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AGUSTA-AFFAIRE:
HET EINDE IS N O G NIET IN ZICHT

WANNEER STAPT
CLAES OP?
Zal NAVO-<)ekretarLd-generaal Willy Claed erin diagen
om de Aguöta-dand te ontspringen ? Deze vraag hield de
Wetstraat de voorbije week in de ban. Verleden week werd de
gewezen Ekonomie-minuter van de SP pootje gelicht door
Vandenbroucke. De plotse terugkeer van het geheugen van
de drie SP-toppolitici Tobback, Claes en Vandenbroucke,
zoals men hun oorspronkelijke leugens dat ze van Agu^tasmeergeld niets afwisten met veel goeie wil kan omschrijven, bracht een schokgolf teweeg bij de man in de
straat. Er wordt openlijk gevreesd voor een reginwkrisis
waarbij op 21 mei slechts extreemrechts en een verdere
afkeer van de politieke ka^te (via niet gaan stemmen,
blanko of ongeldig stemmen) garen zullen spinnen.
D e k e r n v r a a g die w e v e r l e d e n
w e e k stelden, w^erd even-wel n o g
steeds
niet
beantwoord:
w a a r o m zou een o n d e r n e m i n g
als A g u s t a zoveel s m e e r g e l d b e taald R e b b e n a a n d e SP, tenzij
h e t Italiaanse bedrijf een spij-

MET KRACHTIGE
^\AAR RECHTVAARDIGE HAND
» » »
anneer wij deze regels
schrijven wordt in Wechelderzande Karel Van
Noppen begraven. Het
medeleven met de familie is zeer
groot, de woede over de doodslag
navenant. D e vermoorde dierenarts was één van de vele hardwerkende en zeer toegewajde
ambtenaren. Met zijn dood w o r d t
aangetoond dat mensen, bezeten
door geidhonger, tot alles in staat
zijn.

W

Het massale medeleven is een
teken dat bij zeer velen nog steeds
een gevoel voor rechtvaardigheid
leeft, en dat de lieden die de
grenzen van het onfatsoen overschrijden zwaar moeten gestraft
worden.
Dit land w o r d t gekonfronteerd
met twee onopgeloste moorden,
deze op /Vndré Cools en deze op
Karel Van Noppen. Beide misdaden situeren zich in het schemerdonker tussen groot geldgewin en politiek, zij besmetten de
maatschappij en bezorgen ons rillingen van onveiligheid en angst.
D e moord op Cools en de onthullingen over Agusta-smeergeld

hebben het licht gezet op ongehoorde partij-fmanciering. Het
volstaat niet de kuis alleen aan het
gerecht over te laten. O o k de
politieke partijen en de zakenwereld moeten nu maar eens diep
in h u n binnenste kijken en defmitief onmogelijk maken dat hun
vooraanstaanden én hun boekhouders (al dan niet met mekaars
medeweten) hun gangen gaan.
Strenge regels zijn er nodig, wie
deze niet wenst te respekteren
moet gaan. De politieke partijen
hebben daar alle voordeel bij, de
smet die zij - zonder onderscheid
- opgeplakt krijgen kunnen zij
slechts wegwerken door een
nauwgezet intern gewetensonderzoek. Vervolgens kunnen zij
bij de komende verkiezingen
reeds tonen dat ze het menen,
door hun kampagnes bescheiden
te houden, door geen loze beloften te doen en door fatsoenlijke
kandidaten aan te prijzen.
Wij willen het niet enkel over de
poütieke partijen hebben maar
over alle sektoren waar het grote
geld rolt dat mensen tot korruptie
kan verleiden. Want wie weet het

k e r h a r d e g a r a n t i e h a d d a t dit
geld d e uiteindelijke b e s h s s i n g
in h e t h e l i k o p t e r d o s s i e r t e n haren gunste zou beïnvloeden ?
Minister van Buitenlandse Zak e n Frank Vandenbroucke b e v e s tigde als e e r s t e de v e r k l a r i n g e n

fijne over wat zich in de drugswereld of in de vrouwenhandel
afspeelt? Wat gebeurt in het almaar uitdeinende tweehandsauto-circuit ? Gaat de sportwereld wel vnjuit? Is er voldoende
kontrole op bepaalde bankinstellingen die verdacht geld vsatwassen? En wat met bedrijven die
onterecht subsidies ontvangen
van de eigen en/of de Europese
overheden? En zijn alle ziekenfondsen w^el zuiver op de graat ?
Wij weigeren achter dit alles een
georganiseerde maffia te zien.
Vaak volstaat vanwege overheidsdiensten wat meer inzet om
veel kansen op fraude te voorkomen of te ontinaskeren.
Voor wat de strijd tegen de hormonenhandel en toepassing betreft wordt door ambtenaren in
het veld prachtig werk geleverd,
dokter Van Noppen en zijn kollega's worden alom geprezen.
M a a r de top blijkt minder doorzichtig en werkzaam. Gebrek aan
koördinatie van gegevens en opdrachten verhindert vaak een
doortastend optreden. Teveel ministeries houden zich met hetzelfde onderwerp bezig waardoor
inter-ministeriële samenwerking
het wel eens laat afweten zodat de
baan voor de misdaad open ligt.
Meer personeel wü niet altijd
betere samenwerking zeggen,
daar zijn bewijzen van.

EEN ARTIKELENREEKS
WAARAAN U KUNT MEEWERKEN

HERINNERINGEN
AAN 40 JAAR VOLKSUNIE
Vanaf deze week begint het weel<blad WIJ een artikelenreeks rond 40 jaar Volksunie. Lees bladzijde 20.
In een boeiend mengelwerk gekruid met herinneringen,
anekdoten, foto's en dokumenten, wordt het beeld opgehangen van de Vlaams-nationale partij zoals militanten
haar hebben ervaren. Zo is het o.m. de bedoeling de
plaatselijke werking (stichting, uitbouw, koalities, kolportage- en plaktochten, uitstappen, enzj in het lichtte stellen.
Maar ook de rol van nationale mandatarissen in deze komt
aan bod.
Aan een groep WlJ-lezers werd gevraagd bijdragen voor de
reeks te leveren. Wie meent zijn/haar steentje te kunnen
aanreiken wordt bij deze tot medewerking uitgenodigd:
persoonlijke ervaringen, foto's, tekeningen, enz... zijn van
harte welkom. De bijdragen dienen zich tot 2 getikte (of
duidelijk met de hand geschreven) vellen briefpapier te
beperken. De redaktie kijkt uit naar uw bijdragen!
WIJ

v a n S P - p e n n i n g m e e s t e r Mangé
d a t hij tijdens een v e r g a d e r i n g
in f e b r u a r i 1989 w a a r o o k T o b b a c k en Claes p r e s e n t w a r e n h e t

