken, vond de VU-Par
tijraad. (pdj) 
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EEN GLOBALE AANPAK 
VOOR HET VREEMDELINGENBELEID 
Vorig jaar schreven zich in ons 
land 26.885 vreemdehngen in 
als asielzoekers. Momenteel zijn 
er 30.000 aanvragen hangende. 
Dit illustreert het toenemend 
belang van een vreemdelingen
beleid dat alleen efficiënt kan 
zijn via een globale cianpak. Het 
aanleggen van een wachtregis-
ter vult volgens de regering de 
eerder genomen maatregelen 
aan: de wijziging van de 
OCMW-wetgeving inzake af
gewezen asielzoekers, de ver
snelling van de Jisielprocedure, 
een doorgedreven internatio
nale samenwerking en het di
gitaal komputeronderzoek van 
vingerafdrukken. Het betref
fende wetsontwerp werd eerst 
in de senaat besproken en ge
stemd. De nieuwe wet v̂ ol met 
het aanleggen van een wacht-
register drie doelstellingen na 
streven: de administratieve op
volgen van de asielzoekers, de 
verdeling van de lasten over alle 
OCMW's, een aanzet tot ge
spreid wonen van de asielzoe
kers. 

RUANDA 
De VU-senaatsfraktie onthield 
zich bij de stemming. Senator 
Laurens Appeltans legde uit 

w^aarom. „Dit ontwerp u aUcdziru 
een goede poging om het vluch
telingenprobleem onder kontroLe te 
brengen. De huidige toedtand u) on
houdbaar geworden. Sommige ge
meenten weigeren cuiebcoekerö in te 
schrijven en ,)onu) komt het voor dat 
het OCMW hen dan toch verder 
helpt. Dergelijke ,)ituatie<i leiden tot 
illegaliteit waardoor ook elke kon-
trole wegvalt. Het wachtreguiter kan 
leiden tot een betere kontrole. Slechtd 
5% van de oóielaanvrageré wordt 
gunstig beoordeeld wat impliceert dat 
de overige 95% grotendeeU in de 
illegaliteit verdwijnt. Op dit ogenblik 
rijdt de vraag of voor de Ruandede 
vluchtelingen bijvoorbeeld geen uit
zondering rrwet gemaakt worden." 

Momenteel voorziet de Kon-
ventie van Geneve geen er
kenning in het geval van bur
geroorlogen. „De VU pleit an
dermaal voor een dmllere afhan
deling van de doMierd: zed maanden 
id een maximum. Meer dedkundig 
perdoneel en een betere uitrudting 
van de dienjten zullen uiteindelijk 
tot bed paringen leiden. Bij al te lang 
aandlepende doddierd komt een m-
tegratieproced op gang en zulkd kan 
bij uitwijzing tot pijnlijke dUuatied 
leiden. De kandidaat-vluchtelingen 
zouden pad mogen gedpreid worden 
na de afwerking van hun doddierd. 

Het ontwerp mag niet leiden tot 
euforie. De aantrekkmgdkracht van 
het rijke Noorden en van de Europede 
Unie zal nog toenemen. Daarom 
pleit ik ruimend mijn fraktie ervoor 
op Europecd vlak de krachten te 
bundelen voor een dpreiduig van de 
rijkdom op wereiddchaaL " Tot zo
ver Laurens Appeltans. 

INTERNATIONALE 
INSTELLINGEN FALEN? 
De toestand in Ruanda vormt 
nog steeds een flinke moot in de 
dagelijkse nieuwsuitzendingen. 
Andere gelijkaardige probleem
gebieden, zoals het konflikt in 
ex-Joegoslavië, verdwijnen 
hierdoor tijdelijk op de ach
tergrond. Intussen wordt echter 
meer en meer getwijfeld over 
het nut van een internationaal 
georganiseerd vredesbeleid. 

Paul Van Grembergen waar
schuwde voor een te sterk ne
gativisme. „Dii negatividme mag 
geen voedingdbodem krijgen. Er 
wordt met meer en meer terug
houdendheid gereageerd op de 
UNO-troepen en de opdracht die zij 
'internationaal te vervullen hebben. 
Na het vallen van de „muur" heerdte 
de opinie dat de UNO-troepen kon
den optreden LM van de oodt-wedt-
verhoudingen. Deze gebeurten'u heeft 

ook in ond land de didkiuidied over de 
rol van het leger Ivdgemaakt en 
binnen dit kader werd geopteerd voor 
een internationaal optreden. Daar
door zijn we kunnen optreden in 
Bodnië en ook in Ruanda. In Joe-
godlavië zitten we al drie jaar aan 
tafel met oorlogdmiddadigerd. Dat 
komt bij de publieke opinie over aU 
het falen van de UNO zoald het 
gezond verdtand evenmin kan be
grijpen dat UNO-doldaten poddief 
moeten toekijken op de dlachtingen 
in Ruanda. 

Natuurlijk kunnen België, 
Frankrijk, of zelfs Europa niet 
eigengereid optreden in Afrika. 
Rlaar waarom zou een Afri
kaanse interventie niet mogelijk 
zijn ? Zou dat niet aanvaardbaar 
zijn voor de betrokken volke
ren? Als zo'n zwarte interven
tiemacht voor veiligheid en rust 
zorgt, kan men overgaan tot het 
installeren van strukturen, niet 
volgens ons westers model, 
maar gebaseerd op de tradities 
van stammen en chefs." 

Tot zover Paul Van Grember
gen. 

(ge) 

VU-ADVERTENTIE "WIJ BLIJVEN!" BEKROOND 
Flauv^^e grappen over het niveau 
van de politieke kommunikatie 
in dit land zijn binnen het krin
getje van de professionele re-
klame-makers zelden uit de 
lucht. En meestal niet zonder 
reden. Als de overheid al eens 
kommuniceert met z'n burgers 
gebeurt dit vaak op schabou-
welijke wijze, en — het mag 
gezegd — ook partijcenakels 
slaan al eens de bal mis. 

Dat een nationale juiy re-
klame-professionelen een par-
tijkampagne een onderschei
ding meegeeft is dan ook uit
zonderlijk. Zo uitzonderlijk dat 
de aanwezigen op de uitreiking 
van de Creative Newdpaper Bel
gium 1994 vorige week zonder 
meer verrast opkeken toen de 
"Wij Blijven ! "-kampagne van 
de VU er een onderscheiding 
wegkaapte. 

De Creative Newdpaper Belgium is 
een organisatie van de Kran-
tengroep De Standaard. Uit de 
oogst van een jaar adverteren 
worden door een vierkoppige 
kritische jury (twee Neder-
landstaligen, twee Franstaligen) 
de meest kreatieve advertenties 
geplukt. Dit jaar gebeurde dit 
voor de achtste keer. 

In het Brusselse Beursgebouw 
mochten VU-direkteur Nico 
Moyaert en kommunikatie-ad-
viseur Paul Daels de onder
scheiding in ontvangst nemen. 
Voor de VU was dit een pri
meur. Nooit eerder werd een 
politieke advertentie in de eind-
selektie opgenomen. Voor 
-DDC-, het reklamebureau 
waarmee de VU anderhalf jaar 
geleden in zee ging, was de 
Creative Newdpaper Trofee nog 
maar eens een blijk van waar
dering voor hun werk. Enkele 
jaren terug werd -DDC- in de
zelfde kompetitie al eens on-

Van de nationale reklame-jury ontvingen PaulDaeL (DDC) en Nico 
Moyaert (VU) de Creative Newdpaper Belgium 1994. 

derscheiden, vorig jaar haalde 
het een nominatie voor haar 
Plan lnternational-\i.a.mpaLgne in 
de kompetitie voor een Effie 
Award. 

Even ter herinnering: de VU 
startte de "Wij blijven! "-kam-
pcigne midden februari '93, on
middellijk na het wansmakelijke 
partijtje overlopen van toenma-
hg VU-kamerlid Hugo Cove-
liers. Persberichten omtrent de 
leegloop van de VU en aas-
gier-kommentaren omtrent het 
terminaal karaktervan de partij, 
moesten gekeerd. En vlug. Zon
der dralen werd via het w^eek-
blad ]VIJ en met een rond
schrijven aan alle VU-leden een 
reaktie op poten gezet. "Wie 
blijft, die dchrijft", zo klonk de 
uitnodiging van VU-voorzitter 

Bert Anciaux. In de pers werd 
de aktie ondersteund met ad
vertenties waarin ook Johan 
Sauwens, Hugo SchUtz, Jaak 
Vandemeulebroucke en Nelly 
Maes aankondigden te blijven. 
Eindresultaat: meer dan 5.000 
VU-ers schreven het Barrika-
denplein aktief te blijven. 

Om de bij aanvang gemaakte 
belofte na te komen - de namen 
van alle ondertekenaars zouden 
in de krant worden gepubli
ceerd - moest het partijsekre-
tariciat niet één halve, maar twee 
volle bladzijden kopen. Een ini
tiatief dat lukte doordat de on
dertekenaars niet alleen hun 
nciam leenden, maar het ini
tiatief ook financieel steunden. 
Algemeen penningmeester 
WQly De Saeger mocht ruim 1,5 

miljoen boeken voor het voor de 
gelegenheid opgerichte steun-
fonds. 

Precies die dubbele pagina-ad
vertentie van 5 mciart '93 in De 
Standaard trok de aandacht van 
de jury van de Creative Newpaper 
Belgium '94. "Een pareltje waarvan 
ik gewild had dat mijn bureau ze had 
gemaakt", aldus jury-lid Patrick 
Janssens, Managing Director van 
het reklamebureau W L / B B D O . 
'Het idee zit pal op de dtrategidche 

problematiek waar de VU op dat 
moment mee wordtelt. Bovendien: in 
welk ander medium dan de krant zou 
dit kiuinen?" én nog "Afzender, 
booddchap én kreatief idee zijn hier 
onlodmakelijk met elkaar verbon
den ". 

De selektie van de "Wij 5/^'-
i'e/z .'"-advertentie is een opste
ker voor de personeelsploeg van 
het Barrikadenplein en het re
klamebureau -DDC-. Dat ook 
de huidige Eurokampagne bin
nen diezelfde kombinatie wordt 
uitge-werkt laat opnieuw het 
beste hopen. 

De bekroning van de VU-ad-
vertentie mag en moet echter 
vooral een hulde zijn aan alle 
leden en kaderleden die, in 
moeilijke omstandigheden, niet 
aarzelden om hun naam te lenen 
en fier hun partijcianhorigheid 
publiek te maken. Dat aange
kondigde publikatie van de na
men de drempel om te reageren 
aanzienlijk verhoogde was voor 
velen geen hinderpaal, integen
deel. "Wij BlijvenV' was geen 
VU-kampagne, maar een kam
pagne van VU-ers. Hen komt de 
onderscheiding op de allereerste 
plaats toe. 

Aan alle blijvers van toen en nu: 
Dank u en proficiat! 

Nico Moyaert 

Direkteur VU 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het partijbestuur 
verspreidde VU-voorzitter Bert 
Anciaux volgende persmedede-
Ung: 

Naar aanleiding van de uitspra
ken van de Waalse minister-pre
sident CoUignon over amnestie 
wil VU-voorzitter Bert Anciaux 
de Waalse politicus uitnodigen 
voor een persoonlijk gesprek 
om begrip te vragen voor de 
amnestie-vraag die in Vlaande
ren op een groeiende politieke 
konsensus kan bogen. 

Daarbij vial de Volksunie er de 
Waalse minister-president op 
wijzen dat er in Vlaanderen op 
geen enkele manier aan kan 
gedacht worden de oorlogsge
schiedenis, die bij zo vele men
sen onnoemelijk veel leed heeft 
tew^eeggebracht, in de vergeet-
put te stoppen. Integendeel 1 De 
tweede wereldoorlog en zijn na
sleep •waren een donkere blad
zijde in onze geschiedenis. Een 
periode vol verwarring en 
angst. Onverdraagzaamheid 
was de regel. Er werden fouten 
en grove vergissingen gemaakt. 
Door iedereen. Het is echter na 
50 jaar dringend tijd om deze 
bladzijde om te draaien en men
sen die onschuldig slachtoffer 
werden van een ontspoorde re
pressie amnestie te verlenen. 

Vele anderen w^erden zwaar ge
straft zondere veroordeling. Dit 
is in strijd met de mensenrech
ten. Verdraagzaamheid, ook in 
deze materie, moet echt be
spreekbaar w^orden. 

Tegelijk vraagt de VU de fe
derale regering dringend werk 
te maken van de invulling van 
de koninklijke oproep tot ver
zoening. De bevrijdingsfeesten 
zullen in Vlaanderen slechts re
ële inhoud krijgen en door de 
hele bevolking als 'bevrijdend' 
ervaren worden wanneer aan de 
amnestie-gedachte ook kon-
krete maatregelen worden ge
koppeld. 

GEHANDIKAPTEN 

De VU maakt zich zorgen over 
de groeiende onrust die op
nieuw dreigt in de gehandikap-
tensektor. De VU ontkent daar
bij niet dat recent belangrijke 
inspanningen werden geleverd 
om de opvoedersakkoorden op 
het vlak van de tewerkstelling 
en de loonprogrammatie uit te 
voeren. 

Toch verzwijgt Vlaams minister 
Demeester dat de gehandikap-
tensektor ondertussen verre
gaande besparingen worden op
gelegd en vroegere afspraken 
niet worden njigeleefd. 

De vervanging van de subsi
diëring van vi^eekendwerk, 
nachtwerk... door een veel te 
nipt berekende forfaitaire te
gemoetkoming zorgt voor 
zware moeilijkheden in tal van 
instellingen. De werkgevers 
kunnen hun verplichtingen niet 
meer nakomen en hebben als 
gevolg daarvan de geldende 
CAO opgezegd. 

De VU meent dat minister De-
meester de vroeger gemaakte 
afspraken moet nakomen. 
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OP 28 MEI IN HET ICC 

GROTE EUROMEETING TE GENT 
Het programma voor de Eu
romeeting in het ICC te Gent 
van zaterdcig 28 mei is zo goed 
als rond. Het belooft een spet
terende namiddag te worden. 
Met toespraken van senator 
Hugo SchUtz, lijsttrekker Jaak 
Vandemeulebroucke en 
VU-voorzitter Bert Anciaux zit
ten de kongresgangers alvast 
goed. Maar er is veel meer. 
Naast het Antwerpse chanson 
van EA Kooyman en Herman 
Van Haeren is er ook het 
mime-theatergezelschap 'Aksi-
dent', de Dosfeltentoonstelling 
'De kleine Sterren van Europa', 
jonge Vlaamse kunst van Lucie 
Pauwels, Michael Borremans 
en Bruneau, videospots en na
tuurlijk onze 28 kandidaten. 
Wie denkt dat deze meeting 
enkel is weggelegd voor ri;pe 
volwassenen, slaat de bal mis. 
Er is ruime en kreatieve kin
deranimatie voorzien met 
Clown J o J o en zijn muzikan
ten. 

BRENG EEN ZAK OUDE 
KLEREN MEE 
Heel het gebeuren kan je echter 
niet zomaar meemaken. Reeds 
meerdere malen heeft WIJ/De 
Toekoirut het projekt voor Koer-
distan van Herman Hermans 
(VIC) toegelicht. De Euro-mee
ting biedt een goede gelegen
heid om daadwerkelijk het on
derdrukte Koerdische volk te 
steunen. Daarom vragen wij 
aan iedere kongresganger om 
een zak oude, niet meer ge
bruikte kleren, mee te brengen. 
De verzamelde kleren brengen 
immers een aardig duitje op. 
Wie geen kleren bij heeft zal al 
een ernstig ekskuus moeten 
hebben wil hij voorbij Herman 
Hermans en de zijnen geraken. 
De vrachtwagen voor de kleren 
is ter plaatse van 13u.30 tot 15u. 
Het VIC rekent op 10 ton. 

PROGRAMMA 

I4u.30: Welkom door Elke 
Sleurs en Alithat Karaman 
I4u.45: Toespraak van Se
nator Hugo SchUtz over de 
Europese opdracht van de 
VU 
I5u.20: Videospot en toe
spraak van Jaak Vande
meulebroucke 
I5u.55: Voorstelling van de 
28 Eurokandidaten 
I6u.35: Optreden van I2d 
Kooyman en Herman Van 
Haeren 
I7u.05: Videospot en toe
spraak van Bert Anciaux 
I7u.30: Vlaamse Leeuw^ 

TiUiiendoor dweröe optrederu 
van het inum-theatergezeldchap 
Akjident. 

IN DE RAND 

H Kinderanimatie met Clown 
J o J o en zijn muzikanten 

I muziek 

H Vlaamse kunst met Lucie 
Pauwels, Michael Borremans 
en Bruneau 

B Dosfeltentoonstelling 'De 
Kleine Sterren van Europa' 

Met de groep Akdident mag je van alleö verwachten, ook op de 
Euromeeting te Gent! 

AKSIDENT 
Hoe origineel, fris of verrassend 
is Aksident? Woorden schieten 
al gauw tekort. Zeker als je de 
humor, de poëzie of de erg per
soonlijke stijl van dit bizarre 
duo v^A vatten. 

De sterk visuele acts vragen 
eigenlijk om een 'live'-presen
tatie. Het zijn de beelden die 
moeten spreken. Aksident legt 
de nadruk op kreatie. Van 
blitz-interventie tot straattea-

terstuk : het Aksident-reper-
toire is veelzijdig en flexibel. 
Onder hun -witte boord en ge
stoomd colbert zijn ze drager 
van fatsoen en fantasie. Van 
etiquette en absurderie. Van 
uniform en parodie. De lach van 
het publiek -wordt op subtiele 
wijze geprikkeld. Maar Aksi
dent blijft ernstig. Er bestaat 
voor hen niets gewichtigers dan 
de wereld aanpakken met witte 
handschoenen, de aarde betre
den met zwarte lakschoenen. 

KAMPAGNEAGENDA 
BERT ANCIAUX OP PAD 

WO 11 mei: 19u. Brussels gekleurd 
do 12 mei: Bert aan de kust 
vr 13 mei: 15u. aktie met D'66 in Arendonk, 19u. avondmarkt 
in Wemmei 
za 14 mei: De markten in Brussel, Studiedag Groen en 
Vlaams 
zo 15 mei: Vogeltjesmarkt en fietsmanifestatie in Antwerpen 
ma 16 mei: 15u. meiboom-viering in St. Agatha Berchem 
di 17 mei: markt in Ninove 
WO 18 mei: markt in Mortsel, UIA-studentenrestaurant 
do 19 mei: markt in Eeklo 
vr 20 mei: 12u. gesprek met scholieren in Aarschot, markt in 
Zemst 
za 21 mei: opruimen Zavelput in Neder-over-Heembeek, 
tuinfeest in Zemst 
zo 22 mei: markt in Brussel, 14u. jaarmarkt in Kortrijk, Rock 
AfflÜgem 
ma 23 mei: Sinksenfoor in Antwerpen 
di 24 mei: markt in Hasselt, LUC in Diepenbeek 

JAAK VANDEMEULEBROUCKE OP PAD 

WO 11 mei: Nederbrakel en Ronse, 14u. E.P. leraren Tech
nische school 
do 12 mei: markt in Middelkerke, 14u. Bredene - De Haan 
vr 13 mei: markt in Blankenberg, Meifoor in Brugge, Eu
ropakring 
za 14 mei: Oostende 
zo 15 mei: -wandeltocht in Kluisbergen, fietstocht in Ant
werpen 
ma 16 mei: Dendermonde 
di 17 mei: Ninove en Wemmei 
-WO 18 mei: 20u. debat over landbouw op de KUB 
do 19 mei: Weiteren en het atheneum in Keerbergen 
-vr 20 mei: Gent, universiteitsresto's Gent, jaarmarkten in 
Gent 
za 21 mei: Aalst, Tuinfeest in Vilvoorde 
zo 22 mei: Rommelmarkt in Adinkerke, Sinksenfeesten in 
Kortrijk 
ma 23 mei: Sinksenfoor in Antwerpen 
di 24 mei: feestmarkt in Roeselare 
do 26 mei: meeting in Izegem (Valentino) met F. Debusseré 

WILLY KUIJPERS OP PAD 

WO 11 mei: Kulturele kring in Brugge 
do 19 mei: Eurodebat in Leuven (Maria-Theresia-instituut) 
vr 20 mei: Eurodebat in Aarschot, Don Boscoschool in 
Hoboken 

DE EURO-KAMPAGNE 
VAN START 

Volk: suniemarl kt 

Op tal van plaatsen waren ver
leden week en tijdens het week
einde VU-militanten op pad 
voor de Euro-verkiezingen. 

In het centrum vjm Brugge 
werd zondag j.1. „ge-werkt" op 
de Meifoor. 

Op andere plaatsen werden 
plaatselijke kandidaten en lijst
trekkers aan pers en publiek 
voorgesteld. Wij brengen een 
kort overzicht. 

KORTRIJK 
HUda Douchy-Comeyne staat 
op de twaalfde plaats bij de 
effektieven van de Volksunie
lijst voor de EUropese verkie
zingen. 

Op woensdag j.1. -werd zij in het 
bijzijn van Europees parle
mentslid Jaak Vandemeule
broucke te Kortrijk aan de pers 
voorgesteld. 

•^''•\*>^S.i^ 

LEDEGEM 
Op 14 april mocht VU-afdeling 
Ledegem voorzitter Bert An
ciaux en Euro-kandidaat Fir-
min Debusseré ontvangen voor 
een losse babbel in café Ger
minal. Er -was enorm veel am
biance en bovendien -werden die 
avond heel \vat nieu-we leden 
verwelkomd. Op de foto her
kent u van links naar rechts: 
Freddy Luyckx en Marcel De-
deurwaerder (gemeenteraadsle

den), Firmin Debusseré (ge
meenteraadslid + 11de plaats 
Eurolijst), Katelijn Vanisacker 
(bestuurslid), Bert Anciaux, 
Bart Cheque (gemeenteraads
lid). Geert Dessein (gemeen
teraadslid — lijsttrekker voor ok
tober), Danny Cottijn (café
baas), Erik Vande-walle (sche
pen Izegem), Wally Corneillie 
en Daniel Lagae (gemeente
raadsleden). 

WOENSDAG 11 MEI 1994 



EURO-KAMPAGNE 
VU-KANDIDATEN VOOR EUROPA 
SIMONNE VAN BRUSSEL-VERNIMMEN: 

„VAN WELZIJN LIG IK WAKKER 
Simonne Van Brussel-Vernim-
men ^voont en werkt in Boe-
chout. Simonne is er maat
schappelijk assitente. Ze werkt 
deeltijds in een psychiatrische 
instelling. Heiar man is zelfstan
dige en ciktief in het interna
tionaal vervoerswezen. Europa 
met zijn vnje verkeer van goe
deren en personen, de doua-
neproblematiek, de voltooiing 
van de Interne Markt,... In het 
huisgezin Van Brussel-Vernim-
men is Europa geen abstrakt 
gegeven, maar dagdagelijkse re
aliteit. Simonne is moeder van 
vier kinderen, allen twintigers 
waarvan er al een het ouderlijke 
huis uitvloog. 

Simonne Van Brussel-Vernim-
men is al twee decennia lang 
aktief in de Volksunie. In het 
voorjaar van 1976 vroeg het 
Boechoutse VU-bestuur haar of 
ze de tweede plsiats van de 
VU-gemeenteraadslijst wou in
nemen. Een taak waarvan ze 
zich meer dan behoorlijk kw^eet. 
In oktober 1976 werd ze ver
kozen tot gemeenteraadslid en 
in januari 1977 werd ze voor
zitter van het Boechoutse 
OCMW. Haar inzet werd over 
alle banken heen gew^aardeerd 
\vant zes jaar later werd ze 
opnieuw — en met algemeenheid 
van stemmen — in deze funktie 
bevestigd. Ze kent de ..socijJe 
sektor" dan ook bijzonder goed. 
In Boechout — al bij al een vrij 
kleine gemeente — voerde ze 12 
jaar lang een zuinig beleid. Dat 

iedereen het goed m£tg hebben is 
voor deze dame een essentieel 
gegeven in het beleid. Sinds 
1988 zetelt ze in de Boechoutse 
gemeenteraad als raadslid. 

Simonne Van Brussel-Vernim-
men trekt de Europese verkie
zingen in met de slogan „Van 
w^elzijn lig ik wakker!". Dat 
bewees ze ten overvloede op het 
plaatselijk vlak, maar ook op het 
arrondissementele niveau Wciar 
haar inbreng als arrondissemen
teel raadslid en arrondissemen-

/ / 

teel bestuurslid bijzonder ge-
Mvaardeerd wordt. 

Simonne vindt het ergerlijk dat 
meer dan 50 miljoen Europe
anen onder de armoedegrens 
vallen. Dat wil zeggen dat ruim 
1 op 7 Europeanen moeten 
rondkomen met een inkomen 
dat minder dan de helft be
draagt van het gemiddelde in
komen van de lld-staat waarin 
ze leven. Ongelijkheid kan niet 
en moet ten allen prijze be
streden -worden, zegt ze. 

„Daarom dud de nood aan een ba-
öLivervangingöuikonien dat afye-
•dtemd UI op het leefbaar inkomen 
binnen elke lid-iitaat. Dat hoeft niet 
overal hetzelfde te zijn. Ik kan me 
bedt inbeelden dat dat bedrag hoger 
ligt in Vlaanderen dan bijvoorbeeld 
m Griekenland of de Italiaanse 
Mezzogiorno 1 Daarom juut waar
deer ik zo zeer de inspanningen van 
orlf^ lijéttrekker Jaak Vandemeu-
lebroucke. AU lid van de komm'urtie 
Sociale Zaken van het EP heeft hij 
deze problematiek van zeer nabij 
gevolgd. Hij dlaagde er bovendien in 
de VU-kongredtekóten ook op het 
Europese niveau door te drukken. 
Meteen een voor mij zeer belangrijke 
dtimularié om mijn kandidatuur 
voor de VU-EuroUjdt met het al
lergrootste entoesiasme uit te dra
gen. " 

ETIENNE VAN VAERENBERGH 

ONZE STEM IN 
VLAAMS-BRABANT 
Etienne Van Vaerenbergh is 
volksvertegen^voordiger, dat 
\verd hij nog voor de jongste 
verkiezingen, toen hij de be
treurde Daan Vervaet op
volgde. Hij is ook al twaalf jaar 
burgemeester van de gemeente 
Lennik, advokaat van beroep, 
en bezieler van het Vlaams na
tionale verenigingsleven: van de 
Vlaamse Gaai in Steenokker-
zeel van de Ryon's, tot de 
Vlciamse kring van de moedige 
Verhasselt in Sint-Agatha-Ber-
chem. Etienne is voor de VU dé 
spreekbuis van Vlaams-Bra-
bant. Het intussen beroemd ge
worden ontwerpdekreet Van 
Vaerenbergh- Suykerbuyck 
moet verdere verfransing van de 
Brusselse rand voorkomen. 
Hoewel het er (nog) niet is, 
wordt het zeer betwist: zelfs de 
rechten van de mens worden 
ingeroepen. Dat is al voldoende 
om Etienne ongerust te maken 
over de motieven van de te
genstander. 

Hij is ook de vurige pleitbe
zorger van een ander stekelig 
dossier: het stemrecht voor mi
granten bij de gemeenteraads
verkiezingen. Vandemeuie-
broucke in het Europarlement, 
Van Vaerenbergh in het federaal 
parlement verzetten zich, net 
zoals de hele Volksunie trou
wens: eerst talenkennis en be

lastingen betalen en dan stem
men. Voor wat hoort wat. In een 
debat tegen Wilfried Martens in 
Afïligem onderstreepte Etienne 
die eis nog eens, hierbij won
derwel gevolgd door de ex-pre
mier en voorzitter van de Eu
ropese kristen-demokraten. Het 
verschil is — en dat hadden wij 
eigenlijk kunnen weten — dat 
Etienne door zijn vertegen-
\voordiger en zijn fraktie in het 
Europarlement wél werd ge
volgd, en dat de hele kristen-de-
mokratie a^n heel die boel zijn 
laars lapt. Etienne is geen groot
prater, maar een doordoener. 
Een overtuigd internationalist 

Zondag 12 juni ttadert inet ra.iM schreden. Deze 
week brengen wij opnieuw enkele VU-kan3idaten in 
beeld. Patrik Vankrunkelsven, Etienne Van 
Vaerenbergh, Simonne Van Brussel-Ver-
nimmen en Simonne Janssens-Vanoppen. 
Vier kandidaten met een voornanuUjk dociaal 
palmares. 

SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN: 

„ EEN SIGNAAL VOOR EEN 
SOCIAAL EUROPA" 

Dat de VU-lijst vrouwvriende
lijk is opgesteld, zal de lezer 
bekend zijn. Bovendien mag ge
rust gesteld worden dat ook de 
kwaliteit van de kandidaten 
zeer hoog ligt. Als laatste vrouw 
(voorlaatste opvolgersplaats) is 
Simonne Janssens-Vanoppen 

wenste ze immers de nodige tijd 
te kunnen vrijmaken om het 
ouderverenigingswerk van na
bij te kunnen volgen. Simonne 
Janssens-Vanoppen is dan ook 
een zeer aktieve vrou'w: on
dervoorzitter van de Vlaamse 
Vereninging voor Autisme, se-

^» Simonne Van Brudsel-Ver-
nimmen staat op de 5de plaats 
van de VU-EuroUfst-opvotgers. 

een duidelijke versterking op kretaris Vlaamse Ouderkomi 
onze Eurolij st. 

Van opleiding is zij onderwij
zeres, ze staat echter reeds lang 
niet meer in het onderwijs. Als 
moeder van een autistische zoon 

tees Doven, Slechthorenden en 
Spraakgestoorden, lid Raad van 
Beheer Kind & Gezin, lid Hoge 
Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn,... Al haar ervaringen 
op dit gebied schreef ze ten 
anderen neer in tientallen pu-
blikaties over doofheid en au
tisme en in e ^ autobiografisch 
werk De j-weftld anders bekeken 
(1984). 

Het duurde echter tot 1982 
vooraleer Simonne de w êg van 
de politiek insloeg. Als VU-kan-

Huisarts uit Laakdal, kind van sliste uitstraling van de nieuwe didaat op de plaatselijke lijst 
de Kempen, ondervoorzitter VU, of eigenlijk van de VU Nieuw w^erd ze dadelijk verko-

zoals die al altijd had moeten 
zijn: sociaal en federaal. 

PATRIK VANKRUNKELSVEN: 

SOCIAAL EN FEDERAAL IN DE 
PRAKTIJK 

van de Volksunie. Dat zegt na
tuurlijk niets van de man die als 
tiener aktief militant werd in de 
partij (en dat is intussen toch 
ook al zo'n kleine twintig jaar 
geleden...), die de euvele moed 
had om in barre tijden Jaak 
Gabriels uit te dagen als par
tijvoorzitter, en die nu als on
dervoorzitter met bijzonder veel 
energie de partij er weer bo
venop helpt. 

Hij lag mee aan de basis van een 
verscherpt programma, een ra-
dikaal Vlaams en sociaal profiel, 
w^ars van alle ,,lo'w profile'. Zo is 
Patrik Vankrunkelsven de mjui 
die de dossiers van de sociale 
zekerheid kent, en ze stelsel
matig naar voren brengt, en niet 
alleen onder de gezichtshoek 
van de splitsing: het hele stelsel 
neemt hij op de korrel, en ont
ziet hierbij de zuilen niet. Hij is 
ook in het geweer gegaan tegen 
de politieke benoemingen, een 
zaak waarvoor hij door de nu 
versbakken VLD'er van de bur-
gerdemokratie J ek Valkeniers 
werd uitgekafferd. Hij is even-

Patrik Vankrunkelsven is, on
danks zijn drukke praktijk als 
huisarts en ondanks zijn jonge 
vaderschap, vaak te zien en te 
horen op Volksunieaktiviteiten: 
van eregast op bals of etentjes, 
over inleider van tentoonstel
lingen, toelichter van 
VU-standpunten op vergade
ringen, tot debateur over po
litieke perspektieven. 

•=* Patrik. VankrunkeLiven staat 
op de 4de plaatkl van de VU-Eu-
roli/st. 

l t : i a l l l L C l l lCtLJWilcULaL 1 T TT T T I 

1- 1 . T" u •- T? eens de VU-man die het op 
die echter bii het Europese , , .^ Brussel zeer vele pertinente vra
gen stelt. 

°* Etienne Van Vaerenbergh 
staat op de 7de plaats van de 
VU-Eurolijst (opvolgers). 

neemt tegen de kernenergie
lobby, ook toen Herman Can-
dries het hem hierover in het 
partijbestuur niet gemakkelijk 
mjiakte. Hij is op die wijze al 

zen en mocht ze onmiddellijk de 
leiding van het O C M W van 
Heusden-Zolder op zich ne
men. De gemeenteraadsverkie-
zingenh in oktober '88 bete
kenden een nieuwe verkiezings-
overw^inning voor haar, waarna 
ze promoveerde tot schepen. Bij 
de verkiezingen van november 
1992 werd ze dciarbij nog tot lid 
van de provinciereiad van Lim
burg verkozen. 

Simonne Janssens-Vanoppen's 
interesse voor Europa dateert 
niet van gisteren. Niet alleen 
stond ze reeds in 1989 op de 
Eurolijst, maar als schepen voor 
Burgerlijke Stand, Onderwijs, 
Kuituur, Vorming en Tewerk
stelling, is ze ook verantwoor
delijk voor o.a. Europese Aan
gelegenheden. Haar Europese 
interesse blijkt ook uit haar 
deelname eian diverse kongres-
sen aangaande doofheid en au
tisme. Haar aanw^ezigheid op de 
Eurolijst is een duidelijk signaal 
dat de Volksunie Europa tot een 
echt sociaal Europa ^vil om
bouwen. Haar dagdagelijkse in
zet in diverse sociale projekten 
is een waarborg voor deze po
litiek. 

=* Simonne Janssens-Vanoppen 
staat op de 13de plaats (op
volgers) van de VU-Eurolijst. 
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EÜRO-MPAGl 

EN ONZE ZUSTERPARTIJEN? 
FRANCESCO MOSER 
STAAT OP ONZE LIJST! 
Ja , zo is het. In Italië heeft dat 
wel voor enige beroering ge
zorgd, JVloser die een perskon-
ferentie gaf om aan te geven dat 
hij op de lijst,,Federalisme" zou 
kandideren voor de Eurover
kiezingen. Die lijst werd tien 
jaar geleden voor het eerst sa
mengesteld, onder impuls van 
Vandemeulebroucke, die in 
Rome de hele zaak gaan be
pleiten -was. Met sukses. Van
demeulebroucke hield trou-wens 
daarna in open karos een tri
omftocht van de piazza Venezia, 
over het Colosseum en de agora 
naar de Palatijn. Het resultaat 
was de verkiezing van de Sard 
Columbu, en in '89 van de 
oud-premier van Sardinië Ma
rio Melis. 

De lijst wordt samengesteld 
door de Union Valdotaine (het 
franssprekende Aosta), de Süd 
Tiroler Union, de Union Fur-
lana (Friulië), de Unione del 
Popoio Veneto (met als lijst
trekker oud-burgemeester van 

TWEEDE EUROZETEL VOOR 
SCHOTSE NATIONALISTEN? 

Francejco Moder, een wielerkampioen die zijn afkonutt nkt ió vergeten 
en met zijn populariteit de Federaliimo-lijöt steunt. Een hint voor 
Eddy Merckx ? 

IN SPANJE 
ROLLEN ER 
KOPPEN 
Onze nationalisten/regionalis-
ten zitten in Spanje op... vier 
verschillende lijsten. De ver
halen van het waarom en hoe 
doen we w êl eens als vervolg
verhaal uit de doeken. In elk 
geval komen onze Katalaanse en 
Baskische vrienden weer op on
der een gemeenschappelijke 
lijst: ,,Europa de los Pueblos", 
het Europa der volkeren. Eén 
verkozene is daar zeker. Onze 
Galicische vrienden van ,,E1 
Bloque" (niet te verwarren 
met...) komen alleen op. Zij zijn 
sinds november de derde partij 
in Galicië, met 18% van de 
stemmen, en maken een se
rieuze kans op een verkozene. 
Ook onze Andaloeziërs van de 
Partido Andalucista komen al
len op, zoals verleden keer. 
Maar hier wordt in plaats van 
op één, op twee verkozenen 
gerekend. Tot slot is er nog een 
lijst die ,,Nationalistische con
ventie noemt, en die getrokken 
\vordt door de gematigde Beis-
ken van de PNV die bij de 
kristen-demokraten aansluiten. 
Hoewel. Hun voormalig par
lementslid Gangoiti zei onlangs 
vrijmoedig dat hij door de kris
ten-demokraten financieel ge
rold was. Nou goed. Tweede op 
de lijst staat onze voormalige 
fraktiegenoot Isidoro Sanchez 
van de Canarische eilanden; 
derde, de regionalisten van Ara-
gon; vierde die van Valencia; als 
vijfde een andere Galicische 
partij, de Coalicio Galega van 
José Posada die nu ook lid is 
van de Regenboogfraktie. Deze 
lijst hoopt op drie verkozenen. 
Twee is een zekerheid. Met de 
recente troebelen in de (nog 
maar eens) socialistische rege
ringskringen — een stinkende 
korrupte boel - riskeert Spanje 
een politieke aardverschuiving 
te kennen. 