Het is bedroevend dat eerst een
dode moet vallen eer de ogen
open gaan van zij die de poütieke
verantwoordelijkheid dragen.
Hoe vaak heeft Ekiro-parlementslid J a a k Vandemeulebroucke niet
gewaarschuwd voor de gang van
zaken in de vleessektor? Hoe
vaak heeft kamerhd J a n Caudron
voorstellen ingediend en wetsaanpassingen voorgesteld ? Dat
de hogere strafmaten die zij bekwamen dienden vergezeld te
worden van een betere bescherming van de inspekteurs werd
vaak over het hoofd gezien.
Daarom kunnen w4j niet voorbij
aan de politieke verantwoordelijkheid. Want steeds komen wij
ergens aan de top waar een dame
of een heer uiteindeUjk bevoegd is.
Vandaag is het uur van die verantwoordelijkheid aangebroken.
In naam van alle ambtenaren die,
zoals dierenarts Van Noppen,
hun werk plichtsgetrouw vertichten mogen de verantwoordelijke
ministers van Volksgezondheid,
Justitie, Landbouw en Binnenlandse zaken niet langer dralen
om met krachtige maar rechtvaardige hand een anti-misdaadbeleid te voeren. Met geen andere
bedoeling dan de gemeenschap te
beschermen en haar het warme
gevoel van veiligheid te geven.

Agusta-geld ter sprake had geb r a c h t . E v e n later h e r i n n e r d e
o o k T o b b a c k zich plots h o e d e
v o r k a a n d e steel zat. Claes
d a a r e n t e g e n m o e s t zijn g e h e u g e n w a t h a r d e r pijnigen v o o r aleer hij h e t g a t wist te d i c h t e n .
Manu Ruy,i spijkerde h e t trio
keiheu^d t e g e n d e m u u r : De partij
van de naïeve onwetenden leek een
partij van hypokrute
leugenaars.
Het vermoeden werd zekerheid toen
Frank Vandenbroucke afhaakte en
Willy Claej door de mand deed
vallen. Ook de baoö van de grote
dchoonmaak, Liouió Tobback, werd
onderuit gehaald.
Het gerucht dat M a n g é de zaak
zelfs ter g e l e g e n h e i d v a n een
speciale v e r g a d e r i n g o p tafel g e bracht had, w e r d daarentegen
met klem ontkend. Overigens
z o u d e n niet alle d r i e d e S P t o p m e n s e n even r a d i k a a l h e t
Agusta-geld afgewezen
hebben.
(Zeew verder blz. 3)

UW
KONGRESKRANT
(ZIE BLZ. 9, 10, 11 en 12)

Alaurits Van Liedekerke
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DOORDEWEEKS
H Nog voor de grote vakantie zal een abortuskliniek in het Limburgse Genk
haar deuren openen. Limburg is de laatste Vlaamse
provincie waar officieel nog
geen
vruchtafdrijvingen
worden uitgevoerd. Cijfers
van 1993 'wijzen er nochtans
op dat in de oostprovincie
minstens 1.300 vrouwen een
2rwangerschapsonderbreking lieten uitvoeren.
• Het IJzerbedevaartkomitee wil een verklaring tot
herziening van de grondwet
die verdere stappen mogelijk
maakt in de ombouw van
België tot een tweeledige
konfederatie. In dit verband vraagt het komitee aan
de bevolking via bvb. het
eplande VLD-referendum
uideüjk te laten horen dat
er verder werk dient gemaakt van de Vlaamse
staatsvorming.
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• Volgens
NMBS-baas
Schouppe zal het geld dat de
hst vanaf 1999 opbrengt, gedeeltelijk gebniikt worden
om het binnenlands treinverkeer te ondersteunen.
Zonder bijkomend overheidsgeld zullen de hst-Kjnen pas klaar zijn in 2014
Lp.v. 2004.
• De algemeen sekretaris
van de P S C nam ontslag.
Hij zou ook verwikkeld zijn
in de korruptie-affaire die
PSC-gewestminister
J.L.
Thys de kop gekost heeft.
• Vlaamse dierenvrienden
plannen een massale mars op
Brussel, na de parlementsverkiezingen. Daarmee willen de verenigingen van dierenhobbyisten zich verzetten tegen de misleidende informatie van om het even
welke dierenrechtenorganisatie. De grootste pispaal
van de dierenvrienden is
echter Gaia van Michel Vandenbosch.

H Sommige van onze lezers
zullen zich n.a.v. de moord
op Karel Van Noppen en de
hormonendiskussie die de
jongste dagen de kranten
vult afvragen waarom de
man die heel het schandaal
van het hormonenmisbruik
in de vleessektor aan het
rollen bracht, VU-Europarlementslid J a a k Vandemeulebroucke, nergens te horen
ofte zien is. Dat komt omdat
J a a k na een ongelukkige val
opgenomen is in het hospitaal. Volgens zijn artsen
zal Vandemeulebroucke ongeveer twee maanden uit cirkulatie
moeten
blijven.
Maar J a a k is aan de beterhand. De redaktie wenst
hem een spoedig herstel
toe!

NIET
AANSPRAKELIJK
Verleden jaar werden vijf scoutsleiders door de korrektionele
rechtbank van Brugge veroordeeld voor een dodelijk ongevcJ
bij een nachteUjke dropping
\vaarbij twee padvinders het leven lieten. Ze moesten zich verantwoorden voor onopzettelijke
doding en kregen voorwaardelijke straffen. Het Vlaams Verbond van Katolieke Scouts- en
Meisjesgidsen werd burgerlijk
ciansprcikelijk gesteld.
Het Gentse Hof van Beroep
oordeelde verleden week dat de
scoutsleiders geen schuld treft.
Het vonnis in eerste aanleg had
grote beroering gewekt, niet alleen bij W K S M , maar bij alle
jeugdbewegingen en verenigingen allerhande die aktiviteiten
orgciniseren w^aarbij de deelnemers zonder konstante begeleiding op tocht gestuurd worden.
Tijdens de dropping reed een
automobilist in op de vier
scouts. De chauffeur noch de
scoutsleiding gingen in eerste
instantie vrijuit. De leiding van
de tieners werd verweten dat ze
ernstige fouten maakte op het
vlak van de organisatie van en
het toezicht op de nachteUjke
aktiviteit.

klame en Sponsoring. De minister
vindt zelfs dat dergelijke verklaringen onverenigbaar zijn
met Voorhoof's mandaat, en
derhalve "niet verder meer kunnen worden aanvaard."
Terecht vond Voorhoof het nodig na deze intimidatie van een
CVP-excellentie aan de alarmbel te trekken. De akademikus
voelt zich beknot in zijn akademische vrijheid, en nodigt de
universitaire overheid uit zich
uit te spreken over deze zaak.

INFORMATIESNELWEG
O p de vraag van een joemaliste
wat tijdens zijn reis in de Verenigde Staten het meeste indruk
op hem gemaakt heeft, antwoordde premier Dehaene zonder blikken of blozen de vergevorderde toestand van de VS
op het vlak van de informatietechnologie. Sedertdien is het
al informatiesnelwegen wat de
klok slaat.

O p een bijzondere bijeenkomst
van de G7 over de informatiesnelwegen werden elf pilootprojekten aanvaard om de informatiemaatschappij van de
komende jaren verder voor te
bereiden. De zeven rijkste industrielanden
aanvaardden
eveneens een aantal erg vrijblijvende basisbeginselen om
het verkeer op die snelwegen in
keurige banen te leiden.
Zo riep men tegelijk op voor een
zo groot mogehjke liberahsering
en waarschuwde men voor het
gevciar van de duale samenleving waarbij de ontwikkehngslanden het kind van de rekening dreigen te w^orden.
Ook voormalig EU-kommissievoorzitter Delors is danig gepakt van de informatierevolutie
die ons boven het hoofd hangt.
Volgens Delors zal die omwenteling even ingrijpend zijn als de
Gutenberg-revolutie (de boekdrukkunst).
lïen opiniepeiling leerde dat
nauwelijks de helft van de Europese burgers zich een beeld
kan vormen van de "informa-

tiemaatschappij" of de "informatiesnelwegen".
Wie de inhoud van de goedgekeurde pUootprojekten overloopt, •weet al wat meer: via
komputernetwerken zullen taalleraa.rs wereldwijd hun kursussen en ervaringen uitwisselen;
elektronische biblioteken met
tekst, beeld, grafiek, geluid en
video zullen door het grote publiek geraadpleegd
kunnen
worden; netwerken zullen multimedia-informatie
aanbieden
over 's werelds kulturele erfgoed; gegevensbanken over milieu en natuurlijke hulpbronnen
(grondstoffen, energie) worden
met elkaar verbonden; op w^ereldschaal zal informatie uitgevrisseld worden over natuurrcunpen; een netw^erk zal demonstreren hoe de komputer
mee grote epidemieën kan bestrijden; overheidsvoorhchting
via elektronische post zal gestimuleerd v^rorden; kmo's zullen relatief goedkoop per komputer hun produkten ^vereldwijd kunnen aanbieden; de veiligheid van de internationale
scheepvaart zal verzekerd w^or-

Het Hof van Beroep legt de
schuld voor het ongeval voor de
helft bij de scoutsleden, en voor
de helft bij de chauffeur. De
scouts liepen aan de rechterkant
van de w^eg en droegen geen
aangepaste kledij. Het W K S M
betreurt dat het Hof oordeelde
dat de scoutsleden onvoorzichtig handelden. Het scoutsverbond is ervan overtuigd dat leiding noch leden enige schuld
treft.

GEÏNTIMIDEERD
UG-Mediaspecialist Dirk Voorhoof is door Kultuurminister
Weckx (CVP) onder druk gezet
om zijn mening over VT4 wat
minder uitbundig in de openbaarheid te brengen. In een vrije
tribune in een krant en een
%veekblad protesteerde Voorhoof tegen deze intimidatie van
de minister.
In de diskussie over al dan niet
toelating van VT4 op de kabel
nam Dirk Voorhoof een standpunt in dat diametraal tegenover dat van Weckx stond.
Voorhoof is een specialist mediarecht, en bovendien, in tegenstelling tot enkele van zijn
eminente kollega's zoals Leo
NeeU, die de belangen van V T M
behartigt, niet verbonden met
een of andere in dit dossier
betrokken partij.
Volgens Dirk Voorhoof is VT4
geen "U-bocht" in de Europeesrechterlijke zin van het woord,
zijn het Vlaamse kabeldekreet
en het besluit van Weckx in
strijd met het principe van het
vrije dienstenverkeer dat de EU
waarborgt, en is de Vlaamse
kabel^vetgeving in strijd met de
televisierichtlijn van 1989.
Maar Weckx is een mannetje
dat weinig tegenspraak duldt.
Hij stuurde een brief naar Voorhoof waarin hij zich vragen stelt
bij de opportuniteit van zijn
verklaringen, gezien het feit dat
Voorhoof toch deel uitmaakt
van de Vlaanue Raad voor ReWOENSDAG 1 MAART 1995

den door een m£iritiem informatie-systeem.

BANK
ACHTERUIT
Het faillissement van de Britse
bank Baringd sloeg in als een
bom. Eén man, NkhoLu Leedon,
had door een gevaarlijk beursspelletje een put van een goede
30 miljard frank weten te slaan,
meer dan de bank zelf waard
was.
Neeson gokte op een verdere
stijging van de Japanse Nikkei
index. Hij deed dat in de sektor
van de zgn. afgeleide produkten. Het systeem van deze 'derivaten' werkt, sterk vereenvoudigd, vooral met de faktoren
risiko en toekomst.
Wie bvb. denkt dat de koffieprijs in de toekomst sterk gaat
stijgen, kan daar als het ware
een optie op nemen door 'futures' te kopen. Stijgt de koffieprijs inderdaad dan is winst je
deel, andersom geldt dezelfde
redenering: zwaar verlies, zoals
nu dus.
Barings, die ook de Britse
Queen onder haar spaarders
telde, ging failliet en vooralsnog
wil niemand de bank overnemen, de verliezen kunnen im-

mers nog oplopen.
Leeson zelf zocht een welverdiende rust in Maleisië. Met een
jaarsalaris van 100 miljoen fr.,
premies inbegrepen, zjil hij wel
een rustig plaatsje onder de zon
kunnen vinden...

HORMONEN
De koelbloedige moord op
vleeskeurder KareL Van Noppen
zet heel -wat in beweging. De
steunaktie om gisteren (dinsdag) geen vlees te eten •was een
enorm sukses. Honderden bekende Vlamingen uit de media-,
sport-, kulturele, pohtieke en
sociale wereld lieten w^eten dat
ze het dinsdag zonder vlees stelden.