(hv) 

Venetië Rigo), de Movimento 
Meridionale en de Sarden. 

Recentelijk werden ook een 
paar regionalistische partijen 
opgericht (van Toscanië, Emi-
lia-Romagna, Piëmont) die het 
met de Lega van Bossi niet meer 
zien zitten en in groep over

stappen naar „Federalismo". 

Met Moser geniet die lijst — die 
bijna zeker mag zijn van één 
verkozene — plotseling aan in
ternationale belangstelling. En 
dat is niet zo vanzelfsprekend 
voor een regionalistische lijst. 

De Schotse nationalisten zijn als 
grote overwinnaars uit de bus 
gekomen na de verkiezingen 
voor de twaalf regionale raden 
in Schotland. De Scottish Na
tional Party (SNP) is nu met 
een aanhang van liefst 27 pro
cent (een -winst van 5 procent) 
de tweede sterkste partij ge-
w^orden. 

De zusterpartij van de Volks
unie haalde zow^el stemmen weg 
bij de sociahsten als bij de kon-
servatieven. Door haar goede 
score is de SNP bijna zeker van 
een tweede zetel in het Eu
ropees Parlement. SNP-Euro-
parlementslid Winifred Ew^ing 
hoopt volgende maiand het ge
zelschap te krijgen van Allan 
Macartney. 

De SNP is erg opgetogen met 
haar resultaat. Zij moet immers 
strijd leveren op drie fronten. 

Vooreerst tegen Labour, dat met 
42 procent nog steeds de groot
ste partij is, maar er niet in 
slaagt de Schotse vuist heird te 
maken in Londen. 

Ten tweede tegen de konser-
vatieven, die sedert 1979 éian de 
macht zijn in het Verenigd Ko
ninkrijk. 

Ten derde tegen de Uberale de-
mokraten, die historisch gezien 
betrekkelijk sterk steian in 
Schotland en een alternatief bie
den voor proteststemmen. 

De liberale demokraten gingen 
welis-waar van 9 naar 12 pro
cent, maar bleven daarmee ver 
onder hun Engelse uitslcigen. 

De Schotse nationalisten zijn 
van oordeel dat de voor hen 
gunstige trend zich zal verder
zetten. 

De SNP is voorstander van een 
onafhankelijk Schotland, dat lid 
is van de Europese Unie. Vol
gens de SNP heeft Schotland 
niets meer van Londen te ver
wachten. 

De nationalisten stellen hun 
hoop des te meer op een eigen 
parlement in Edinburgh én op 
Brussel. SNP-Europarlements-
hd Ewing zag voor haar kie
somschrijving van de Highlands 
and Islands reeds enkele Eu
ropese projekten goedgekeurd. 

De konservatieven kregen de 
zwaarste klappen in de regi
onale verkiezingen. Voorheen 
de tweede formatie in Schot
land, \verden zij gehalveerd tot 
12 procent en moeten zij thans 
dne andere partijen laten voor
gaan. 

De konservatieven, die vorig 
jaar in het Europees parlement 
werden opgenomen in de kris-
tendemokratische frjiktie, ver
zetten zich als enigen tegen elke 
vorm van Schots zelfbestuur. 

(Idh) 

JONGE 
VIAAMSE KUNST 
VOOR EUROPA 
De Volksunie heeft voor haar 
fondsenwervingen steeds kun
nen rekenen op de gulheid van 
haar militanten, leden en sim-
patisanten. Ook voor de ko
mende Euroverkiezingen zal zij 
dat doen. 

Daarom heeft de VU een ori
ginele en doorzichtige formule 
uitgewerkt die tegemoet moet 
komen aan een propere politiek 
van fondsen werven. 

1. Wie dat wil kan in alle open
heid kleine, middelgrote en 
grote bedragen storten; 

2. De bedragen blijven ten allen 
tijde kontroleerbaar en worden, 
al dan niet onder volledige naam 
van de schenker, gepubliceerd; 

3. Door het opzetten van der
gelijke aktie geeft u drie jonge 
en talentvolle Vlaamse kunste
naars een duwtje in de rug. 

WIJ HEBBEN GEEN JAN 
HOET 

In samenwerking met Kuiut in 
Huu werden drie jonge kun
stenaars geselekteerd, u leest 
meer over hen en hun werk in de 
korte portretjes die wij van hen 
schreven. Het gaat om kun
stenaars die het heden ten dage 
goed doen op de kunstmarkt. 

Stortingen van 10.000 fr. tot 
29.000 fr. geven recht op een 
gekleurde litho van Lucie Pau
wels, van 30.000 fr. tot 49.000 fr. 
bekomt u een schilderij van 
Bruneau, van 50.000 fr. en meer 
wordt u de eigenaar van een 
genummerde ets van Alichaël 
Borremans. 

Zo helpt u daadwerkelijk mee 
om jong Vlaams talent op de 
Europese scène te brengen. De 
Volksunie heeft wel geen J a n 
Hoet op haar lijst staan, maar zij 
doet wel iets zeer konkreet voor 
Vlaamse artiesten. 

GEEN KAT IN EEN ZAK 

U hoeft geen ,,kat in een zak" te 
kopen, kunstwerken van de drie 
geselekteerde artiesten zullen 
gedurende een periode van de 
maand mei te bekijken zijn in 
het Algemeen VU-sekretariaat 
op het Barrikadenplein te Brus
sel en tijdens de grote 
Euro-meeting op zaterdag 28 
mei te Gent. 

Het aangekochte kunstwerk 
•wordt in overleg met de koper 
aan huis bezorgd zodat het u 
ongeschonden bereikt. (Zie ant-
woordbon) 

ANTWOORDBON 
Ik koop werk van jonge Vlaamse kunstenaars en help de 
VU-Euro-kampagne een stuk op vv'eg. 

Ja , ik wil graag een kunstwerk ontvangen. Ik kruis de 
kunstenaar van mijn keuze aan en vul alle gegevens in. Met 
mijn aankoop steun ik de Euro-kampagne van de Volks
unie. 

Mijn kunstwerk ontvang ik via koerier eind juni, begin juli. 
Ik geef een telefoonnummer op zodat we, voor de levering, 
goed kunnen afspreken. 

Voornaam en naam: mevr/dhr 

Straat: Nr.: . . . . Bus: . . . 

Postnr.: Gemeente: 

Telefoonnummer: 

U kunt mij best bereiken tussen en uur. 

Datum: 

Handtekening 

Ik bestel: 

O Lucie Pauwels .vanaf 10.000 £r. 

O Bruneau .vanaf 30.000 fr. 

O Michael Borremans .vanaf 50.000 fr. 

Alle kunstwerken worden door de kunstenaar zelf ge
tekend. 

Stuur deze antwoordbon volledig ingevuld naar De Volks
unie, Vlaamse Kunst voor Europa, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel of fax (nr. 02/217.35.10) en stort uw to
taalbedrag zo snel mogelijk op rek. nr. 435-0271521-01. 
Waarvoor dank. 
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LMDUIT 
OP NAAR EEN „PAARSE" POLITIEK 

HISTORISCH VERLIES CDA, D66 GROTE WINNAAR 
AMSTERDAM/DEN HAAG - Voor het eerét /mdé de 
invoering van het algemeen kies recht in 1917 wordt er in 
Nederland onderhandeld over een nieuwe regering zonder 
kriitendemokraten. Op grond van de „aardverschuiving" 
van 3 mei j.l. onderzoekt informateur Tjeenk Willink 
(PvdA) momenteel de mogelijkheid om een kabinet tot 
étand te brengen van de liberale overwinnaars D66en WD 
met 'é lands grootste partij, de sociaaldenwkratische PvdA. 
Het CDA ondersteunt deze gang van zaken en likt haar 
wonden na het verlies van maar liefst 20 kamerzetels, het 
grootste verlies dat ooit door enige partij in Nederland werd 
geleden. 

T
egelijkertijd is niet uitgeslo
ten dat CDA-aanvoerder 
Eico Brinkman erop ver
trouwt dat de linkse PvdA 

en de konservatieve W D het 
niet eens zullen worden, waar
door het CDA alsnog bij de 
onderhandelingen kan aan
schuiven. Alleen dan kan een 
danig verzwakt CDA nog enig 
ge^vicht in de schaal leggen. De 
kristendemokraten w^ijtten de 
eerdere nederlaag bij de ge
meenteraadsverkiezingen aan 
de opkomst van plaatselijke par
tijen en hoopten de daling in de 
peilingen tijdens de drie weken 
lange verkiezingskampagne al
thans voor een deel goed te 
maken. Het bleek ijdele hoop 
voor de veelgeplaagde lijsttrek
ker Elco Brinkman en zijn man
netjesmaker (voorlichter) Frits 
Wester — bijgenaamd ,,de engel" 
— , die daags voor de verkie
zingen dan ook zijn overstap 
naar de kommerciële televisie 
bekend maakte. 

„VRIEND LUBBERS" 
Het CDA streed dit voorjaar 
een van begin af aan verloren 
strijd. Om te beginnen maakte 
de KRO op televisie bekend dat 

de grote kriminaliteitsbestrijder 
Brinkman een kommissariaat 
bekleedt bij de firma van een 
belastingontduikend familielid. 
Op zich geen doodzonde, maar 
vooral de overspannen reakties 
van CDA en Brinkman zelf in 
de richting van de ,,bevriend" 
geachte omroep KRO maakten 
de nodige negatieve indruk. 
Voor een tweede verrassing 
zorgde premier Ruud Lubbers 
door in zijn afscheidsintervievi^ 
te verklaren de socialist Wim 
Kok „zeker geen slechtere" kan
didaat-premier te vinden dan 
CDA-lijsttrekker Brinkman. 
Ook in dit geval vergrootte 
Brinkman de schade door hard 
terug te slaan in de richting van 
,,vriend Lubbers". Hoezeer 
Lubbers zich nog verbonden 
voelt met de landspolitiek bleek 
daags na de verkiezingen toen 
de Rotterdamse miljonair zijn 
kandidatuur voor het voorzit
terschap van de Europese kom
missie officieel bekend maakte. 

Minister van Justitie Ernst 
Hirsch Ballin speelde hoog spel 
door te verklaren dat vraag
stukken van levensbeschouwe
lijke aard als abortus, eutanasie 
en de positie van het kristelijk 

Haiu Van Mierlo inag lachen. 
Zijn D66 ui onmidbaar geworden 
voor een nieuwe regering. 

onderwijs alleen bij de CDA in 
vertrouwde handen zijn. Vooral 
zijn suggestie dat ouders van 
mongoloïde foetussen door een 
regering zonder CDA w êl eens 
gedwongen zouden kunnen 
w^orden om abortus toe te pas
sen zorgde voor woedende re
akties bij PvdA, D66 en W D . 
Het deed de verkiezingskam
pagne verder dalen tot een be-
denkehjk niveau. Partijgenoten 
van de justitieminister voelden 
zich genoodzaakt om het voor 
hem op te nemen en dat leidde 
bij Lubbers zelf weer tot de 
ontboezeming dat hij in plaats 
van op Brinkman op Hirsch 
Ballin zou stemmen. Het CDA 
stapelde met andere woorden 
fout op fout en maakte op de 
kiezer een rade-, rade- en red
deloze indruk. De partij koos 
inmiddels een typisch Neder
landse oplossing voor de pro

blemen; een kommissie onder 
leiding van oud-minister Gar-
deniers zal de problemen ana
lyseren en een voorzet geven tot 
partijvernieuwing. 

OUDERENPARTIJ 
De nekslag voor de kristen
demokraten \vas zonder enige 
twijfel het sukses van het Al
gemeen Ouderen Verbond 
(AOV). Deze pas in november 
opgerichte partij behaalde in 
een klap zes zetels, voor een 
belangrijk deel ten koste van het 
CDA. De AOV is de strijdbare 
politieke tak van de grijze plaag, 
de strijd tegen leeftijdsdiskri-
minatie en inkrimping der 
staatspensioenen, is in Neder
land een belangrijke maatschap
pelijke bew^eging. De grote po
litieke partijen hebben voor een 
belangrijk deel het kontakt met 
deze ooit zo trouwe achterban 
verloren. Het optreden van de 
AOV zal er voor zorgen dat de 
oudere Nederlanders met snel 
opnieuw vergeten zullen wor
den door de politiek. 

Waar de ouderenpartij spek-
takulair scoorde bleef het ver-
w^achte sukses voor de Cen-
trumdemokraten uit. De ex
treem-rechtse partij van kamer
lid Hans Janmaat boekte wel
iswaar enige winst, meiar veel 
minder .dan verwacht mocht 
worden. Evenals bij het CDA 
speelde ook hier de televisie-
joernalistiek een belangrijke rol. 
Het programma Deadline het — 
met een verborgen kamera ge
maakte — ontboezemingen zien 
van een Amsterdams gemeen
teraadslid, waarin deze bekende 
woningen van migranten in 
brand te hebben gestoken. De 
man werd vier dagen voor de 
verkiezingen gearresteerd en de 
partij die altijd zo hamert op 

AKTIE „GEEF DE KOERDEN EEN DAK BOVEN HUN HOOFD" 

BEGINT EINDELIJK TE LOPEN 
Tot voor kort vreesde Herman 
Hermans, verantwoordelijke 
voor de aktie ,,Geef de Koerden 
een dak boven hun hoofd" dat 
zijn initiatief en dat van de 
VU-leiding in de startblokken 
zou blijven steken. Daarin blijkt 
gelukkig enige verandering te 
komen; getuige daarvan zijn de 
stortingen die tot op heden op 
het gekende rekeningnummer 
van het Vlaams Internationaal 
Centrum (VIC) binnenkwamen 
én de initiatieven die enkele 
VU-afdelingen zeer binnenkort 
zullen nemen. 

Namens het VIC en namens 
onze redaktie hartelijk dank aan 
de milde schenkers. Ondertus
sen is het nog steeds mogelijk 
stortingen te verrichten op dat 
rekeningnummer. 

Enkele VU-afdelingen zullen 
zeer binnenkort hun steun ver
lenen aan de aktie. Vooreerst is 
er een kledinginzamelaktie in 
Laakdal, waar VU-ondervoor-
zitter Patrik Van Krunkelsven 
de kar trekt. Deze aktie is ge
pland op 21 mei. Op 28 mei zijn 
er twee inzamelingen gepland: 
een eerste in Destelbergen, een 
tweede aan de ingang van het 

Gentse ICC waar de VU op die 
dag haar verkiezingskongres 
heeft. Alle kongresgangers wor
den hiermee vriendelijk uitge
nodigd bij wijze van inkom één 
of meer zakken gebruikte kle
ding mee te nemen naar de 
kongreszaal. Ter plaatse zal een 
vrachtwagen klaar staan om de 
ingezamelde kledij onmiddellijk 
naar een gespecialiseerde firma 
te vervoeren. 

Konkreet betekent dit: vanaf 
12u.30 staat de vrachtwagen 
daar klaar. Het einde van de 
aktie is voorzien omstreeks 15 
uur, wanneer het kongres reeds 
op gang geschoten is. 

Wij doen hiermee dan ook een 
oproep aan iedere kongresgan-
ger om die dag de auto vol te 
proppen met gebruikte kledij. 
Op die manier halen wij ge
makkelijk een vier tot vijf ton 
kledij bij elkaar, wat — na ver
koop — de som van + 75.000 fr. 
kan opleveren ! 

Verder overweegt men ook in de 
hoofdstad van de Kempen een 
kledinginzameling en, zoals 
voor enkele weken in dit blad 
gesteld, ook Bilzen zal na de 

vakantieperiode haar beste 
beentje voorzetten. 

Als •wij over enkele weken ook 
uw gemeente aan dit lijstje mo
gen toevoegen, raden wij u aan 
zo snel mogelijk kontakt op te 
nemen met de verantwoorde
lijk, Herman Hermans, Wam-
penberg 15 te 2370 Arendonk 
(tel. privé: 014/67.00.60-werk: 
014/41.17.29). Waarom nog 
wachten ? 

Brengt een kledinginzamelaktie 
teveel ^verk met zich, dan kan u 
ook een voordracht- en 
dia-avond organiseren. Voor af
spraken : zelfde telefoonnum
mer. 

Stortingen zijn nog steeds mo
gelijk op rekeningnummer 
435-0258561-39, met vermel
ding „Koerden". Vanaf 1.000 fr. 
wordt een fiskaal attest afge
leverd. U geeft dus in feite maar 
de helft van het bedrag dat u op 
deze wijze aan de aktie stort. 

STEUN LIJST 
Totaal vorige lijsten 240.700 fr. 

Vierde lijst 

KWB, Arendonk 13.730 fr. 

Luyckx, Mol 1.000 fr. 

Vervrangen, Dendermonde 

1.000 fr. 

Van Steenbergen, Arendonk 

10.000 fr. 

E Declerck, Wevelgeml.OOO fr. 

R. Brynaert, Heverlee 1.000 fr. 

H. Schaerlaekens, Turnhout 

2.300 fr. 

E. Geukens, Vilvoorde 3.000 fr. 

Vic Anciaux, Brussel 10.000 fr. 

Huybrechts-Vancamfort, Aren
donk 1.000 fr. 

Totaal lijst 4 44.040 fr. 

Algemeen totaal 284.730 fr. 

AANDACHT 
Willen de schenkers, in verband 
met het fiskaal attest (begin '95) 
hun „nationaal" nummer ver
melden? Dit vindt u op uw 
belastingsbrief of geeft u aan het 
geboortedatum (dag, maand 
jaar) en de daaropvolgende 
nummers. Dit nummer wordt 
vanaf dit jaar vereist. 

^ 

,,fatsoen" en ,,kristelijke nor
men en waarden" verloor — ge
lukkig — de geloofwaardigheid 
van een deel van haar ach
terban. 