België telt bijna 1.000 vleeskeurders, waarvan zo'n 850
deeltijdse "kontraktuelen", 125
voltijdse keurders. De hormonencel van het Instituut voor
Veterinaire Keuring telt dertien
keurders die in slachthuizen
over heel het land gericht naar
groeiversnellers zoeken. Van
Noppen wa5 één van die hormonenjagers.
De kontraktuele keurders -w&cken zelden of nooit mee met de
IVK-keurders. De belangen
van de kontraktuelen lopen immers parallel met die van het
slachthuis, dat zijn klanten-vetmesters graag goede diensten
bewijst.

Een klant die een karkas afgekeurd ziet •worden, zoekt een
ander slachthuis, zodat de keruder, net als de baas van het
slachthuis, een deel van zijn
inkomen verliest. Dat verklaart
In de vleeshandel kwamen de •waarom de hormonencel 10%
tongen los. Aan Het Volk zegden van de karkassen die ze keurt
drie veeartsen dat in de normale positief bevindt, en de ge'wone
handel geen zuiver rundvlees keurders maar enkele hormomeer te vinden is. ALU slachtvee u nengevaUen aantreffen tussen
behandeB met hormonen of andere het miljoen gekontroleerde kargroeiatimulatoren, vertelden ze. kassen.
En ze hadden nog ander schokkend nieuws in petto: De vUcö- Alaar zelfs de 90% die de horkeuring u rot, onder meer omdat het monenjagers laten passeren, is
grod van de vU&ókeurderé de job volgens de drie veeartsen bealleen aló bijverdienóte doet. Ze zijn handeld. Het valt alleen niet te
vaak met handen en voeten gebonden bewijzen omdat geen dpuitplekken
aan vetmedterd en slachthuizen, die zichtbaar zijn of omdat produkten
hun klanten zijn of voor hun privé- zijn gebruikt die het WK met zijn
praktijk belangrijk kunnen zijn.
technologie niet kan opsporen.

PROPERE HANDEN
Met grote hardnekkigheid
bUjf ik geloven dat politiek
bedrijven dé sociale opdracht
bij uitstek moet zijn. „Onze
samienleving zodanig ordenen
dat echt iedereen aan de bak
kan komen", dat is een doel
w^aar elke politicus echt werk
van moet maken.
Ben ik nu grenzeloos naïef? Is
dit dagdromerij ?
Het huidige spektakel met
steekpenningen, leugens, on•wetendheid, socialisten die
zich laten financieren met
oorlogsgeld,
christendemokraten met -villa's in de Via
Agusta, liberalen met 250 miljoen steun uit het bedrijfsleven... het is van die aard dat
je geneigd bent slechts één
zaak over de politiek te zeggen: B A H !
En toch wil ik niet aan nestbe-vTiiling doen. Toch bhjf ik
oproepen om poUtiek engagement aan te gaan. Toch blijf
ik ervan overtuigd dat de massale stap van eerhjke mensen
naar de pohtiek de enige kans
is om een (h)eerhjke politiek
tot stand te brengen.
De rol van de VU hierin is
enorm belangrijk. Als •vrij en
ongebonden partij moeten we

met propere handen slechts
het cdgemeen Vlaams belang
verdedigen. Géén persoonhjke voordeeltjes, geen enge
belangen van deelgroepjes of
zuilen, geen vriendjespolitiek
om aan de macht te blijven.
Wij moeten ervoor zorgen dat
het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams parlement die
open en eerlijke politici in
haar midden heeft. Zonder
aan anti-politiek te doen, zonder de demokratie zelf in gevaar te brengen, is de VU de
enige garantie om met propere handen te werken aan
een schoner Vlaanderen.
De beerputten moeten uitgemest worden, de deksels
van elk potje gelicht, maar
niet om onverdraagzaamheid
en haat in de plaats van demokratie te plaatsen. Wel om
een oprechte rechtvaardigheid te laten ontstaan.
De vervroegde verkiezingen
geven ons niertoe de kans.
Grijp ze met beide handen.
Het is nu of nooit!
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Bert Anciaux
Algemeen Voorzitter V U

WIE WIL GEEN RUIME GRONDWETSHERZIENING?
VU-minister Johan Sauwend, in
de Vlaamse regering o.m. bevoegd voor Staatshervorming,
heeft een lijst opgesteld van
rondwetsartikels die volgens
em voor herziening vatbaar
verklaard moeten •worden. Dit
is van belang om het de volgende federale assemblees, die
zullen aantreden na de verkiezingen van 21 mei e.k, mogelijk te maken verder te werken aan de hervorming van de
staat.

f

Slechts die grondwetsartikelen kunnen door een meerderheid in het federale parlement gewijzigd worden, die
door de vorige Kamer en Senaat "voor herziening vatbaar"
verklaard •werden. Om bvb. de
doodstraf af te schaffen, een
van de zaken die Sau^wens
voor de volgende regering mogelijk •wil maken, moet het
grond^wetsartikel 18 nog vooi'
de ontbinding van het huidige
parlement in de lijst opgenomen w^orden van artikels die
eventueel door de volgende
federale Kamer en Senaat ge•wijzigd kunnen worden. De
volgende regering kan dan de
doodstraf afschaffen door aan
art. 18 een art. ISbis toe te
voegen.

staten kunnen vandaag binnen
de grenzen van hun bevoegdheden de niet-nale^ving van
hun dekreten strafbaar stellen
en de straffen •wegens de nietnaleving bepalen. Grote takken van het recht, zoals het
burgerhjk recht en het strafrecht, behoren evenwel niet
tot de bevoegdheden van de
deelstaten. Niettegenstaande
zekere bevoegdheden volledig
tot het domein van gewest of
gemeenschap behoren, gebeurt de behandeling van geschillen op die terreinen door
een federale rechtbank. Nog in
de gerechtehjke sfeer zet Sauwens een cirkeltje rond artikel
110, het genaderecht. Hij
hoopt het mogelijk te maken
dat de deelstaten zelf initiatieven kunnen nemen inzake
anmestie.