Nog een opvallende verliezer 
w^as Groen Links. Deze partij — 
een Nederlandse Agalev — re
kende op verdubbeling maar 
verloor één zetel, waarna lijst
trekker Ina Brouwer de politiek 
vaarwel zei. Brouwer en haar 
duo-lijsttrekker (een novum in 
de Nederlandse politiek) Mo
hammed Rabbae vormden me
teen het belangrijkste probleem 
voor Groen Links. Als ooit 
overtuigd kommuniste genoot 
Brouwer niet het vertrouwen 
van het grote publiek. De mi
grant Rabbae verspeelde het 
vertrouw^en toen bekend werd 
dat hij de DuiveLverzeii van Sal
man Rushdie zou willen laten 
verbieden om vervolgens te ver
klaren dat hij niet goed be
grepen zou zijn. 

OVERWINNINGS
NEDERLAAG 
De Partij van de Arbeid van 
vice-premier Wim Kok boekte 
een belangrijke „overwinnings
nederlaag". De partij verloor 12 
zetels, maar werd tegelijkertijd 
— dankzij de vrije val van het 
CDA — de grootste partij van 
Nederland. De sociaaldemokra-
ten vierden de uitslag als een 
bevrijding. In tegenstelling tot 
het CDA voerde de PvdA een 
ingetogen bijne presidentiële 
kampagne met veel nadruk op 
de persoon Kok. De PvdA ver
keerde twee jaar geleden in een 
toestand die sterk doet denken 
aan die van het CDA nu, maar 
w îst zich onder de bezielende 
leiding van de duo-voorzitters 
Felix Rottenberg en Ruud Vree
man daadwerkelijk te vernieu
wen. Apparatsjiks en regionale 
partijbonzen -werden met harde 
hand verwijderd of ingeperkt en 
spraakmakende vernieuwers en 
voormalige kritici als ekonoom 
Rick van der Ploeg en vak
bondsvrouwe Karin Adelmund 
werden met veel verve inge
haald en gepresenteerd. Of de 
sociaaldemokraten het nieuwe 
elan kunnen volhouden in kom-
binatie met de moeilijke rege
ringsverantwoordelijkheid blijft 
de vraag. 

Diezelfde vraag geldt nog meer 
voor D66. Deze partij -werd ooit 
in 1966 opgericht door joer-
nalist Hans van Mierlo met als 
doel ,,het opblazen van het Ne
derlandse politieke bestel". Met 
dat opblazen bedoelde Van 
Mierlo het door elkaar schud
den van de Nederlandse po
litieke zuilen CDA, PvdA en 
W D . Dat laatste is op 3 mei 
gelukt. Het Nederlandse poli
tieke landschap is voorgoed ver
anderd en D66 is een ,,gew^one" 
grote politieke partij geworden. 
Het gaat wel om een partij die 
vernieuwingen en demokratise-
ring wil, door onder andere het 
invoeren van het referendum en 
de gekozen burgemeester. (In 
Nederland worden burgemees
ters nog steeds benoemd.) Het 
tot stand brengen van een 
paarse koalitie van rood 
(PvdA), blauw ( W D ) en D66 
zelf (groen) moet het sluitstuk 
w^orden van deze vernieu^ving. 

Onno F. Falkena 
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UNDUIT 
SENATOR JAN LOONES TERUG UIT ZUID-AFRIKA: 

„LAAT ONS DUIMEN 
VOOR HET NIEUWE ZUID-AFRIKAr 
AL> fraktieworzltter in de 
Mnaat werd VU-^enator 
Jan Looneó door de ver
eniging European Parle-
menteriané for Soutern-Af-
rica uitgenodigd om de hu)-
toruche verkiezingen van 
eind april in Zuid-Afrika 
bij te wonen. Hij en de 
VU-kamerleden Jan Cau-
dron én Etienne Van Vae-
renbergh konden er ab In
ternational Election Ob^r-
ver een oogje in het zeil 
houden. 

S
ena to r Lxjones verbleef in 
de Repub l i ek van 22 apri l 
tot en met 1 mei als een v a n 
de 3.000 a n d e r e in terna t i 

onale w a a r n e m e r s van de In
d e p e n d e n t Electoral Commis 
sion. 

H e t w e r k p r o g r a m m a omva t t e 
de w a a r n e m i n g v a n he t hele 
verk iez ingsgebeuren , g a a n d e 
van meet ings van de poli t ieke 
part i jen over de mater ië le voor
bere id ing van de k iesverr ich-
t ingen, de verk iez ingen zelf en 
de vers laggeving. 

E indbedoe l ing w a s du id ing te 
geven over de (on-) regelmat ig
heid v a n deze his tor ische ver
kiez ingen w a a r voor het eers t 
k leur l ingen en zw^arten m o c h t e n 
aan dee lnemen. 

NIETS WAS 
BELANGRIJKER 
In een land da t vijf kee r zo g roo t 
is als Groo t -Br i t t ann ië en w^aar 
41 miljoen mensen w o n e n w a s 
di t een e n o r m e opd rach t . D e 
o m v a n g van de in terna t ionale 
w a a r n e m i n g w^eerspiegelt het 
be lang da t aan deze s t embuss lag 
w e r d gegeven. D e hele were ld 
heeft in spann ing mee geleefd 
met de si tuatie in Zuid-Afr ika . 

Wij s p r a k e n met J a n Loones 
over deze e rvar ing . 

J a n L o o n e s : „Deze verklezingj-
mutMte heeft op mij een onver
getelijke indruk gemaakt. Het garue 
land leefde op een haaét lijflijk 
voelbare ^ipanning. AlUj, maar dan 
ook all&ó, draaide rond de „elec-
titiru) ". Iedereen had het gevoel dat na 
deze drie dagen nietö meer zou zijn 
zoal) voorheen. De meedt waan
zinnige verwachtingen leefden naajt 
de even waanzinnige angötbeeiden. 
Nooit kon het gewieht van de de-
mokratie zo intern worden aan
gevoeld. Er leefde een jfeer van: de 
stemming bedliit en daarbij u ie
dereen volkomen gelijk. Wit, zwart 
of andere gekleurd, dlim of dom, 
intellektueel of analfabeet, ziek of 
gezond, rijk of arm, mooi of lelijk. 
Het speelde allemaal geen rol meer. 
Nietd wcui belangrijker dat het po
litieke bewustzijn en vooral: stem
men t Dat wad de boodschap." 

• Was het mogel i jk o m d o o r te 
dr ingen tot bij d e g e w o n e k i e 
z e r s ? 

J a n L o o n e s ; „Naxut de officiële 
lEC-meetingd en briefings deed ik 
inderdaad al het mogelijke om door 
te dringen tot het hele maatschap
pelijke verkiezingjgebeuren. Ik 

VL -octiULiii Juli Lootte', aLi verkLeztngjwaarnemer, in een rij wachtende zwarte dtemrnerj. 

voerde gesprekken met zoveel mo
gelijk mensen ter plaatde. Ook met 
Joodt Tryhou, de vroegere Diks-
muidde schepen en koUega-advo-
kaat, die met zijn gezin sindd tien 
jaar in Zuid-Af rika leeft en werkt. 
Gedurende het inleidend verblijf in 
Johannesburg bezocht ik de zwarte 
township Soweto, aanvankelijk ge-
bimwd voor 1,5 miljoen zwarten 
maar vandaag bewoond door naar 
verluidt 8 miljoen menden, samen
levend in „luciferdoosjes", 
„matchboxen", „plakkers". 

En ik kon, met de persploegen, de 
„rally", de grote meeting van het 
ANC bijwonen waar in het immense 
FNB-stadion NeLon Mandela voor 
een ziendende menigte van 70.000 
aanhangers reeds begroet werd aLi de 
toekomstige president." 

NAAR GRAAFF-REINET 
D e echte verkiezingsw^aarne-
ming, over de dr ie dagen van de 
verkiez ingen, g ingen voor J a n 
Loones d o o r in Graaff-Reinet , 
gelegen in de Ka roo (provincie 
O o s t k a a p , 150 k m boven Po r t 
El isabeth , 800 k m o n d e r J o 
h a n n e s b u r g ) . 

In die dagen t rok hij o p met de 
Engelse Afr ika-deskundige , 
S teve Kibble, een A N C - s u p -
p o r t e r en een b l anke plaatseli jke 
gids. 

D e his tor ische s tad Graaff-Rei-
net telt ongevee r 45 .000 inwo
ners , w a a r o n d e r 6.000 b lanken , 
6.000 zwar t en en de rest k leur
lingen. N a a s t het b l anke s tads
gedeel te , zw^arte en k leur l ingen 
townsh ips , s t rekt de s tad zich 
uit over een b reed farmersge
bied, zo groot als bij ons een 
provincie (125 x 80 k m ) . 

J a n L o o n e s : „Wij behandelden, 
samen nut nog een andere ploeg 
aktief in hetzelfde gebied, de twaalf 
vaste en de twee mobiele stembu
reaus. 

Haast permanent was onze bijstand 
nodig ab getuige bij de stembeurt 
van ongeletterden, gebrekkigen. 

Dikwijls speelden we een verzoenende 
rol bij dreigende konflikten. Ons 
meest merkwaardig sukses boekten 
we door het wegsturen van een le
gereenheid, die zijn stem wilde uit
brengen in een zeer lange rij wach
tende „disabled" stemmers op de 
eerste dag van de verkiezingen. Wij 
gaven de militairen de raad hun stem 
in een ander, veel kalmer, stem
bureau uit te brengen. Daarmee 
leken we op ons eentje het tot de 
tanden bewapende Zuidafrikaande 
leger te hebben verslagen, tot grote 
vreugde van de lange rij wachten
den. " 

• W a s het mogel i jk o m o o k 
bui ten de s t e m b u r e a u s kon
takten te hebben ? 

J a n L o o n e s : „Ik leerde al vlug de 
speciale Afrikaanse handdrukken 
om door de inlanders in vertrouwen 
te worden genomen. 

Onvergetelijk voor mij id mijn ge-
dprek met die simpele landbouw-
werker en zijn grote familie, op een 
mobiel stemstation, ver van de be
woonde wereld, bij de prachtige boer
derij GroenvalleL Het bleek dat die 
kleurlingen daar enkel Afrikaans, 
ongeveer ons Westvlaams spraken, 
en oer-Vlaamse namen droegen. De 
man heette Piet, zijn vrouw Anna en 
hun kleinste zogende meisje... 
Mietje ! Stomverbaasd waren ze dat 
ik, een blanke uit Europa, hun „eie 
taal" begreep en ook sprak." 

ECHT AFRIKAANS 

D e z e his tor ische verk iez ingen 
h e b b e n de meest waanz inn ige 
ve rwach t ingen gewekt . Z o v a n : 
na 28 apri l zijn alle p rob lemen 
opgelost , he t ve rhaa l van de 
huizen die m e n zo m a a r v a n 
e igenaar zou k u n n e n doen ver
ande ren , he t ve rhaa l van de 
rondgedee lde autosleutels , 

waarbi j men nog enkel de pas 
sende au to zou moe ten vin
den. . . 

Aan de a n d e r e k a n t leefden ook 
even waanz inn ige angs tbee l 
d e n : na 28 april s tar t de bu r 
geroor log en s topt de voorzie

n ing van voedsel , elektriciteit , 
water . . . 

Versche idene b l anken %vaar-
s c h u w d e n onverho len voor een 
bu rge roo r log vanaf he t ogen
blik da t he t beleid zou gaan naa r 
een v o r m van nat ional iser ing, 
a fnemen van e igendommen , 
enz. . . 

J a n L o o n e s : „Veel zal dus af
hangen van de verantwoordelijk
heidszin van de politieke partijen, in 
de eerste plaats van het ANC en van 
de bestuursbekwaamheid van de po
litieke leiders, ook op plaatselijk 
vlak. 

Die bekwaamheid tot besturen zal 
zich moeten uden op verdchillende 
domeinen, in het bijzonder: 

- investeren in huisvesting en in-
frodtruktuur, riolen, elektriciteit, 
waterleiding; 

- aktief beleid van werkgelegenheid; 

- beleid van verzoening tussen de 
verschillende groepen mensen en ta
len, met een bijzonder respekt voor 
het Afrikaans dat nog steeds door 
veel meer mensen wordt gesproken en 
begrepen dan het EngeL. 

Bovendien hebben de verkiezingen en 
de soms geïmproviseerde warboel 
daarrond aangetoond dat ook 
Ziud-Afrika een echt Afrikaans 
land is. 

Indien het nieuwe Zuid-Afrika vre
devol en sukses vol kan worden in
gericht, dan zal dit een enornu 
stimulans betekenen voor geheel 
Afrika. 

De leiders van Zuid-Afrika hebhen, 
in de andere Afrikaanse landen, 
voorbeelden te over om niet dezelfde 
vergissingen te begaan." 

Als hoopvol le eigen onde rv in 
d ing wil J a n Loones aans t ippen 
dat , tot zijn eigen gro te ver 
rassing, de zwar t e A N C - p a r -
t i jver tegenwoord igers op he t 
plaatselijk vlak b i jzonder rede
lijk leken en over tu igd zijn van 
de noodzaak tot s a m e n w e r k i n g 
met de a n d e r e bevolk ingsgroe
pen, in he t b i jzonder met de 
b lanken , z o n d e r te b ru ske ren . 

O o k bij de b l anken w a s , in 
ve r r a s send hoge mate , een p o 
sitieve ingeste ldheid te m e r k e n . 

J a n L o o n e s : „Het zijn dus niet 
enkel NeLon Mandela en F.W. De 
Klerk die wijze mensen zijn. Laat 
ond duimen voor het nieuwe 
Zuid-Afrika!" 

DEZE WEEK IN 

De macht van het 
scherm 

Hij kwam, hij werd gezien en hij 
overwon Silvio Berlusconi deelt in 
Italië de lakens uit. Hoe een media
magnaat de macht ontleende aan de 

media, waarvan hij eigenaar is, 
deze week in Knack 

Man op de maan 
Een kwarteeuw geleden keek de 

wereld met ingehouden adem naar 
de eerste maanlandmg. Een 

terugblik op deze droomreis, en een 
blik op de evolutie die de 

ruimtevaart smds 1969 doormaakte, 
deze week extra bij Knack. 

Goed weekend 
Wat doet een belg het liefst tijdens 

het weekend? Lezen'' Musea 
bezoeken? Slapen'' Wandelen'' 

Een boeiende enquête in een extra 
gevulde feestspecial ter gelegenheid 

van de tiende verjaardag van 
Weekend Knack 

En verder... 
• De bednjven maken plannen • 

Kardinaal Danneels over de paus • 
Europa wordt groter • De 

tussenüjdse memoires van Jeltsin • 
Wasmiddelen . om ter witst • 

Kulluur- het spook van John Cage 
op de expo's Swallow en Museum-

circle • Boeken Albert Camu'; 

4MAGAZINHSINI: 
KNACK + WTEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere pcrsoneelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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Uiï DE REGIO 
ANTWERPEN 

M E I 

D o . 12 M E R K S E M : Familiedag. 
Daguitstap naar Averbode wordt 
vervangen door Huifkartocht in de 
streek van Grobbendonk en Vor-
selaar. Vertrek lOu. aan Vlanac, 
Bredabaan 360. Deelname: 300 
fr.p.p., -12j. gratis. Info en inschrij
ving bij Jacqueline Alarysse-Stock 
(03/645.37.66). Max. 20 perso
nen ! 

Vr. 13 K A L M T H O U T : Bezoek 
tentoonstelling in Hessenhuis „De 
geschiedenis van het Vlaamse 
wandtapijt", samen met F W - K a -
pellen. Inschrijven (250 fr.p.p.) bij 
Christel (664.07.57). Vertrek om 
8u.45 aan Heide-station. 

Za. 14 LINT: Eendagse studiereis 
naar Frans-Vlaanderen o.l.v. Wal
ter Lujrten. Org. : VU-Lint. Vertrek 
om 7u., terug rond 22u. Deelname: 
400 fr. Inschrijven: J a n Winters 
(455.75.83), Dany Vangermeersch 
(456.50.70) of Frank Vercauteren 
(454.15.18). 

Ma. 16 K A L M T H O U T : Voor
dracht met dia's over Hedendaagse 
kant. Om 20u. in TheesaJon De 

Raaf. Deelname: 100 fr/leden, 
niet-leden: 200 fr. (koffie inbegre
pen). Org. : FW-Kalmthout . 

D i . 17 B E R C H E M : Gesprek-
avond over ,,Aids ". Om 20u. in het 
Cultureel Centrum. Leden gratis, 
niet-leden: 50 fr. Org. : F W - B e r -
chem. 

Di . 24 H E I S T O / D B E R G : Om 
20u.30 bespreekt Groot-Heist 
VU-lijst voor gemeenteraadsver
kiezingen. Vooraf kunnen kandi
daten zich aanmelden bij voorzitter 
Mark Van Esbroeck, 
015/24.65.98. 

D i . 25 B E R C H E M : Frank Se-
berechts over ,,Ieder zijn zwarte, 
verzet, koUaboratie en repressie", 
n.a.v. zijn nieuwste boek. Om 20u. 
in het Kult. Centrum Berchem, 
Driekoningnstr. 126. Org. : 
Vlaamse Kring Berchem. 

Za. 28 B O N H E I D E N : Arr. tuin-
feest. Van 19 tot 21u. paëUa. De 
Lierse D S J B zorgt voor de mu
zikale omkadering (oude stijl jazz). 
In de Krankhoeve, Grote Doel-
straat. Kaarten (400 volw., 150 
kind) bij VU-kaderleden. Aperitief 

O V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limbuig brengt ter kennis 
dat de Provincie Limburg zal overgaan tot het inrichten van een 
aanweningsexamen voor een Auctie van ADJUNCT-CONSERVATOR 
ten behoeve van het Provinciedomein BokrqL 
TAAKOMSCHRIJVING 
De adjunct-conservator zal onder het gezag van de conservator en de 
domeinbeheerder belast worden met de inhoudelijke en de prak
tische uitwerking van het overdrachtsgegeven naar het brede publiek 
van het openluchtmuseum. 
Naast de cultuurconserverende opdracht zal hij tevens beleids
voorstellen formuleren voor de verdere uitwerking van het landelijk 
deel van het openluchtmusem. 
Bijkomende taken toevertrouwd aan de adjunct-conservator zijn 
eveneens: de zoig voor het documentatiecentrum (bibliotheek, 
archief, foto- en diatheek) en de collecties. 
PROFIEL 
- Belg zijn 
- van onberispelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het 

afsluiten van de inschrijvingen 
- in het bezit zijn van één van de volgende diploma's: 

- doctor of licentiaat in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis 
- licentiaat in de wijsbegeerte en letteren. 