Middels een nieuw grondwetsartikel wil de minister van
Staatshervorming verder de
exklusieve bevoegdheden van
de federale overheid strikt omhjnen. Terzelfdertijd kan de
residuaire bevoegdheid van de
gemeenschappen en ge^westen
w^orden geregeld. Dit betekent
dat nieuwe bevoegdheden die
door de nood-wendigheden
van de evolutie in de samenmoeten
Het zal onze lezers niet ver- leving afgebakend
bazen dat J o h a n Sauwens, in •worden, automatisch toekotegenstelline tot de federale men aan gemeenschappen en
premier Dehaene (CVP), voor- gewesten. In dit onderdeel
stander is van een ruime, mak- past de problematiek van de
dimaHdtidche -wijziging van de sociale zekerheid. De volgrond^wet. Sau^vens wil, naast gende regering zou bvb. de
het genoemde art. 18, nog een sociale zekerheid niet, of
indruk^wekkende lijst grond- slechts voor een beperkt deel,
wetsartikels voor herziening op de lijst van exklusieve federale bevoegdheden kunnen
vatbaar verklaren.
plaatsen.
Een eerste reeks heeft betrekking hebben op de gerech- Zoals verwacht wil Sauwens
telijke organisatie. De deel- ook de splitsing van het kies-

arrondissement
BrusselHalle-Vilvoorde door de volgende regering mogehjk maken, de gemeenschappen en
gewesten fiskale en konstitutieve (om de grondbeginselen
van hun staatsordening en insteUingen te kunnen regelen)
autonomie toekennen, en organieke -wetge-ving betreffende de lokale besturen (zodat niet alleen het administratief toezicht op en de financiering van gemeenten en provincies £ian de deelgebieden
toekomt, maar ook de inrichting van het provinciaal en
gemeentelijk bestuur) regionaliseren. Dit laatste kan een
probaat middel vormen om
Voerkrisissen te vermijden,
door de benoeming van de
burgemeesters op voorstel van
de voor Binnenlandse Aangelegenheden bevoegde gewestminister.

verkiezingen hebben geleid, mogen
de verdere Vlaamde ontvoogding
niet in de weg staan, meent Sau-wens.
De lijst met grond'wetsartikels
die de VU-minister opgesteld
heeft, is niet het voorwerp
gevs^eest van een bespreking in
de schoot van de Vlaamse regering. De kollega's van Sauwens in de Vlaamse regering
waren -wel op de hoogte van
zijn initiatief.

pas kan lukken wanneer de
politieke toestand gunstig is.
Momenteel is dat met wat Van
Grembergen het diabolisch
Agudta-doddier noemde, nog niet
het geval.

Van den Brande het w^el al
w^eten dat hij zich door de hjst
van Sau-wens niet gebonden
acht,
en
SP-fraktieleider
Hancke' wil zelfs niet verder
gaan dan het Sint-Michielsakkoord. Vrijdag jl. maakte
Sau-wens wil de Vlaamse ver- Dehaene dan "zijn" lijst bekozenen met zijn lijst onder kend. Ze blijft grotendeels bedruk zetten om kleur te be- perkt tot de artikels uit de
kennen. VU-Fraktieleider in vorige verklaring die nog niet
de Vlaamse Raad Van Grem- •werden gewijzigd. Daar •worbergen liet zich ontvallen dat hij den de artikels aan toegevoegd
zich niet kan voorstellen dat er die het mogelijk moeten mabij andere partijen geen par- ken het referendum in te voelementsleden zouden zijn die ren, de maksimale fiskale en
zich achter de lijst van Sau- parafiskale druk vast te legwens zullen scharen. Van gen, het statuut van de parGrembergen
keek
daarbij lementsleden aan te passen,
vooral naar de houding van de evenals de ministeriële verantSauwens herinnerde er aan CVP-leden in de Vlaamse woordelijkheid en de parledat voor hem de taalgrens on- Raad. De CVP moet door de mentaire onschendbaarheid.
aantastbaar blijft. Er kan dus ruime lijst van Sauwens ge- De regering maakt tenslotte
geen sprake van zijn artikel 4 dw^ongen kunnen worden om aanpassingen mogelijk aan het
van de grond'wet in de lijst op een keuze te maken tussen de gemeentelijk stemrecht (om de
te nemen. De VU-minister lijn Dehaene, die zich al met EU-onderdanen in 2000 kies•vindt daarentegen .dat het taal- klem uitgesproken heeft tegen recht te verlenen), de •vrijheid
gebruik wél door de deelstaten een nieuwe ronde staatsher- van drukpers, het briefgeheim,
geregeld moet kunnen wor- vorming voor de volgende re- het openbaar ambt, de sociale
den, ook in de gebieden die gering, en de lijn Van den
grondrechten (een uitbreiding
thans over een biezonder taai- Brande, die op 11 juli verleden
tot het recht op minimale
statuut (de zgn. faciliteitenjaar nog voor een Belgische dienstverlening inzake post,
gemeenten) beschikken.
statenbond (konfederatie) had kommunikatie en mobiliteit).
Sauwens riep alle Vlaamse gepleit.
Of: de federale regering houdt
parlementsleden op om zijn De CVP kan niet met beide po- veel ijzers in het •vuur, maar
voorstel te steunen door het litieke visies tegelijk naar de kiezer
met uitzondering van enkele
mee te ondertekenenj4i<
gaan, vindt Van Grembergen. die er al m lagen, geen bijVlaanu minister, bevoegd voor De VU en haar fraktieleider in
komende
kommunautaire.
Staatshervorming, ij het immers de Vlaamse Raad zullen alles
Van
den
Brande
of geen Van
mijn innige overtuiging dat Vlaan- in het werk stellen om de anderen, aL motor van deze nieuwe dere partijen te dwingen ter- den Brande, als het erom spant
staatdhervormende beweging, een zake een duidelijke houding blijft in de CVP de Belgische
bedlidsende rol moet spelen. De aan te nemen. Van Grember- hjn Dehaene w^et.
moeilijkheden die tot de vervroegde gen gaf onmiddellijk toe dat dit
(Pdj)
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WANNEER EEN VLAAMS PLAN VOOR

WERK IN VLAANDEREN?
In de Vlaamse Raad interpelleerde Bob Van Hooland minister Kelchtermans over het
Vlaams
werkgelegenheidsbeleid. Van Hooland betreurt dat
er geen Vlaams plan tot arbeidsherverdeling werd uitgewerkt, naar analogie met dat
van de federale overheid.
Van Hooland meent dat het
vervroegd halftijds uitstappen
en de vierdagenweek ook voor
Vlaamse cunbtenaren een positief te volgen experiment is.
Maar de Vlaamse regering moet
de federale schoonheidsfoutjes
vermijden.