De adjunct-conservator dient naast een uitstekende wetenschap
pelijke kennis tevens de nodige creativiteit te bezitten, teneinde het 
openluchtmuseum inhoudelijk op een educatief verantwoorde en 
toegankelijke wijze te kunnen oveitrengen aan de museumbezoeker. 
Organisatietalent is hiertoe onontbeerlijk 
Van de adjunct-conservator wordt tevens een gemotiveerde houding 
verwacht to.v. het "totale" Bokrijkproduct. De elementen Natuur-Cul-
tuur-Recreatie vormen in die provinciedomein één ondeelbaar 
geheel. 
EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma bestaat uit 4 delen: 
- een onderzoek curriculum vitae 
- een schriftelijke proef 
- het indienen van een beknopt proefstuk 
- de mondelinge proef met o.m. commentaar over het proefstuk 
BEZOLDIGING 
Volgens weddeschalen en aan index april 1994: 
- minimumwedde: 926.187 fr. bruto/jaar 
- maximumwedde: 1.564.630 fr. bruto/jaar. 
KANDIDATUREN 
De kandidaturen vergezeld van een voor eensluidend verklaard 
afschrift van het universitair diploma moeten vóór 14 juni 1994 bij 
aangetekende brief gestuurd worden aan de heer Provinciegrifiier, 4de 
Directie, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
Het curriculum vitae moet melding maken van volgende rubrieken: 
opleiding, bijscholing, ervaring, publicaties en socio-cultureel pro
fiel. 
Op basis van het curriculum vitae zal een eerste selectie gebeuren. 

Namens de Bestendige Deputatie: 
M. MARTENS 
Provinciegriffier. 

gratis. 

Ma. 30 D E U R N E : Om 19u. ko-
ordinatie ten huise van de sekre-
taresse VU-afdeling om op plak-
tocht te gaan. Helpen handen (met 
of zonder auto) zijn welkom. Even
tueel behanglijm en affiches. Einde 
om 21u. Seintje op 03/324.33.21. 

J U N I 

Vr. 3 M O R T S E L : Europa-Kwis 
o.l.v. Bob Bolssens. Om 20u. in zaal 
Atrium Mortsel, Hof van Rieth. 
Inschrijven per ploeg van 3-6 pers. 
(individuele inschrijvingen ook 
welkom), tot 31/6 bij Leen Veron, 
A. Stockmanslei 19, 2640 Mortsel 
(449.35.23 na 18u.). Deehiame: 
100 fr. Org. : VU-Mortsel. 

Zo. 5 L I E R : Dagtocht naar 
Frans-Vlaanderen o.l.v. Walter 
Luyten. Org.: DF. Info bij be
stuursleden of gids (03/482.11.93). 

Ma. 6 B E R C H E M : Middelheim-
wandeling o.l.v. gids. Samenkomst 
om 19u.30 aan ingang Middelheim-
park (Koninklijke laan naar Beu-
kenlcian). Org. : FW-Berchem. 

Di . 21 B E R C H E M : Uitstap naar 
St.Niklaas, in het teken van het 
Mercatorjaar. Vertrek om 8u.30 
stipt Berchem station. Bezoek Mer-
catormuseum en richting Rupel-
monde. Info en inschrijving bij 
FW-Berchem. 

VU-MECHELEN 
OP EIGEN HOUTJE 

BRABANT 
M E I 

Zo. 15 V I L V O O R D E : Bezoek aan 
de Nationale Plantentuin te Meise. 
Om 10u.30 aan ingang van Plan
tentuin. Org.: FW-Zemst-Vil
voorde-Alachelen . 

Di . 17 W E M M E L : J aak Vande-
meulebroucke over het Europa van 
gisteren, vandaag en morgen. Om 
19u.30 in het Rijkskultureel Cen
trum De Zandloper, Kaasmarkt. 
Inkom: 50 fr. Org. : F W - W e m -

Vr. 20 A A R S C H O T : Van 12 tot 
13u. in de Snok, Leuvensestraat 26 
(centrum). Bijeenkomst Vlaamse 
Jongeren. Onderwerp: Jongeren
banenplan. Met Bert Anciaux. 

Za. 21 Z E M S T : Euro-braadfeest 
van VU-Arr. Halle-Vilvoorde in 
Schranshoeve te Eppegem-Zemst. 
Van 11 tot 22u. Kinderanimatie, 
volksspelen, muzikale omlijsting, 
voorstelling Euro-kandidaten. 

LIMBURG 
M E I 

Wo. I l T E S S E N D E R L O : 
FW-Tessenderlo bezoekt 
Sint-Truiden. Vertrek met eigen 
vervoer om 17u.l5 op de Vismarkt 
te Tessenderio of Engsbergen. 
Deelname: 100 fr. voor de gids. Info 
en inschrijven bij bestuursleden 
voor 9/5. 

Vr. 20 MAASEIK: Wilfried Pau
wels over zijn boek ,,De bevrij
dingsdagen van 1944". Om 20u. in 
de voordrachtzaal van de Sted. 
Openbare Biblioteek, Bleumer-
straat. Org. : IJzerbedevéiartkomi-
tee en VWG-Maase ik . 

EEN ADVERTENTIE IN 
WIJ EN DE TOEKOMST 

RENDEERT 

D e VU-afde l ing M e c h e l e n deel t 
mee da t de v e r k e n n e n d e ge
s p r e k k e n met de plaatseli jke 
CVP, met he t oog op de mo
gelijke v o r m i n g v a n een kar -
tellijst, definitief a fgesprongen 
zijn. 

D e C V P w o u , als v r a g e n d e pa r 
tij (na u i tdrukkel i jk a a n d r i n g e n 
v a n enkele na t iona le t eno ren ) 
niet ingaan o p enkele voor d e 
V U fiindamentele eisen, n a m e 
lijk de ve rme ld ing V U in de 
l i jstnaam, de h e r k e n b a a r h e i d 
via een a a n v a a r d b a r e p laa tsver 

deling, een p a a r s t r ingente p ro 
g r a m m a - p u n t e n en ook de on
mogeli jkheid to t s a m e n w e r k i n g 
me t k a n d i d a t e n die s imbool zijn 
v o o r het hu id ige nefaste s tads
beleid. 

D e V U , die in het ve r leden 
s teeds op een kons t ruk t i eve ma
nier m e e w e r k t e aan vern ieu
w e n d e init iat ieven v o o r een be
te re t oekoms t v o o r M e c h e l e n en 
de M e c h e l a a r s , w e r k t g e w o o n 
ve rde r sian een eigen lijst, w a a r 
p laa ts is v o o r verjonging, ver 
ru iming en ve rn i euwing . 

VLAAMS-NEDERtANDSE AKTIE 

HET OPENBAAR VERVOER 
IN DE GRENSSTREEK 
L e d e n van de J o n g e D e m o -
k r a t e n ( D 6 6 ) en v a n de Volks
un ie jongeren wil len da t he t 
o p e n b a a r ve rvoe r in de g rens 
s t reek b e v o r d e r d en be t aa lbaa r 
w^ordt. 

O m een s tar t te m a k e n w o r d t 
v r i j dagnamiddag 13 mei 
(marktdcig in Reuse l ) een grati) 
busd iens t ve rzo rgd tussen 
A r e n d o n k en Reusel . 

D e bust i jden zijn als volg t : ver 
t r e k A r e n d o n k k e r k : Vl.ZA, 
13.45, 14.45 en 15.45. 

A a n k o m s t Reuse l -P le in : 13.00, 
14.00, 15.00 en 16.00. 

Ver t r ek Reuse l -P le in : 13.25, 
14.25, 15.25 en 16.25. 

A a n k o m s t A r e n d o n k - k e r k : 
13.40, 14.40, 15.40 en 16.40. 

D e b u s zal aans lu i ten o p D e 
Lijn v a n / n a a r T u r n h o u t en op 
B B A v a n / n a a r E i n d h o v e n en 
Tilburg. 

H e t aan ta l z i tp laa tsen is be 
pe rk t . 

W e zorgen er evenwel v o o r d a t , 
iedereen die m e t ons ve r t r ek t | 
ook een plaatsje v o o r de te
rugre is bekomt . 

WAKKEN HERDENKT 
JORIS VAN SEVEREN 
N a a r jaarli jkse g e w o o n t e gaa t 
de b e d e v a a r t n a a r de g r a v e n 
van J o r i s Van Seve ren en J a n 
Rijckoort w e e r door. D i t j aa r is 
he t een b i jzondere vier ing n a a r 
aanle id ing van de 100-jarige ge
boo r t e van J o r i s Van Severen . 

D e reis gaa t d o o r op P inks t e ren 
22 mei a.s. 

Ver t r ek van de au toca r te W a k 
ken om 6u.45 , Hu l s t e 7u., Kor t 
rijk M a r k t 7u.30. 

Koffiepauze te Ar ra s . S a m e n -

HERDENKING 
VAN HET 
BLOEDBAD 
VAN ABBEVILLE 
O p 14 mei a.s. zal er een her 
d e n k i n g p laa ts v inden o p het 
Mil i ta i re Ereve ld in D e P a n n e 
w a a r b loemen neerge legd zullen 
w o r d e n op he t graf van de 3 
Vlamingen die b ru taa l ver 
m o o r d w e r d e n d o o r F r a n s e mi
li tairen bij de k iosk van Ab
beville o p 20 mei 1940. 

D e laats te over levende (en) ge
tuige van deze moordpar t i j , 
mevr. G a b y L i jnkamp-War r i s 
zal hierbij a anwez ig zijn. 

Verzamelen za t e rdag 14 mei om 
15ti. aan de ingang van het 
k e r k h o f van D e P a n n e . 

k o m s t om l l u . te Abbevi l le . 
O p t o c h t o m 1 l u . 3 0 naa.r het 
g ra fmonument , gevolgd d o o r 
k rans -nee r l egg ing e n z ; 

Bezoek aan de kiosk. 

Tijd v o o r een p ick-nick . 

O m 17u. t e r u g v o o r de mis
vier ing Ln de geboortepl j ia ts 
W a k k e n . Ge legenhe id tot sa
menzi jn en k o u d buffet in het 
H o n d i u s - p a r k op 300 m e t e r van 
de ke rk . 

Bus re i s : 700 fr., k o u d buffet: 
250 fr. 

Alle v e r d e r e inl icht ingen en in
schr i jv ingen: 056/71.12.42. en 
056/63.30.32. 

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedkoop! 

Gratis dokunnentatie: 

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

VOOR MEER VROUWEN 
IN EUROPEES PARLEMENT 

Zo'n vijftig vrouwen van het 
Vrouwen Overlegkomitee 
(VOK) hielden eind vorige 
•week een biezonder geslaagde 
aktie, ze spoorden met de 
trein naar het Brusselse Cen
traalstation. Daarbij deelden 
zij niet alleen pamfletten uit 
maar vroegen ook handteke
ningen voor een petitie waarin 
meer vrouwen in het Euro
pees parlement w^orden ge-
eist.Het Overlegkomitee 

stuurt cian op een 50/50 ver

houding aan van alle man
daten, van adviserende tot be
sluitvormende funkties. Bij de 
komende Euro-verkiezingen 
beoogt het VOK 25 procent 
verkozen vrouwen. Voor 
1999 moet er dat 33 procent 
zijn en de helft moet in 2004 
bereikt woorden. 

Indien deze verhoudingen 
niet bereikt w^orden daagt het 
VOK de miannelijke verko-
zenen uit de zetels die vol
gens haar vrouwen toekomen 

ONDERSTEUN OP 
MUZIKALE WIJZE UW 
VERKIEZINGSKAMPAGNE 

niet te bezetten. In een mum 
van tijd werden meer dan 
1000 handtekeningen verza
meld. Aan de aktie namen 
ook VU-vrou'wen deel, zij 
werden aangevoerd door 
Euro-kandidate Nora Tom-
melein. 

Voor wie aan de aktie ,,Stem 
voor evenwicht tussen man
nen en vrouwen" wil mee-
w^erken: Vrouw^en Overleg
komitee, Breughelstraat 
31-33 te 2018 Antwerpen 1. 

MARK 
CAUDRON 
OVERLEDEN 

De VU-afdeling Aalst heeft ter 
gelegenheid van het verkie
zingsjaar 1994 een straalplaatje 
(CD) op de markt gebracht. 
Naast een verkiezingstekst 
bruikbaar voor gans Vlaande
ren, bevat het straalplaatje ook 
een door de VU-leden van 
Groot-Aalst gezongen eigen
tijdse versie van de Vlaamse 
Leeu^v. 

Deze CD kan door uw afdeling 
w^orden aangekocht tegen de 

prijs van 70 fr. (minimum cif-
name 500 stuks). Daar de ver
koopprijs 100 fr. bedraagt, kan 
uw afdeling op deze ^vijze de 
verkiezingskas een steuntje in 
de rug geven. Indien uw af
deling interesse heeft kan kon-
takt worden opgenomen met de 
afdeling Aalst. 

Info: Pierre Van Acker of Emi 
Feusels (053/70.34.66) en An-
toine Van der Heyden 
(053/70.21.49). 

WEST-VLAANDEREN 

MEI 
Wo. 11 IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Mooi weer: speelnamid-
dag Paters domein. Slecht wreer: 
knutselnamiddag. Afspraak: 
13u.30 parochiezaal, Ommegangs-
traat 5. Inkom 50 fr. Org.: Vlanajo 
Vz^v. 
Ma. 16 IZEGEM: Oud Stadhuis, 
16u.: voordracht over ,,Muziek 
door de eeuwen heen" voor Frans 
Herman. Org.: VWG-Izegera. 
Di. 17 BLANKENBERGE: Voor-
jciarsuitstap met stad Blankenberge 
naar de Druivenstreek. Vertrek om 
7u.45 aan het Stadhuid. Inschrijven 
voor 11/5. Info en inschrijven: stad
huis, van 9 tot Hu. Org.: 
WVG-Blankenberge. 
Wo. 18 BLANKENBERGE: 
Gouwdag te Koksljde-VWG. Ver
trek per tram om 13u.l0 aan het 
VW-kantoor-stationhalte. E^n 

onstpanningsnamiddag in het Ca
sino van Koksijde van 15 tot 17u.30. 
Met tram terug om 19u.l9. In
schrijven tot 13/5. Kostprijs: tram 
heen/terug: 230 fr. Org.: 
WVG-Blankenberge. 

Do. 19 BRUGGE: Muzikale di
areeks van Rom Dupres. Om 15u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: Informativa. 
Wo. 25 IZEGEM: V-club voor 
volwassenen. Om 19u.30 in de Om
megangstraat 5: het maken van 
sierboom met papieren roosjes. 
Meebrengen: prittlijm. Org.: Vla
najo vzw. 
Do. 26 IZEGEM: Euro-meeting 
met Firmin Debusseré en Jaak 
Vandemeulebroucke. Om 20u. in 
zaal Valentino, Meensestwg. 122. 
JUNI 
Vr. 3 lEPER: Euro-avond. Zaal 
Cieper, Brugseweg St. Jan bij leper. 
17u.30 opening tentoonstelling,, De 
kleine sterren van Europa" door 
Lieven Dehandschutter met aan
wezigheid van EP-lid Jaak Van
demeulebroucke. Om 20u. 
Euro-avond met tcJ van kandidaten 
en muzikale omlijsting. 
Zo. 26 DEERLIJK: 3de Dag van 
de Fiets. Fietsen voor het goede 
doel. Tussen 7 en 19u. Omloop: 2 
km. Gaverdomein-Deerlijk. Org.: 
Vlaamse Sociale Dienst Ie Dien. 

In Aalst is op 3 mei Mark 
Caudron overleden. De afge
storvene werd op 12 novembei-
1933 te Anderlecht geboren en-
was de broer van ons kamerlid 
J a n Caudron. De uitvaartdienst 
had verleden zaterdag onder 
grote belangstelling plaatst te 
Aalst. 

Wij bieden de rou^vende fa
milies onze blijken van diep 
medeleven bij dit eifsterven. 

OOST-
ĵ VLAANDEREN 

MEI 

Di. 17 NINOVE: Uitstap per bus 
naar de Vléiamse Ardennen. Ver
trek om 13u. aan PTI-Centrum-
laan. Kostprijs, alles inbegr.: 640 fr. 
Org.: VWG. 

Di. 17 NINOVE: Jaak Vande
meulebroucke en Georgette De Ke
gel bezoeken de dinsdagmarkt va
naf 9u. Alle simpatisanten zijn wel
kom. 

Wo. 25 DEINZE: Jaak Vande
meulebroucke over de Hormonen
maffia en Europa. Om 20u. in de 
kelder van de Stadsbiblioteek, 
Markt te Deinze. Org.: Goosse-
naertskring Deinze. 

EEN ADVERTENTIE IN 
WU EN DE TOEKOMST 

RENDEERT 

O V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter kennis 
dat de Provincie Limburg zal overgaan tot het inrichten van aan-
weningsexamens voor de functies van BIBLIOTHEEKBEDIENDE en 
ASSISrENT-DIENSTLEIDER ten behoeve van de Provinciale Cen
trale Openbare Bibliotheek te Hasselt 

TAAKOMSCHRIJVING 
De bibliotheekbediende verricht in de niet-publieke diensten op
drachten die te maken hebben met de bibliotheektechnische ver
werking van documenten. 
Daarnaast wordt hij/zij ingeschakeld in de publieke dienstveriening. 

De assistent-dienstieider 
Hij/zij heeft een ondersteunende en vooriichtingsfunctie met be
trekking tot het takenpakket van de bibliothecaris van de Centrale 
Openbare Bibliotheek: 
• hij/zij staat in voor de begeleiding van de Plaatselijke Openbare 

bibliotheken 
• hij/zij ondersteunt, in samenwerking met de betrokken dienst-

leider, de uitwerking van algemene en thematische collecties 
• hij/zij ontwikkelt sensibUisenngsacties naar de verschillende 

RO.B.'s 
Hij/zij levert een actieve bijdrage aan de pubheksgerichte dienst
verlening. 
Hij/zij levert een ondersteunende bijdrage aan de uitbouw van een 
multimediaal centrum. 

PROFIEL 
- Belg zijn 
- van onberispelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het 

afsluiten van de inschrijvingen 

Voor biblioteekbediende 
- in het bezit zijn van de volgende diploma's: 

• opleiding hoger secundau" onderwijs 
en 

• de akte van bekwaamheid 
- de bibhotheekbediende moet over uitstekende communicatieve 

vaardigheden beschikken en op flexibele wijze kunnen fungeren 
binnen de bibliotheekorganisatie 

Voor assistent-dienstieider 
- in het bezit zijn van volgende diploma's: 

• diploma bibüotheekeconomie « 
en 

• de akte van bekwaamheid 
- 3 jaar ervaring in een erkende voltijds welkende openbare bi

bliotheek kunnen voorieggen 
- de assistent-dienstieider moet zelfstandig kunnen werken en or

ganisatorisch goed onderiegd zijn 
- hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

EXAMENPROGRAMMA 

Bibliotheekbediende 
Het examenprogramma bestaat uit 3 delen: 
- een schriftelijke maturiteitsproef 
- een schriftelijke bibhotheektechnische proef 
- een conversatieproef 

Assistent-dienstieider 
Het examenprogramma bestaat uit 4 delen: 
- een onderzoek van de curricula vitae 
- een schriftelijke maturiteitsproef 
- een schriftehjke proef omtrent bibliotheektechnische programma's 

en de begeleiding van de plaatselijke openbare bibliotheken 
- een conversatieproef 
Om te slagen moeten de kandidaten op elke examenonderdeel 
tenminste de helft van de punten behalen en over de proeven samen 
tenminste 60% totaliseren. 

BEZOLDIGING 
Bibliotiieekbediende 
Volgens weddeschalen en aan index april 1994: 
- minimumwedde: 608.553 bruto/jaar 
- maximumwedde: 860.043 bruto/jaar 
Assistent-dienstieider 
Volgens weddeschalen en aan index april 1994: 
- müiimumwedde: 782.861 bruto/jaar 
- maximumwedde: 1.301.002 bruto/jaar. 

KANDIDATUREN 
De kandidaturen, vergezeld van een voor eensluidend verklaard 
afschrift van de diploma's en een uitgebreid CV, moeten vóór 14 juni 
1994 bij aangetekende bnef gestuurd worden aan de heer Pro-
vinciegrifTier, 4de Directie, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt 
Het curriculum vitae moet in volgorde melding maken van de 
volgende rubrieken: opleiding, bijscholing en ervanng. 
Voor de functie van assistent-dienstieider zal op basis van de curricula 
vitae een eerste selectie gemaakt worden. 

Namens de Bestendige Deputatie: 
M. MARTENS 
Provinciegnfiier. 
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MILIEUJAARBOEK 1993 

WE GROEIEN ONS DOOD! 
Uitgangspunt voor het <iamen^teLLen van het Milieu-

jaarboek '93 i) de voötsteLUng dat onó ekonomiich en 
industrieel syöteem zich onherroepelijk dood aan het 
groeien i). Het bekommert zich nauweLijkj om de gevolgen 
voor het milieu en de volgende generatie^). Blijven we blind 
voor de gevolgen van dit roekeloze groeimodel of kiezen we 
voor een duurzame mens- en milieuvriendelijke eko-
nomie ? 

W; 
lie van een milieujaar
boek verwacht dat het 
zich beperkt tot de sim
pele opsomming van mi

lieuproblemen en -maatregelen 
die zich in het voorafgaande jaar 
hebben voorgedaan vergist 
zich. Wie vandaag goedgelovig 
meent dat een milieu-aanpak 
beperkt kan bhjven tot een jaar-
hjkse boomplantaktie, tot de be
scherming van enkele bedreigde 
diersoorten, tot het opleggen 
van 'miheuvnendehjke' maatre
gelen in de rand van een pro-
duktieproces, of tot het opma
ken van een miheu-effektenrap-
port als doekje voor het bloe
den, die slaat de bal mis. Het 
Mduujaarboek 1995 dat door 
joernahst Raf Willems -werd sa
mengesteld en bij VUBPRESS 
verscheen stek de milieupro
blematiek in zijn volledige maat
schappelijke, politieke en eko-
nomische dimensie. 

De milieufeiten worden niet zo
maar op een rijtje gezet mjiar 
vormen de bouwstenen voor 
kritische reflektie. De sterk 
geëngageerde persoonlijke be
schouwingen die de samenstel
ler er bij elk deel in zijn kom-
mentaarstukjes aan toevoegt ge
ven het boek een bijzondere 
meerwaarde en kunnen de aan
zet geven voor interessante en 
boeiende denkpistes en debat
ten. 

DUURZAME 
ONTWIKKELING 
Twee universele principes vor
men de optiek van waaruit een 
dertigtal %vetenschapsmensen, 
joernalisten en vertegenwoor
digers van politieke, ekologi-
sche en sociale bewegingen wer
den geselekteerd om hun bij
drage tot dit jaarboek te leveren. 
Het eerste is het door de Brund-
landtkommissie in 1988 gelan
ceerde begrip "duurzame ont
wikkeling". 

Even herinneren: „Een duurzame 
ontwikkelLing u een ontwikkeling 
die tegemoet komt aan de noden van 
het heden zonder de behoeftenvoor-
ziening van de komende generaties in 
het gedrang te brengen. Een wereld 
waarin armoede en ongelijkheid re
gel zijn, zal altijd gevoelig blijven 
voor ekologuche rampen. Duurzame 
ontwikkeling vereut daarom voor
eerst het invullen van de boju-
behoeften maar daarnaast ook het 
algemeen verruimen van de mo
gelijkheden om de betere levensver
wachtingen te realiseren. Een le
vensstandaard die de basisbehoeften 
overstijgt kan enkel duurzaam zijn 
indien de konsumptienormen over de 
hele wereld rekening houden met de 
gevolgen op lange termijn. Duur
zame ontwikkeling vraagt dus het 
stimuleren van sociale en kulturele 
waarden die konsumptienormen ver
dedigen die binnen de ekologuche 
mogelijkheden liggen en voor ie
dereen haalbaar zijn." 

Op te merken hierbij valt al
leszins dat het VU-kongres te 
Leuven dit basisprincipe uit
drukkelijk als uitganspunt voor 
het ekonomisch handelen in het 
VU-partijprogramma opnam. 

Tweede belangrijk principe 
werd ontleend aan de 'Aarde-
konferentie van RIO ' die met 
het 'voorzichtigheidsprincipe' 
een belangrijke dimensie toe
voegde: „Daar waar ernstige 
schade dreigt voor het milieu, zal het 
ontbreken van onotnstotelijke we
tenschappelijke zekerheid niet ge
bruikt worden voor het uitstellen van 
maatregelen om die schade te voor
komen. " 

DE BOERENKWESTIE 
In een eerste deel belichten di
verse auteurs ieder verschil
lende aspekten van een aantal 
opvallende aktuele milieudos
siers. Bijdragen vinden we o.m. 
van Paul Staes (Agalev), Walter 
De Jonghe (De Morgen), Peter 
Renard (Knack) en VXJ-er Jaak 
Vandemeulebroucke. 

De afvcdproblematiek staat 
vooraan op de agenda. Het af
valbeleid van de Vlaamse Re
gering wordt op de korrel ge
nomen. 

Een tweede item situeert zich 
rond de landbouwproblema
tiek: De Boerenkwestie, grootscha
lige of milieuvriendelijke landbouw ?. 
De boeren hebben het moeiUjk 
vandaag. Door tal van regle
menteringen voelen zij zich in 
hun bestaan bedreigd. De mi
lieubeweging is de boeman. In 
diverse bijdragen in dit boek 
wordt de kant van de kleine 
familiaal werkende boer geko
zen. De -werkelijke vijanden be
vinden zich echter niet bij de 
ekologisten, maar vî el "in het 
protserige Leuvense 

pseudo-Versailles van de Boe
renbond", bij diegenen die 
grootschalige landbouw propa
geren, bij de agro-business en 
hun bankiers. Hoe kunnen we 
terugkeren naar een ekologisch 
verantwoorde, duurzame land
bouw? 

Het stuk van VU-Europarle
mentslid Jaak Vandemeule
broucke Wordt Vlaanderen het Pa
lermo van het Noorden - Een politiek 
recept tegen de hormonenmaffia is 
hier perfekt op zijn plaats. Een 
treffende Ulustratie van een ge
vecht van kleine producenten 
en konsumenten tegen gewe
tenloze veehandelaars, apothe
kers en dierenartsen. Een voor
beeld van een manklopend Bel
gisch en Europees gerechtelijk 
apparaat. 

Het MOX-dossier, waarin de 
kernlobby zijn slag thuishaalde, 
en de noodzakelijke rekonversie 
van de chloorchemie zijn de 
andere onderwerpen die behan
deld worden. 

De klassieke ekonom'ie heeft nauwelijks rekening gehouden met 
milieu, technologie en sociaal-kulturele verhoudingen. 

POLITIEK EN EKONOMIE 
De ekotaks, als politieke 'ver-
\vezenlijking' van de ekologis
ten, krijgt in dit onderdeel ruime 
aandacht als een soort 'case' van 
hoe de mUieubew^eging voor het 
eerst de 'echte' politieK binnen
stapte. 

In een schitterend pleidooi pleit 
ekonoom prof. Aviel Verbrug
gen, voorzitter van de 
Mina-raad, ervoor om tien re
medies toe te passen die moeten 
leiden toe een duurzame eko-
nomie. De tijd dat de ekonomen 
oplossingen konden aanbieden 
in de zin van het verhogen of 
verlagen van de overheidsbe
stedingen, het inspelen op de 
monetaire markt... is voorbij. 
Dergelijke remedies gaan er im
mers van uit dat er geen limieten 
staan op de draagkracht van 
milieu en natuur en dat de tech
nologie alle problemen van de 
natuur wel zal kunnen opvan
gen. De klassieke ekonomie 
heeft de integrale benadering, 
waarbij gelijktijdig rekening 
wordt gehouden met milieu, na
tuur, technologie, sociaal-kultu
rele verhoudingen... steeds on
terecht afge-wezen. 

Voor deze eminente ekonoom 
kan een duurzame ontwikkeling 
er maar komen via drie be
langrijke processen: een ver
anderingsproces, een herverde
lingsproces en een proces van 
groeibeheersing. 

Verandering moet er komen in 
onze omgang met de hulpbron
nen van natuur en milieu. De 
prijzen van onze hulpbronnen 
moeten zo hoog worden dat we 
wel verplicht w^orden er zuinig 
mee om te springen ! 

Investeringen dienen gericht op 
het herstel en behoud van ons 
kultuur-historisch-natuurlijk 

f)atrimonium. Wetenschappe-
ijk onderzoek moet georiën

teerd worden op duurzame 
technologie. 

Herverdeling moet er komen 
tusssen de generaties door aan 
ons nageslacht wat minder ma
teriële spullen en wat meer keu
zemogelijkheden voor natuur, 
milieu en open ruimte door te 
geven. Herverdeling ook tussen 
Noord en Zuid, tussen jong en 
oud en tussen rijk en arm. 

Voor Verbruggen moet de eko-
nomische groei worden afge
remd door de bevolkingsaanwas 
zowel in Noord als Zuid dras
tisch af te remmen. Tenslotte 
stelt hij dat de toename van 
materiële rijkdom in het rijke 
Westen niet langer noodzake
lijk, wenselijk noch mogelijk is. 

POLITIEKE UTOPIE? 
Verder wordt met boeiende bij
dragen van Frank Vanden-
broucke (SP), Jos Geysels en 
Magda Aelvoet (Agalev), Ina 
Brouwer (Groen-Links) en 
Bert Anciaux (Volksunie), het 
debat over de politieke krijt
lijnen die zich rond de eeuw-
wiseling zullen aftekenen ge
opend. Veel ruimte voor een 
kreatief politiek proces laten de 
pohtici-auteurs echter niet. 
Echte bew^eging lijkt op het eer
ste zicht binnen vooruitstrevend 
Vlaanderen niet mogelijk. 
Frank Vandenbroucke wil van 
rood en groen een 'paartje' ma
ken. De Agalev-mensen vinden 
nogal wat konservatisme in 
SP-kringen. Bert Anciaux wijst 
op het vernieuwende van 'de 
vergeten vernieuw^ing' en het 
Leuvense VU-kongres. 

De VU-voorzitter gaat op zoek 
naar de redenen waarom de VU 
destijds, op een ogenblik dat de 
Groene Fietsers aanhang -won
nen, dat de Klub van Rome met 
zijn rapport voor de pinnen 
k-wam en het Antwerpse duw-
vaartkanaal simbool in de mi-

4 ^ 

lieustrijd -werd, het milieudos
sier heeft laten schieten: „En 
toch werd heel die maatschappelijke 
beweeglijkheid, dat bevrucht worden 
door de grote maatschappelijke ten
densen, niet vermunt in een blijvende 
politieke werfkracht. Het postma-
terieel waardengeheel - waarvan de 
demokratische volksnationaluiten in 
Vlaanderen doordrongen waren en 
zijn - werd in zijn politieke dimensie 
aan anderen overgelaten. De vijver 
waarop later de Groenen zouden 
kunnen gaan vissen kregen ze rim
pelloos van de VU cadeau." 

Raf Willems laat zich in dit 
hoofdstuk niet onbetuigd en 
neemt konsekwent een eigen 
stelling in -waarmee hij richting 
^vil geven aan de diskussies over 
politieke herverkaveling, het 
partijlandschap in het volgend 
decennium, de ideeën die onder 
vooruitstrevenden in Vlaande
ren aanwezig zijn... Hij -wil 
bouw^stenen cianreiken voor een 
nieu\ve partij-politieke utopie 
„die ekologie met sociale rechtvaar
digheid verbindt; de nationalitei-
tenkwe^tie in een pacifistisch per-
spektief afstemt op mondiale so
lidariteit; een radikaal demokra-
tijch levensbeschouwelijk pluralisme 
en een tolerante links-liherale kul-
tuurvuiie koestert". Volgens de au
teur wordt op de drempel van de 
21ste eeu-w de politieke agenda 
bepaald door -vier nieuwe 
breuklijnen. In de eerste plaats 
is er de sociaal-ekonomische te
genstelling: kiezen we voor een 
mens- en milieuvriendelijke 
ekonomie of voor het neolibe
rale groei-model? De tweede 
breuklijn begeeft zich op het 
sociaal-kulturele vlak: nemen 
we een optie voor een multi-kul-
turele samenle-vdng, waarin 
ruimte -wordt gelaten voor de 
eigen nationale identiteit, of ko
men -we terecht in het 'eigen 
volk eerst'-principe ? Derde te
genstelling vinden -we op het 
sociaal-politieke vlak: de optie 
voor de 'poging om in de -waar
heid te leven' en de politiek van 
de 'propere handen' verus de 
politiek van de leugens en de 
doofpot. Tenslotte, en niet de 
minst belangrijke, is de soci
aal-psychologische breuklijn: 
de optie voor de zachte -waarden 
(-welzijn en algemene emanci
patie, solidariteit, soberheid) 
versus de harde waarden als 
konkurrenite, individualisme en 
konsumptie. Voor Willems 
overstijgt dit de huidige enge 
partijgrenzen en richt dit debat 
zich tot allen die geloven in de 
'maakbaarheid van de samen
leving'. 

Het boek dat door de samen
steller met veel zorg bijeen -werd 
gesprokkeld bevat uitermate 
boeiende bijdragen voor wie 
verder -wil kijken dan zijn neus 
lang is. Het is een -werk ge-
-worden dat moet gelezen wor
den door diegenen die mee wil
len nadenken over -waar het met 
Vlaanderen het volgende de
cennium ekologisch, ekonomi
sch, politiek en maatschappelijk 
naartoe moet. Aanbevolen! 

Koen Van Caimere 

<=» Milieujaarboek 1995. Raf 
Wdlems (samenst.)- Uitg. VUB
PRESS, Brussel, Pleinlaan 2, 
1050 Brussel (021641.55.90). 
512 blx., 595 fr. 
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ILT-lllTJE 
DE LOTERIJEN IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN 

DE LOTERIJKULTUUR : EEN EEUWENOUD FENOMEEN 
De geschiedenis van de loterijen 
in de Zuidelijke Nederlanden is 
nog grotendeels „terra incog
nita". De meeste gegevens om
trent dit onderwerp zijn vervat 
in enkele oudere studies, met 
name die van G.A. Fokker over 
de loterijen in de Nederlanden 
(1863), L. Gilliodts Van Se-
veren over die te Brugge (1878), 
Th. Gobert over die te Luik en 
G. Bigwood over de staatslo
terijen in de Oostenrijkse Ne
derlanden (1912). De jongste 
tachtig jaar werd in België geen 
grondige studie meer gewijd aan 
deze materie. 

In Nederland staat de loterij
geschiedenis momenteel in het 
middelpunt van de belangstel
ling. Een tentoonstelling van 
loterijdokumenten werd in 1991 
in het Belastingmuseum van 
Rotterdam georganizeerd. Ze 
droeg als titel Elck v'ucht om 
voordeel. In het Historisch Mu
seum te Rotterdam liep om
streeks dezelfde tijd een andere 
expositie : Voor het goede doel, 
loterijen en collecten op prenten. Lo
terijen komen er ook aan bod in 
kunst- en literair-historische 
studies. 

Niet enkel voor Nederland, ook 
voor de andere nabuurlanden 
bestaan studies over de lote
rijen, zij het dat het meestal gaat 
om niet heel recente weken. 
Uitgaande van de overtuiging 
dat België inzake de geschie
denis van deze vorm van kans
spel een belangrijke achterstand 
in te halen heeft, vatte het Al
gemeen Rijksarchief het plan op 
een tentoonstelling te wijden 
£ian het verleden van de loterijen 
in onze gewesten, in de hoop 
aldus meer aandacht te vestigen 
op dit voor de flnancieel-eko-
nomische, kuituur- en menta
liteitsgeschiedenis zo bijzonder 
boeiend fenomeen. 

Weinigen wellicht van de mil
joenen landgenoten die, dro
mend van grote winsten, ge
regeld hun kans in de loterij 
wagen, realizeren zich dat het 
hier gaat om een eeuwenoud 
fenomeen. Via loterijen \verden 
eeuwen geleden edelsmeedwer
ken en kunstwerken allerhande 
aan de man gebacht. De bouw 
van kerken en kapellen, van 
schuttershoven en gasthuizen 
werden met de opbrenst van 
loterijen gefinancierd. De ste
delijke en centrale overheden 
trachtten er hun steeds zwaar
der wegende schuldenlast mee 
te verlichten. 

In het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel loopt nog tot 25 juni de 
boeiende tentoonstelling De lo
terijen in de Zuidelijke Neder-
lanBenw (19>' eeuw - 1954). Uit 
de studie van het archiefma
teriaal, vooral in het Algemeen 
Rijksarchief en in de Rijksar
chieven in de Provinciën blijkt 
dat de Nederlanden een zeer 
beduidende bijdrage geleverd 
hebben tot de vorming van de 
Europese loterijkultuur. Ver
scheidene steden, waaronder 
Brugge, organizeerden er circa 
het midden van de 15de eeuw 
loterijen in de hoop aldus hun 
financiën te kunnen saneren. 
Ook privé-ondernemers begon
nen er zich toen mee in te laten. 
Al vlug wensten de vorsten 
eveneens een graantje mee te 

' Dcu Mddchen von der LottokoUektur ', een dchilderij van Peter Fendi 
(1796-1842) uit de Ödterreichutche Galerie in Wenen. 

pikken, door te bepalen dat 
voortaan alleen loterijen moch
ten uitgeschreven worden waar
voor een (uiteraard te betalen) 
vorstelijk oktrooi bekomen was. 