MEERKOST
Bob Van H o o l a n d : „DU dydteem
van arbeS,)herverdeling werkt dubbeL Het plan zal door vervangende
tewerkstelling de werkgelegenheid
verhogen. Het u nu al zeker dat de
koeten van tewerkstelling in de betrokken besturen hierdoor op termijn
zullen étijgen. De federale overheid
voorziet voor 1995 een ótijguig van
100 miljoen frank, de verhoogde
pensioenlasten niet inbegrepen. Een
ander betreurenswaardig element L) Bob van Hooland: "Ook voor de
het volgende. Over het plan werd geen Vlaamse ambtenaren een plan
overleg gepleegd, rwch met de ambtenarenbond, noch met de autonome voor arbeidsherverdeling".
besturen, laat staan dat gepeild is

naar de wensen en behoeften, zowel die de grote onder-te^ve^kstelvan het personeel, de bestuurders als hng ook in Vlaanderen aantonen, komt het er volgens Van
organisaties.
Hooland op aan op het voeren
Het plan is niet van toepasóing op van een doelgericht samenhanGemeenschappen en Gewesten. Het gend en gefundeerd dubbel
ia echter wel geldig voor de even Vlaams beleid.
autonome steden en gemeenten, alsook voor de parakommunale en in- B. Van Hooland: „Enerzijds moet
terkommunale instellingen. Het de werkgelegenheid met alle moplan is verre van uitgewerkt en is gelijke en geoorloofde middelen bealsnog niet formeel van toepassing. vorderd worden en anderzijdss moet
Er wordt meer betaald om minder te de werklaosheid in Vlaanderen Ui
werken, relatief het meest in het hoge mate ook door bijkomende
sydteem van vervroegde halftijdse Vlaamse inUiatUven onder kontroU
uitstap. De kosten worden gedragen gebracht worden.
door de betrokken instellingen en
DU onderscheid wordt onvoldoende
besturen."
gemaakt: het beleid getuigt wel van
veel goede wil, maar mist profesVLAAMS BELEID
divnaliteU. 3% werkloosheid voor
Naast al de bekende gegevens Vlaanderen vooropzetten zonder

In du verband en in het vooruitzicht
van een sociaal rechtvaardiger samenleving moeten de indUekte loonkosten struktureel en drastisch verlaagd worden in hoofdzaak door
herstrukturering en federaiizering
van de Sociale Zekerheid."
(ge)

VEILIG VERKEER
Etienne
Van Vaerenbergh
peilde een tijdje geleden naar de
verkeersveUigheid in Halle-Vilvoorde. Uit de gegevens vjin
minister Di Rupo bhjkt dat er in
1993 4009 ongevallen waren
met dodehjke afloop. Ditzijn er

honderd minder dan in 1992.
Verder tonen de cijfers aan dat
fietsers en bromfietsers vaker
betrokken zijn bij een ongeval
dan voetgangers. Het aantal
slachtoffers verminderde evenwel niet. De cijfers m.b.t. de

HET VERDRIET VAN HOLIAND
Elk land dat zich ooit op de gladde baan jaanvende een nieuw^e poging ondernam
van het kolonialisme heeft gewaagd raakt om naar zijn vaderland terug te keren. De
miaar niet van dat verleden af. Zo zijn de paarse koalitie had wel de moed om de
Noordamerikanen nog niet genezen van man de moedergrond te laten betreden
hun Wounded Knee en hjden de Belgen nog maar daarmee moest de kous af zijn.
steeds aan hun Kongo-verleden. O p Princen is een nestbevuiler, heet het en
school w^erd ons wijsgemaakt dat w^e van voor zo'n sujet geldt geen pardon.
Leopold II een kolonie kado hebben ge- Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat
kregen. Mciar het was een dubbel ver- de Hollanders met de trotse schepen van
giftigd geschenk, men verzuimde er ons bij hun Verenigde Oost-Indische Compagnie
te zeggen dat het om een ruil ging. Leopold v^regzeilden om Azië te veroveren. Volgend
„schonk" nadat hij een lening van 25 jciar wordt herdacht dat zij op Bali en J a v a
miljoen fr. (in die tijd!) had gekregen. aanmeerden. Daarom ^villen Beatrix en
Bovendien \verden ^vij opgesouerd met Claus deze zomer naar Jakarta. O m een
het affront dat deze koning het niet zo beetje goed te maken wat daar gedurende
nauw nam met zijn zwarte onderdanen. vier eeuwen koloniaal bewind werd uitHet afschuwelijke nieuws cirkuleerde gespookt; geplunderd, gemoord, leeggeeerst in Brusselse salons maar werd mond- zogen, weggehaald. Vier eeuwen, van Corgemeen toen de New York American Ln 1906 nells de Houtman in 1594 tot de zoblokletterde: „ D e walgelijke gruwelijk- genaamde „politionele akties" tussen 1945
heden w^aarmee koning Leopold zijn rub- en 1949 waarmee Poncke Princen het niet
berfortuin verdiende." En daaronder de eens •was. Een lange tijd.
foto's van negers met afgehakte ledematen.
Mooie koning was dat, mooi kado was
dat.
Ook het Koninkrijk der Nederlanden
draagt een vreselijke schéiduw mee op het
fraaie blazoen, een schandvlek w^aar ze
boven de Moerdijk nog steeds niet goed
van zijn. Sommigen willen het geweten
hebben, anderen doen alsof het allemaal
nog niet zo erg was.

tijdslimiet is voUlagen ondeskundig
en zelfs verwerpeljk. Een aanvaardbaarpercentage werkloosheid van bv.
6% op 3jaar moet wel vooropgesteld
worden op basis voor effektUve beleidsvoering en -organisatie. Het
kernpunt in een suksesvol Vlaams
werkgelegenheidsbeleid blijft het beheersen van de arbeidskost in onze
samenleving, dU in hoofdzaak
steunt op loonarbeid.