Zoals ook op andere terreinen 
drukte Antwerpen inzake de lo
terijen toen de voetsporen van 
Brugge. In de I6de eeuw echter 
ontpopte de Scheldestad zich 

tot hét centrum van de lote
rijkultuur in Noordwest-Eu
ropa. Hieraan kwam in het laat
ste kwart van de eeuw evenwel 
een einde met de ekonomische 
neergang van de metropool. 

STAATSINSTELLING 
Intussen was er een differen
tiatie opgetreden bij de loterijen. 
Afhankelijk van de inrichters en 
van de gestelde doeleinden 
sprak men over particuliere lo
terijen, stads- en staatsloterijen, 
kommerciële loterijen, loterijen 
van openbciar nut en liefdadig-
heidsloterijen. 

Vanaf de late I6de eeuw djialde 
het aantal loterijen in de Zui
delijke Nederlanden op spek-
takulaire wijze. Mogelijk was 
dit een gevolg van een ver
strengde moraal ten aanzien van 
de goklust in de kontrarefor-
matietijd. Ongetwijfeld deed 
ook de verslechterde ekonomi
sche situatie zich op dit punt 
gevoelen. De loterijen die tij
dens de eerste helft van de 17de 
eeuw her en der in het land nog 
plaatsgrepen, gingen veelal uit 
van enkele kunthandelaars. 

De Noordelijke Nederlanden 
beleefden vanaf het einde van de 
16de eeuw een opmerkelijke op
bloei van het loterijwezen. De 
lottrekkingen gingen dciar bo
vendien vaak gepaard met li
teraire evenementen, vooral to
neelopvoeringen. 

Met de oprichting van de Kei
zerlijke en Koninklijke Loterij 
bij oktrooi van 14 september 
1760 evolueerde de loterij in de 
Zuidehjke Nederlanden tot een 
staatsinstelling. Men onder
scheidde toen twee types van 
loterijen : de hier al eerder be
kende klassenloterij en de uit 
Italië afkomstige nummerloterij 
of het lotto. 

Tijdens de I9de eeuw trad de 
overheid opnieuw regulerend 
op en verbood in principe alle 

loterijen die geen karitatieve, 
artistieke, kulturele bedoeling 
hadden of een doel van alge
meen nut nastreefden. De door 
de wet voorziene uitzonderin
gen hadden voor gevolg dat nog 
talrijke loterijen georganizeerd 
werden. Daar het vaak om lief-
dadigheidstombola's ging, stond 
de frekwentie ervan in nauwe 
relatie met de evolutie van de 
sociaal-ekonomische toestand 
in het land. Ook de oprichting 
van de Koloniale Loterij in 1934 
hield daar verband mee : zij 
•werd ingegeven door de finan
ciële moeilijkheden veroorzaakt 
door de grote ekonomische kri-
sis van de jaren '30. De Ko-
lonicde Loterij luidde, door het 
verwerven van een sterke mo
nopoliepositie, een nieuwe faze 
in de geschiedenis van het Bel
gische loterij^vezen. Het leek 
daarom zinvol de in de ten
toonstelling behandelde periode 
te laten eindigen in 1934. 

c» De tentoonstelling in bet Al
gemeen Rijksarchief, RuLtbroek-
straat 8, te Brussel loopt van 21 
april tot 25 juni 1994. Ze 'u elke 
dag, behalve op zondag en maan
dag en op de feestdagen, toe
gankelijk van 10 tot 16 u. 50. 

Twee publikaties begeleiden deze 
tentoonstelling. Een kataJagud 
(81 blx.) beschrijft uitvoerig de 
250 tentoongestelde dokumenten 
en stukken. Een uitvoerig ge
ïllustreerd wetenschappelijk dos
sier (144 blz.) geeft bevattelijke 
historische informatie. De ka-
talogus kost 150 fr., het dossier 
600fr. 

Voor alle verdere inlichtingen 
kan men zich wenden tot de 
Edukatieve Diest van het Al
gemeen Rijksarchief, Ruisbroek
straat 2 te 1000 Brussel teL 
02/515.76.80. 

WIM SONNEVELD EN MARVIN GAYE 

TWEE DIEPBETREURDE LEGENDEN 
Twintig jjiar geleden, op 8 
maart '74 om precies te zijn, 
overleed Neerland's grootste 
chansonnier Wim Sonneveld. 
Diezelfde dag was in de Te
legraaf een gesprek met hem 
verschenen dat Henk Van der 
Meyden enkele weken ervoor 
met hem had, net dus voor 
Sonneveld zijn fatale hartaan
val kreeg. Sonneveld leek even 
aan de beterhand, maar dit 
werd het laatste gesprek. Ge
boren in juni 1917 is hij een der 
meest veelzijdige teatermensen 
ge\vorden, en hoewel een vlotte 
en grcige prater én zwerver van 
nature was hij een rustig ie
mand die van huiselijke ge
zelligheid hield. En er telkens 
weer acht maanden over deed 
om een nieuwe sho'w voor te 
bereiden. Sonneveld debu
teerde begin '36 in de Louis 
Davids-show, en dank zij zijn 
warme, ontroerende stemge
luid en vlotte voorkomen, ge
paard aan de ervaring die hij 
had opgedaan bij de vooral 

Franse en Duitse kabaretiers, 
deed hij het bij het publiek. Hij 
bou'wde achteraf een interna
tionale loopbaan op die hem tot 
zijn dood in '7A zelfs in de fdm 
én Holl3rwood bracht. Hij had 
veel kontakten met de grote 
Marcel Marceau en Fred As-
taire. Teksten werden voor 
hem geschreven door Seth 
Gaaikema, Huib Janssens en 
Conny Stuart met wie hij 16 
jaar samenwerkte. Michel van 
der Plas en Simon Carmiggelt, 
die andere bekende namen, le
verden in zijn meer recente 
periode bijdragen. Sonneveld 
was veel meer dan zanger van 
ondermeer ,,Margootje" en 
,,Water bij de wijn" én Frater 
Venantius én ,,Tearoom 
tango"... 

Onder de titel Haul het doek 
nuuir op bracht Phonogram nu 
op dubbelceedee 22 hoogte
punten uit zijn teatershows uit. 
Liefhebbers van kabaret en 
echte kleinkunst vinden hier 

Sonneveld dan ook op zijn 
grappigst, gul en sprankelend. 
Maar ook gevoelvolle man die 
hij echt was, vol overtuiging 
voor zijn vak. 

DE ZIEL VAN MARVIN... 
Op 1 april j.l. w^as het tien jaar 
geleden dat de souUegende en 
liedjesschrijver Marvin Gaye 
verd-ween. Hij Nvas de man die 
tientallen anderen in de late 
sixties en begin zeventig aan 
steengoede soulnummers 
hielp, terwijl hij zelf de ene na 
andere hit scoorde. Zijn zopas 
verschenen Very best of ... zal de 
velen bekoren die in die pe
riode ,,jong" waren en zich 
lieten meeslepen met zijn ge
voelvolle stem en dan weer 
dampend ritme. 

Lijsttrekker is uiteraard zijn 
,,Heard it tru the grapevine", 
zijn monument in de sixties. 
Het meesterwerk blijft het aan
stekende swingende duet ,,It 
takes two" met Kom Weston. 

4 ^ 

Ook de vijf duetten met zan
geres Tammi Terrell, waarmee 
hij de hitlijsten teisterde en die 
recent langs de musical ,,A11 I 
need tot get by " weer in de 
belangstelling kwamen. De sa
menwerking met Diana Ross 
(voor twee liedjes) is op het 
randje van zeemzoeterigheid, 
maar vanaf titel 12 wordt het 
meer ritmische werk voorge
schoteld, met in enkele num
mers méér dan één knipoog 
naar de eveneens betreurde 
Sam Cooke. Begin tachtig 
kwam een dieptepunt, en ver
huisde Marvin Gaye naar Oos
tende, waar hij tijdens zijn 
driejarige ballingschap de we
reldhit ,, Sexual Healing" 
schreef, én kennismaking met 
ondermeer onze Arno Hint-
jens. De plaat wordt stevig 
afgerond met Stones cover 
,,Can't get a witness" en 
,,Lucky me" in rasechte Rythm 
en bluesstijl. 

(sd) 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 14 MEI 

KUFFS 
Een nietsnut erft het privé-legertje van zijn broer en wordt zowaar op slag 
volwassen. Samen met de échte politie gaat hij op zoek naar de 
moordenaars van zijn broer. Een spannende, soms komische ciktiefilm 
(1991) met Christian Slater, Tony Goldwyn en Bruce Boxleitner. (TV 1, 
om 22u.45) 

CAN'T BUY ME LOVE 
Een lelijkerd koopt het mooiste meisje van de klas om, zodat zij zich zijn 
liefje gaat noemen. Hij loopt hoog op met zijn „verovering", maar dan 
blijkt dat zij verliefd was op de jongen die hij vroeger was. Amerik. 
sentimentele film (1987) met Patrick Dempsey en Amanda Peterson. 
(VTM, om 23u.l0) 
ZONDAG 15 MEI 

SPLASH 
Leuke Amerik. komedie (1984) over een Newyorkse jongeman die 
tijdens zijn vakantie verliefd wordt op een zeemeermin en haar meeneemt 
naar zijn appartement. Pretentieloze ontspanning, met Daryl Hannah en 
Tom Hanks. (TV 1, om 20u.30) 
MAANDAG 16 MEI 

WELCOME HOME, ROXY 
CARMICHAEL 
Amerik. film (1990) met Wynona Ryder, Jeff Daniels en Laila Robbins. 
In deze tragi-komedie draait alles rond de aangekondigde terugkeer van 
een sexy beroemdheid naar haar geboortestadje en de gevolgen van zon 
evenement voor de bewoners. Vooral dan voor de knappe Dinky, een 
adoptiemeisje van zestien. (TV 2, om 22u.05) 

Wynona Ryder in Welcome Home, Roxy Carmichael, een 
tragi-komuch verhaal over volwcuuen worden. Maandag 16 mei op 
TV2, om 22u.05. 

DINSDAG 17 MEI 

FRANCE SOCIETE ANONYME 
Een ingevroren misdadiger uit de jaren zeventig ontwaakt in het jaar 
2222 en doet zijn verhaal. Een originele film waarmee regisseur Alain 
Comeau (1973) zijn debuut maakte. Met Michel Bouquet, Allyn Ann 
McLerie en Francis Blanche. (TV 2, om 22u.) 

WHO'S THAT KNOCKING AT MY 
DOOR? 
Harvey Keitel speelt de rol van ene J.R., een jonge katoliek uit de 
Italiaanse wijk van New York, die verhefd wordt op een meisje dat het erg 
vervelend vmdt dat hij niet met haar naar bed wil voor ze getrouw^d zijn. 
Knappe debuutfilm van Martm Scorsese (1968). (VTM, om 23u.30) 

WOENSDAG 18 MEI 

DIE DONAUPRINZESSIN 
Met de aflevering Maidentrip start een nieuwe 12-delige Duits-Oos-
tennjkse serie die speelt in het milieu van wijnbouwers. Maar die gaan 
dan ŵ el vaak op zwier met de Donauprinzessin, een luxe-jacht. (TV 1, 
om 20u.30) 

VRIJDAG 20 MEI 

FRANTIC 
Een Amerikaanse arts raakt verzeild in de Parijse onderwereld wanneer 
zijn vrouw tijdens de eerste dag van hun bezoek aan Frankrijk spoorloos 
verdwijnt. Een geloofwaardige triller van Roman Polanski (1988) met 
Hamson Ford, Emmanuelle Seigner en Betty Buckley. (VTM, om 
20u.30) 

OP AFBETALING 
Ned. film van Frans Weisz (1992) naar een roman van Simon Vestdijk, 
met Renée Soutendijk, Gijs Scholten van Aschat en Coen Flink. Toevallig 
heeft de jonge advokaat Hendrik Grond ontdekt dat zijn vrouw Olga 
hem bedriegt met een oudere kollega. Hij gebaart van niets, maar begint 
wel wraak te nemen op een bijzonder arrogante manier, op afbetaling.. 
(TV 2, om 22u.30) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 17 

HORIZONTAAL 
5. Hij levert persoonlijk je be

stelling af (4) 
7. Betalingen wegens 't uit

lachen van mensen? (10) 
9. Vanouds een strijdperk (5) 

10. Cilinders van de hoogste 
kategorie zijn vergissingen! 

11. Zo'n voorschrift is een ge-
•woonte (5) 

12. Verzoek van buitenaf om de 
dorpel te overschrijden (2, 
6) 

14. Op dit moment trekt een 
Fransman z'n kleren uit 
(2) 

15. Zo iemand is een van haat 
vervulde tegenstander (6) 

16. In 't klein kun je hiermee 
brand stichten (4) 

17. Belangrijkste zuivelleve-
rancier (4) 

18. Borstelbeest (4) 
19. En deze vrouw in 't klein is 

een schortje! (3) 
21. Stonden (4) 
22. Huis- en trekdier (4) 

VERTIKAAL 

1. In deze toestand komt het 
op snelheid aan (10) 

2. Die zit een lichtbundel ach
terna! (11) 

3. Met genoegen verricht (5, 
6) 

4. Hemelse kleur (10) 
5. Een betoog afdoende •weer

leggen zonder nerveus te 
zijn ! (10) 

6. Ook voor een momentje 
kun je met iemand akkoord 
zijn (8) 

8. Toestel om je te water voort 
te be\vegen (8) 

13. Terug, maar dan in plech
tige vorm (5) 

20. In deze partij hebben ze de 
letters van volgorde ver
wisseld (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 16 
Horizontaal: 3. satire; 5. eens; 
7. tekenpotlood; 9. sportwereld; 
11. naam; 12. de schaar han
teren; 14. archiefstuk; 17. Ina; 

18. averij; 19. radijsjes; 20. op 
reis. l e i s . 

Vertikaal: 1. stijl; 2. meeden
ken; 3. spoor; 4. Antwerpenaar; 
6. nota; 7. topscore; 8. kern
achtig; 10. lot; 12. dij; 13. af
stand; IS.uiensoep; 16. w^ijzers; 
21. po. 

Frans Smet uit de D e Beuc-
kerstraat 66 in 2018 Antwer

pen wint een prijsje. Zijn gele 
briefkaart met de juiste op
lossing van opgave 16 w^erd uit 
de korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 17 ten laatste op dins
dag 24 mei op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG © 
Z^tduivel: 
Mister Crash 

© 
Toestand van paus is niet 
heupeloos 

© 
Wim Kok lijdt 
overwinningsnederlaag 

© 
Weigert Hugo Vlaamse 
erepenning w^egens 
Claustrofobie ? 

Amnestie? 
Collig non! 

© 

© 

AHASVERUS 

„3 varkentt op 1 We^ttvUuning", 
las Ahasverus 
En wij die dachten dat 
Zwijnaarde in Oo^t-Vlaanderen 
lag... 

Weldra weer paus mobiel 
© 

BRTN van het Casje 
naar de VTMuur 

© 
Wereld blij met Mandela 
Wi nnie? 

Vastbenoemde leerkracht? 

Ben je een vastbenoemde leerkracht in het vrij of het 
gemeenschapsonderwijs ? 

Wil je boeiend werken met politiek geëngageerde jongeren ? 

Ben je jonger dan 38, dan kan je vanaf 1 september 1994 bij 
Volksuniejongeren vzw aan de slag als stafmedewerker, met 

behoud van loon, aciënniteit... 

Snel reageren ! 

V U J O 

Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

tel.: 02/217.63.28 
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VOLKSE FIERHEID 
O p het Europees Muziekfes
tival voor de Jeugd te Neerpelt 
liepen de Waalse deelnemers 
terecht trots en fier in de op
tocht met het symbool van hun 
regio: de Waalse haan. 

Op de socialistische 1 mei-vie
ringen \varen veel rode vlaggen 
maar geen enkel symbool van 
Vlaanderen. Nergens was een 
Vlaamse leeuwenvlag te be
speuren. Van volkse fierheid ge
sproken ! 

Over de inhoud van de toe
spraken zullen we best zwij
gen. 

De Vlamingen weten méiar al te 
best dat werktijdverkorting met 
behoud van loon een sprookje 
is. 

WUfried Rosiers, 
Neeroeteren 

DODENGANG 
Op de meest wettelijke manier 
heeft het IJzerbedevaartkomi-
tee de koncessie bekomen van 
de dodengang in Diksmuide. 
Men wil er samen met de I J -
zertoren één geheel van maken 
ten dienste van het onderwijs en 
de vele bezoekers „opdat men 
nooit zou vergeten !". 

De rechtbank van Veurne heeft 
deze wettige toewijzing aan het 

IJzerbedevaartkomitee, heel 
recent, nog bekrachtigd. 

Uitgerekend op de V-dag, alsof 
de vernederingen van de Vla
mingen door nederlandsonkun-
dige Belgische bevelhebberss in 
W O I en de laffe repressie en 
epuratie van W O II nog niet 
voldoende zijn, lukt de Waalse 
minister Alaystadt erin om de 
Vlamingen uit te dagen en te 
pesten door het IJzerbede
vaartkomitee de koncessie te 
ontzeggen. Voor deze houding 
en de houding van het sche-
penkoUege van Diksmuide heb
ben we het grootste misprijzen. 
Zo wordt nog maar eens dui
delijk dat in dit land „wat recht 
is, krom gemaakt wordt!" met 
een minister op kop. 

We hopen dat de Vleiamse re
gering niet kapituleert in deze 
zaak! Alaystadt zou best op
hoepelen en liefst zo vlug mo
gelijk ! 

Maystadt lapt de Raad van 
State en alle wetten aan zijn 
laars. Kan dat ? 

IJzerbedevaartkomitee-gewest 

Maaseik 

ZANGFEEST 
Omdat weinig werd gereageerd 
op het 57ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest, wil ik hierbij mijn 
verbazing daarrond uitdruk
ken. Ik waardeer o.a. het plei

dooi voor het ondersteunen van 
het Nederlands op %vereldvlak 
en de verdediging van het open 
volksnationalisme in de toe
spraak van ANZ-voorzitter 
Hugo Portier. Deze punten 
hadden in de programmatie wel 
meer tot uiting kunnen komen. 
Zo miste ik de aanwezigheid 
van Surinamers, Zuidafrika
nen, Frans-Vlamingen en zelfs 
Nederlanders op het podium. 

Merkwaardig -was het afvoeren 
van Hans de Booij. Graag ver
nam ik de artistieke (of andere) 
redenen hiertoe •want staat niet 
in de programmabrochure: 
„Redenen te over om Hans de 
Booij uit te nodigen op het 57ste 
Zangfeest!" ? 

Ik begrijp heel goed waarom 
Rob Eykens ontslag nam als 
voorzitter van de programma
kommissie: zo een bocht in 
Vlciamse middens! Ik loof dan 
ook de vastberadenheid van 
Rob Eykens in zijn beslissing. 

Verder betreur ik dat het zang
feest de Nederlandstalige mu
ziek van de jaren '80 en '90 in de 
kou liet staan. Wil de Vlaamse 
bew^eging óiansluiting vinden bij 
de jongvolwassenen en jeugd, 
dan zal het Vlaams Nationaal 
Zangfeest ook oprechte aan
dacht moeten schenken aan de 
kulturele uitingen van deze ge
neraties (Nekka '94 -was daar
van een geslaagd voorbeeld). 
Men mag zich immers niet blind 
staren op de ruime aanwezig

heid van vooral één jeugdbe
weging op het zangfeest. Deze 
vertegenwoordigt immers niet 
de brede waaier van de Vlaamse 
jeugd. 

J-P Roosen, Destelbergen 

HOE LANG NOG? 
Hoe lang nog moet Vlaanderen 
het diktaat van de Franstaligen 
ondergcian ? Hoe lang nog laten 
,,lauwe Vlamingen" uit de na
tionale regering zich rollen door 
hun Franstalige medeminis
ters? 

Wat Vlaanderen de jongste we
ken heeft moeten slikken en 
geslikt heeft is onvoorstelbaar: 

— lien geboren Vlaming kan 
nooit burgemeester zijn van 
Brussel. Dat is zuiver racisme. 
Tobback laat begaan. 

— Het Nederlands komt niet aan 
bod in het Europees Merken
bureau. Dehaene laat begaan. 

— Het taalevenwicht op Bui
tenlandse Zaken wordt op een 
knip van Onckelinkx door 
Claes vlug geregeld. De Frans
taligen mogen langer in dienst 
blijven. Wat met de logische 
60(N)-40(F)-verhouding in de 
NMBS of bij Sabena? 

— De Waal Alaystadt zegt dat 
het IJzerbedevaartkomitee de 
Dodengang niet mag beheren 

ook al verliep alles wettelijk bij 
de toewijzing. 

— Het busbedrijf Van Hooi 
grijpt naast de busorder. Recht
vaardigheid is geschied zegt de 
Waalse minister Bodson. Ook al 
verliep alles van de kant van 
Van Hooi wettelijk en moest 
Wallonië een nepfirma oprich
ten om de bestelling te kunnen 
leveren ! Eigen volk eerst! 

Er IS maar één afdoend ant
woord op deze kwaal: radikale 
boedelscheiding! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

D e redaktie ontvangt 
g raag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. D e andere 
publiceert zij, naarge
lang e r plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

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

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 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06,64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardstiergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-ooslkamp^ 
,. 050 35 74 04 , " 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^mtr^/J/^v^^^'^'^ 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

, 1 , sonen. Groepen 
lil) en bussen op 
I l afspraak 
" tegen speciale 

prijzen - toeristen-
' - ' menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof decemberDe famil iezaak nnet traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
' snacks 

' restaurant 
* zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest. 52 
ANTWERPEN 

V de winne-fabrisac 
<. / 

-^ / mlgrostraat 188 
\ / 'B 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

type 
offset 

repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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ÜMIJTER 
TERUG NAAR HET OOSTFRONT (2) 

WERVEN VOOR 
VUVAMS LEGIOEN 
EN WAFFEN SS 
De VLiairuie leide/v hadden zo hun redenen om te werven 
i'oor het Vlaaimi Legioen en de Waffen SS. De Algemene 
SS Vlaanderen riep reedui in september 1940 op om dierut 
te nemen in de Waffen SS. De Algemene SS kreeg jnel 
navolging. In de lente van 1941 ondernam Leider Reitnond 
Tollenaere van de Zwarte Brigade, de VNV-militie, 
eveneeru) een wervingökampagne voor de Waffen SS. Toen 
de oorlog met Rusland uitbrak zette het VNV zich met de 
oprichting van een Vlaanu Legioen volop achter de 
werving. De Vlaanue motieven waren echter heel andere 
dan de doebtellingen die de Duitse SS-irutanticö met de 
vrijwilligerölegwenen voor ogen stonden, zoaL mag blijken 
uit onderstaand beknopt overzicht van de oorlogde wer-
vingttgeschiedenL) voor het Oostfront. 

niet achterwege 

T
oen Staf De Clercq in no
vember 1940 besloot tot een 
politieke koUaboratie zon
der voorwaarden", schrijft 

Bruno De Wever in De Vo^ (24 
december 1993), "moet hij be
seft hebben dat hij ook moest 
participeren aan de Duitse oor
logsvoering." 

Nochtans herinnert Ojwatt) Van 
Ooteghem zich dat niet alle 
VNV-kopstukken voor de oor
log zomaar voor de koUaboratie 
gewonnen waren: „In mijn om
geving waren er zeker mensen 
die niet zinnens waren om te 
kollaboreren, Elias bvb, die bij 
ons vriend aan huis was. Hij zei 
steeds:geen tweede aktivume". 

De werkelijkheid liep even an
ders. Door de opbodpolitiek 
van zijn tegenstrevers in de po
litieke koUaboratie, nl. de Al
gemene SS Vlaanderen, werd 
Staf De Clercq, de Leider van 
het Vlaams Nationaal Verbond, 
ertoe verleid om minstens even
veel te doen. De Wever zag in 
het geciteerde artikel een di
lemma voor De Clercq: "niet 
militair kollaboreren, met het 
risiko zijn geloofwaardigheid te 
verliezen, of kollaboreren in het 
kader van de Waffen SS, met 
het risiko militanten over te le
veren aan de instanties die zijn 
politieke tegenstrever in de kol-
laboratie patroneerden." De 
Leider koos voor het laatste. In 
april '41 gaf hij het bevel tot de 
onmiddellijke werving voor de 
Waffen SS. 

De motieven klonken edel. Uit 
het lied van het Vlaams Le
gioen : 

Wij volgen het vaandel der 
Leeuwen 

Door sikkel en hamer onteerd. 

Ons hooren de komende eeu
wen 

Te wapen voor Outer en 
Heerd ! 

Begin juh I94I deed Staf De 
Clercq volgende oproep: De 
samenzwering van de oude we
reld van Jodendom, van plu-
tokratie en Bolsjevisme is thans 
duidelijk gebleken. Ook Sov-
jet-Rusland heeft het masker 
afgeworpen en bedreigt de Eu
ropese beschaving; het gaat er 
om de redding van Europa en de 
redding van het Kristendom. 
Bijna alle volkeren sluiten zich 
aaneen in de afweer van het 
Bolsjevisme. Vlaanderen wil in 

deze afweer 
blijven". 
Reimond Tollenaere schreef: 
"Voor de eerste maal sinds eeu

wen mag het Vlaamse Volk zijn 
eigen soldaten hebben. Aange
voerd door Vlaamse officieren, 
strijdende onder de Leeuwen
vlag, zullen Vlaamse jongens in 
de Steppen van Rusland ge
tuigenis afleggen van de levens
wil van ons Volk. Wij mogen 
buitendien tegenover Duitsland 
niet in gebreke blijven. Wan
neer wij thans met de daad 
be-wijzen, dat wij bereid zijn om 
de gemeenschappelijke Euro
pese vijand die het Bolsjevisme 
is, te keer te gaan, dan zullen wij 
ook later in de opbouw van het 
nieuwe Europa recht van spre
ken hebben. ' 

HEIMS INS REICH 
Het VNV geloofde dat het op 
het Vlaams Legioen een politiek 
kontrolerend oog zou kunnen 
houden, en dat de inzet van het 
Legioen de politieke doelen van 
het verbond zou ondersteunen. 
De VNV-leiding had van de 
Duitsers immers een heus kon-
trakt weten af te dwingen, met 
toezeggingen zoals de aanstel
ling van een aalmoezenier, de 
benoeming van Vlaamse offi
cieren en van verbindingsoffi
cieren tussen Legioen en VNV, 
de oprichting van een eigen me
disch korps, en de medezeg
genschap van de Staf De Clercq 
in de aanstelling van de be
velvoerende officieren. 

Van dat "kontrakt"" hebben de 
Duitse instanties zich als puntje 
bij paaltje kwam geen sikkepit 
aangetrokken. Een Vlaamse 
aalmoezenier hebben de Legi
oensoldaten nooit gezien. De 
toezegging van Vlaamse offi
cieren was militair-technisch 
onrealistisch: men had er ge
woon niet genoeg, en de kan
didaat-officieren moesten nog 
opgeleid worden. Maar de af
spraken werden vooral niet na
geleefd omdat ze indruisten te
gen de belangrijkste doeleinden 
die de SS-leiding in Berlijn zich 
gesteld had. 

De Wever: ,,De bedoelingen van 
de SS-instanties die de werving 
in handen hadden waren het
zelfde in Nederland, Denemar
ken, Noorwegen: de instanties 
die er zich mee bezig hielden 
wilden een elite vormen die de 
""heims-ins- Reich '"-stroming 

Ook na auguötiui '43 kon de SS voor de werving blijven rekenen op 
Cyriel Verdchaeve en Auguat Bornu. 

zou gaan versterken. De be
doeling was leiders voor de toe
komst te vormen, stevig over
tuigd, wij zouden zeggen ge-
indoktrineerd, met het idee dat 
er voor Vlaanderen maar één 
duidelijke toekomst was, en die 
is: parel aan de kroon van het 
Groot-Duitse Rijk." 

De bedoelingen van de SS wa
ren dus feitelijk tegengesteld 
aan die van het VNV: men wilde 
de vrijwilligers juist "vervreem
den van het als partikularistisch 
en katoliek beschouwde VNV, 
ook als dat ten koste ging van 
het oorspronkelijk engagement
smotief van vele Vlaams-nati
onalistische en/of katoliek ge-
inspireerde vrijvirilligers", aldus 
De Wever in De Vos. 

KLACHTENBRIEF 
Een en ander had natuurlijk 
gevolgen voor de legioensolda-
ten die inmiddels vertrokken 
waren. Maar hierop komen we 
in een volgende aflevering nog 
uitgebreid op terug. In deze 
bijdrage blijven we nog even in 
Vlaanderen, waar De Clercq, 
toen duidelijk werd dat de Duit
sers de afspraken met het VNV 
over het Legioen aan de laarzen 
lapten, zich verplicht zag klach
tenbrief na klachtenbrief te 
schrijven aan de Duitse over
heid. 

Over deze onvrede bij het VNV 
lekte echter weinig uit bij de 
buitenwacht. De Clercq drong 
daar trouwens bij de Duitsers 
zelf op aan. In september 1942 
schreef hij aan het Militaire Be
stuur: "Deze beschouwingen en 
besluiten dienen volstrekt een 
zeer vertrouwelijk karakter te 
bewaren. Noch ons Volk noch 
Duitsland hebben er iets bij te 
winnen dat, door het bekend 
maken van gewraakte methodes 
en wantoestanden, ontevreden
heid, verontwaardiging en vij
andigheid (...), zou ontstaan en 
dat er een gevoelen van ach
terdocht en onrust bij de na
bestaanden der legionairs en der 
duitsvriendelijke Vlaamse be
volking zou ontwikkeld worden 
(...)". "Het bundel dat wij hier 
overhandigen geldt als aan
klacht (...) In geen geval kan 
deze bundel bekend gemaakt 
worden in Vlaamse middens. 
De verontwaardiging (...) zou 
zo enorm groot zijn (...) dat de 
verhoudingen tussen het Rijk en 
het nieuwe Vlaanderen er op 
onnoemelijke wijze zouden door 
geschaad worden." 

De Clercq hekelde o.m. de uit
schakeling van het VNV in het 
rechtstreeks kontakt met de 
Vlaamse manschappen, en het 
misprijzen waarmee aan en ach

ter het front over hemzelf en zijn 
partij gesproken werd door het 
Duitse officierenkorps maar 
ook door de SS-gezinde 
Vlaamse vrijwilligers op ver-
trouwensposten. 

Na de dood van De Clercq op 
22 oktober 1942 nam Hendrik 
Elias het VNV-roer over. Voor 
de man die volgens Van Oo
teghem waarschuwde voor een 
tweede aktivisme was de mi
litaire koUaboratie een onaan
gename erfenis. Ook Elias 
kreeg te maken met interne 
weerstand tegen de 'werving. 
Bekend in dit verband is de 
brief van 3 april 1943 die pater 
Callewaert aan de Vlaamse Lei
der schreef. Callewaert was het 
niet eens met de VNV-politiek 
die volgens hem o.m. gesteund 
was op het verkeerde uitgangs
punt dat Duitsland de oorlog 
moest winnen. Duitsland bood 
Vlaanderen volgens de gezag
hebbende pater geen garanties. 
"Het slagwoord 'de Fünrer weet 
alles en zal alles oplossen' kan 
enkel door naïeve snullen uit
gesproken en geloofd worden", 
schreef Calle-waert. 

ELIAS STOPT WERVING 
Enkele maanden later, op 1 juli, 
werd het Vlaams Legioen zon
der konsultatie van het VNV 
ontbonden en omgevormd tot 
de SS Sturmbrigade Lange-
marck. "Zogenaamd om mili
tair-organisatorische, in werke
lijkheid om politieke redenen", 
aldus De Wever in De Vos. De 
historikus noemt de ontbinding 
van het Vlaams Legioen de 
druppel die de emmer bij Elias 
deed overlopen. Op 14 augustus 
1943 staakte hij de werving voor 
de Waffen SS. Elias w^eigerde 
sedert die dag ook elke samen
werking met andere SS-orga-
nisaties. Een beslissing w^aar, 
tussen haakjes gezegd, heel wat 
moed voor nodig was. Elias 
bleef echter wel bereid zich in te 
spannen voor de Duitse over
winning. Het VNV wierf verder 
voor het Organisation 
Todt-Schutzkommando en de 
Kriegsmarine. 

Het VNV had het (letterlijk en 
figuurlijk haast) leeuwendeel 
van de Oostfront-strijders ge
worven. De Algemene SS 
Vlaanderen en de DeVlag 
trachtten het VNV hierbij kon-
kurrentie aan te doen. Met wei
nig sukses in cijfers, de werving 
voor het Oostfront zakte na 14 
augustus 1943 als een pudding 
in elkaar. 

Volgens historikus Frank Sebe-
rechtj wekt dit geen verbazing: 
,,De DeVlag miste de onder
bouw van de Vlaamse beweging 

en het Vlaams-nationalisme. Ze 
\verd slechts samengehouden 
door een nationaal-socialistisch 
cement. En ze deed zich sys
tematisch groter en beter voor 
was dan ze werkelijk was." 

De DeVlag mocht zich echter in 
een toenemend politiek sukses 
bij de bezettende overheid ver
heugen. Niet toevallig natuur
lijk. Naarmate de oorlog vor
derde verhevigden de tegenstel
lingen tussen de wervers. De 
Algemene SS Vlaanderen en de 
DeVlag, die in feite slechts ma-
rionettenorganisaties van de 
SS-leiding waren, zetten zich 
onomwonden in voor het na-
tionaal-socialisme, en wensten 
de aansluiting van Vlaanderen 
bij het Groot-Germaanse Rijk 
der Duitse Natie. De Wever ver
duidelijkt hoe men bij de De-
Vlag over de Vlamingen dacht: 
,,Vlamingen zijn Duitsers, Ne
derlandstalige Duitsers, en ho
ren thuis in een Duits rijk. Dat 
misschien maar één procent van 
de Vlamingen zich ook Duitser 
voelde, was voor de DeVlag een 
bijkomstigheid: wij zijn de elite, 
wat wij zeggen is het beste voor 
ons volk." 

De SS kon voor de werving na 
augustus '43 naast de DeVlag 
wel een beroep blijven doen op 
Cyriel Verjchaeve en Augiutt 
Bornu. Hoezeer het VNV het 
w êl meende met de stopzetting 
van de werving mag blijken uit 
het feit dat de partij met Elias op 
kop weigerde de huldiging van 
de 70-jarige Verschaeve half mei 
'AA bij te wonen omdat de ka
pelaan uit Alveringem zich naar 
haar smeiak al te zeer inliet met 
de werving voor de Waffen SS 
en omdat ook de DeVlag op de 
viering aanwezig was. 

Na de massale vlucht van zo'n 
15.000 koUaborateurs naar 
Duitsland na de bevrijding van 
België in september 1944, ken
den ook de wervingsinspannin
gen van de DeVlag een opstoot 
van sukses. Hoewel. Dat kon 
ook moeilijk anders. Groepe
ringen als de Vlaamse Wacht, de 
Fabriekswacht, de Algemene 
SS Vlaanderen, werden en bloc 
bij de Divisie Langemarck in
gelijfd. ,,Diegenen die echt niet 
wilden hadden wel de kans om 
eruit te stappen", zegt De Wever, 
,,maar dan moesten ze al echt 
aktief niet willen." Het vrijwil-
ligersengagement op het einde 
van de oorlog was volstrekt on
vergelijkbaar met de situatie 
van een vrijwilliger die thuis zit, 
in de krant een oproep voor het 
Oostfront leest, nadenkt, en dan 
de beslissing neemt om naar een 
werfbureau te stappen en zijn 
handtekening te zetten. Wat 
niet •wegneemt dat er in de laat
ste oorlogsdagen nog velen ten 
strijde trokken in de diepe over
tuiging dat hun inzet nodig was. 
In juli 'AA was de D e V W er 
zelfs niet voor teruggedeinsd om 
de minimumleeftijd voor dienst-
name tot 16 jaar terug te bren
gen. Kinderen van 16 en een 
half konden zich melden, zon
der de toelating nodig te hebben 
van ouders of voogd. In Duits
land vormde de Duits-Vlaamse 
Arbeidsgemeenschap een eigen 
'regering in ballingschap", de 
Vlaamse Landsleiding onder lei
ding van Jef Van de Wiele. Met als 
kern de Sturmbrigade richtte zij 
de Division Langemarck op. 

Peter Dejaegher 

Volgende week: Vlaam^inatb-
nale en and-Belguiche motie-
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