Maar zoals niet alle Amerikanen in Vietnam schurken waren, zo WcU"en ook niet
cJle Hollanders dat. D e aanvoerder van de
tweede lading VOC'ers, J a c o b ComeUsz.
van
Neck •was van een beschaafder soort.
Wie ooit in het Surinaamse Wageningen
voor het beeld van de Gemartelde Bosnegerin Over hem wordt verteld dat hij vrije
stond kan een klein beetje de afschuw handel toestond zodat de plaatsehjke bebeseffen waarmee de inlanders nog steeds volking w^at in ruU kreeg, i.p.v. bestolen te
tegen hun vroegere overheersers acinkij- worden. Bovendien was Van Neck zo
ken. E^n naakte vrouw, zo zwart als roet, beschaafd dat men hem verweet „zoete
de plaats waar een borst werd afgehakt middelen te gebruiken" en niet de zw^eep.
Daarom noemt men hem de „eerste nestbloedrood.
bevuiler", de eerste kritikus van het koMaar Holland bevoer nog meerdere kus- loniale bevrind.
ten, beging nog meerdere wandaden. Het Met de komst van Poncke Princen hoopVerdriet van Holland heeft wortels in Oost en ten velen in Nederland op een diepgaand
West.
politiek debat over het Hollands verleden
Herinner u hoe Nederland op z'n kop ging in de ex-kolonies. Maar de vier grote
staan toen J a n Poncke Princen bij de partijen hielden de boot af. Poncke is de

deur uit, laat het maar weer rustig worden.
Nederland bereidt de reis van Beatrix
voor en dus geen heisa over vroeger.
Van de weeromstuit wordt weldenkend
Den Haag nu getrakteerd op „Nestbevuilers, 400 jaar Nederlandse kritici van
het koloniale bewind. Van Multatuli tot
Princen". Zo stond het schaamteloos in
Vrij Nederland. Met foto's van 25 vooraanstaande nestbevuUers. In augustus verschijnt een boek met de biogrjifie van deze
moedige dames en heren. Onder hen de
gekende namen als Multatuli en zijn achtemeef Ernst Fran5ois Douwes Dekker,
de schrijvers J e f Last en Edouard du
Perron, de ge^vaardeerde historikus Lou
de J o n g en ten slotte Poncke Princen zelf.
Hun portretten zullen getoond worden,
vcm Groningen tot Breda.
Er vi^erden in de geschiedenis vele misdciden tegen de mensheid begaan, zich
afvragen welke de misdadigste waren
heeft geen zin. Alle misdaden zijn even
erg, voor geen enkele geldt verschoning.
Bij de Chinezermword van Batavia in oktober
1740 werden vijf- tot tienduizend Chinezen door Nederlanders een kopje kleiner gemaakt, de pisang dus. Batavia is
even misdadig als Auschwitz, Dresden of
Cambodjci, enzovoort. Elke genocide is er
een te veel. Achterafis iedereen het er over
eens: dit mag nooit meer gebeuren. Maar
blijkbaar herhaalt elke generatie de
schande die haar voorouders hebben bedreven.
Ons Vlamingen moet men niet leren wat
een onverwerkt verleden is, nu een halve
eeuw lang wordt in dit land elk ernstig
politiek debat over de kollaboratie en de
repressie geweigerd. Met alle gevolgen
vandien. 'Tot zolang de politici van verwaand Den Haag elk debat over het
Verdriet van Holland voor zich uitschuiven, zolang zullen zij het eigen nest bevuilen. Met schaamte en verdriet.
R.Asnius

weekendongevallen waar jongere bestuurders bij betrokken
w^aren, zijn evenwel hoopgevend. Met jongere bestuurders
bedoelt men de leeftijdskategorie onder 21 jaar en tussen 21
en 25 jaar. Het aantal ongevallen daalde in 1993 met 15%
t.o.v. 1992. Van Vaerenbergh
verheugt zich over deze dodende
trend en vroeg of dit te wijten
w^as aan specifieke móiatregelen.
Het blijkt inderdaad dat de problematiek van de voorkoming
van weekeinde-ongevallen met
jongeren
thans
aangepakt
w^ordt op een globale en jeugdgerichte wijze. Naar aanleiding
van de Ronde Tafel konferentie
die werd georganiseerd begin
december 1994 werd een koordinatiegroep genaamd „Het
weekeinde in £ille veiligheid"
voorgesteld.

KONKRETE AKTIES
Deze groep bestaat uit verteenwoordigers van diverse ofciële instanties, een vertegenwoordiger van de diskoteken,
een geneesheer, een socioloog
en drie jongeren. De leiding en
de logistieke begeleiding van de
groep zijn bovendien aan tw^ee
jongeren toevertrouwd. De opdracht van deze koördinatiegroep bestaat erin aktiepistes
naar voor te brengen die zullen
moeten pjissen in een meer algemeen plan over de verkeersveiligheid.
Dit plan omvat de volgende
facetten: de preventie en de
sensibüisering
(jongerengerichte
veiligheidskampagnes,
pegagogische
óiktiemiddelen,
lessen in beheersing van het
voertuig), de wetenschappelijke
evaluatie en de beteugeling in de
zin van een betere bescherming
van de weggebruikers (alternatieve straffen en konfrontatie
met verkeersslachtoffers, enz.).
Los van deze globale aanpak
worden er nu even^vel reeds
diverse konkrete akties gevoerd
zoals de intensieve w^eekendakties op provinicaal nivo en de
specifieke kontroles op het alkoholgebruik. De
rijkswacht
werkt nu op basis van een geinformatiseerde hjst van zwarte
punten per gemeente, per distrikt en per provincie.

f
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WEMAiff
AGUSTA-AFFAIRE: HET EINDE IS NOG NIET IN ZICHT

WANNEER STAPT CLAES OP?
breken van een geheime Zwitserse rekening. Tobback kondigde aan dat hij de Zwitserse
justitie zal verzoeken om het
bankgeheim op die rekening op
te heffen, om hierover duidehjkheid te verschaffen.

(Vervolg van bLz. 1)
Eén van de drie (Willy Claes ?)
zou de andere twee slechts
schoorvoetend bijgetreden zijn.
De terugkeer van het geheugen
van Frank, Louis en uiteindelijk
ook WUly schokte de publieke
opinie.

O p hetzelfde ogenblik dat Tobback een perskonferentie gaf,
gebeurden er nog twee andere
opmerkelijke zaken. Claes en
Vandenbroucke werden op eigen verzoek ondervraagd door
Fischer en Ancia. Over de inhoud van dit verhoor lekte niets
uit. En het gerecht viel tegelijkertijd opnieuw binnen bij de
SP. Ditmaal werd de boekhouding van een socialistisch vakantiecentrum eian zee in beslag
genomen. Dit centrum zou in de
jaren tachtig geld in De Morgen
gestopt hebben. Volgens Aliangé
zouden de put die door deze gift
veroorzaakt werd, met Agustageld gedicht zijn.

In het nadeel van Claes speelde
bovendien het feit dat hij enkele
dagen voordien plots akkoord
gegaan was met een voorstel
van Het Laatötc Ni£uu>d om een
oud geschil in der minne te
regelen. Het Laatste Nieuws
had ten tijde van de Waalse
Agusta-affaire begin vorig jaar
getiteld "Claes in opspraak" en
"Agusta wilde Claes omkopen".
Claes had dit afgedaan als
"smeerlapperij en riooljournalistiek ". De krant en de politikus
hadden elkaar toen met gerechtelijke klachten wegens laster en
eerroof bestookt.

i DISTRIGAS

VAN GREMBERGEN
Deze elementen deden VUfraktieleider Van Gremhergen om
het ontslag vragen van Claes.
Zo zou hij de volledige vrijheid
terugkrijgen om zijn verdediging op te nemen en het gerechtehjk apparaat de mogelijkheid bieden "om zonder aanziens des persoons te handelen".
Ook anderen eisten het ontslag
van de SP-kopstukken. Uitgerekend Het Belang van Limburg
kopte vrijdag zelfs "SP laat
Claes vallen". Het Laatóte Nieuwti
pakte zaterdag gretig uit met:
"96% Vlamingen wil ontslag
van Claes". De krant liet een
peiling uitvoeren, waaruit bleek
dat zelfs de SP-kiezers er massaal voor gevonden worden om
Claes het Agusta-maquis in te
sturen: 91,6% wil Claes niet
meer als Navo-baas.

Om dit toejtel ié het alUmaai begonnen: de A109-MKII
"PLUS" van de Gruppo AgMta. Volgens de
bouwer: "de bcéte pr&dtatie voor de Belgléche defensie, en indiutrie". En voor wie allemaal nog ?

omzichtigheid op de affaire. Het
duurde enkele dagen vooraleer
de buitenlandse pers ontdekt
had in welke vieze papieren een
Belgische regeringspartij en de
Navo-sekretaris-generaal zich
bevonden. Eerst w^erd Claes
verdedigd. Vervolgens kreeg hij
het voordeel van de twijfel.
Maar het afgelopen weekend
werden in Nederland en Frankrijk al stemmen gehoord die van
mening waren dat Claes beter
zou opstappen. W D - v o o r z i t t e r
Bolkeótein vond dat Claes moet
terugtreden omdat de Navo zich

geen Willy-gate kan veroorloven. Gelukkig sprak VS-vicepresident Al Gore maandag zijn
"volste vertrou^ven" uit in de
Navo-sekretaris-generaal.
Claes zelf mocht vreemd genoeg
w^el niet aanw^ezig zijn op de
perskonferentie, zogezegd om
agendaredenen. Claes trachtte
begin deze week zoveel mogelijk de pers te ontlopen. Als
het meezit vertrekt hij vandaag
woensdag voor tien dagen naar
Canada en de VS, ver van de
Agusta-beslommeringen.
SP-vice-premier en Buitenland-

In pohtieke kringen werd driftig
de vergelijking gemaakt met andere verkozenen en ministers
die ontslag genomen hebben.
Dehousse vond dat SpitaeU destijds voor minder ontslag heeft
genomen dan Vandenbroucke
nu aangewreven w^ordt. In de
parlementaire
w^andelgcingen
werd opgemerkt dat Delcroix cdleen een leugen over zijn villa
tegenover de pers ten laste gelegd kon w^orden. Bij de drie
SP-toppolitici ging het om een
leugen in een schokkende
smeergeld-affaire. Er werden
herinneringen opgehaald aan
het ontslag van de ex-SP-er
Pierre Chevalier als staatssekretaris voor Wetenschapsbeleid
en SP-er Louid Van Velthoven als
voorzitter van de Vlaamse
Raad. Chevalier werd ervan beschuldigd zo'n honderdduizend
frank over de balk gegooid te
hebben tijdens een snoepreisje
naar Parijs. Van Velthoven
werd ervan beschuldigd gesjoemeld te hebben bij een examen
voor de Vlaamse Raad Wegen
deze beschuldigingen zw^aarder
dan de leugens van Claes, Tobback en Vandenbroucke? En
zou het SP-trio zich ook (zo
lang) kunnen handhaven indien
er géén verkiezingen in het
vooruitschiet lagen ?

NAVO
De bondgenoten in de Navo
reageerden met diplomatieke

minister Vandenbroucke het
uitschijnen dat hij nog meer
w^eet. Hij zei in De Zevende Dag
dat hij aan het gerecht nog meer
dingen te zeggen heeft over de
partijfinanciering van de SP.
Alaar hij w^eigerde te verduidelijken wat hij nog in petto
heeft.
De Standaard maakte maandag
ook bekend dat een speciale cel
van de Gerechtelijke Politie op
zoek gaat naar verdachte transakties in de boekhouding van
verscheidene politieke partijen.
Dit onderzoek zou verder gaan
dan de socialistische partijen S P
en PS. Het bericht werd 's anderendaags ontkend. Toch zouden volgens andere bronnen een
aantal in hoofdzaak Nederlandstalige of tweetahge speurders geselekteerd zijn om Ancia
bij te staan.
Tobback trok maandag w^eer ten
aanval. Het heette in De Standaard dat de S P-voorzitter "er
almaar meer van overtuigd
raakt dat de 51 miljoen niet
zomaar een gift was, maar -wel
degelijk naar korruptie stinkt".
Tobback had dus zo'n tien dagen nodig om de ernst van de
toestand te begrijpen en tot dezelfde konklusie te komen als
onderzoeksrechter Ancia en
Cassatie-raadsheer Fischer.

Penningmee^ter
SP-drama.

Etienne

Mangé,

éleutelfiguur

Tobback probeerde de aandacht
van de SP, haar penningmeester
en haar toppolitici te verleggen
naar Wallyn en Puelinckx. Tobback verklaarde op een perskonferentie dat hij vermoedt dat
het voormalig SP-kaderlid en de
advokaat Puelinckx de naam
van de SP misbruikt hebben. Zij
(en dan vooral Wallyn, de gewezen adjunkt-partijsekretaris
van de SP) zouden in naam van
de SP ambtenaren omgekocht
hebben, en zelfs een deel van het
Agusta-smeergeld (dat nu al een
smak meer zou bedragen dan de
bekende 51 miljoen frank) afewend hebben voor eigen reening. Dat zou meteen verklaren waarom Puehnckx en
WaUyn zich met hand en tand
blijven verzetten tegen het op-

f

De Morgen lichtte dinsdagochtend tenslotte weer het deksel
van Didtrigad. Dit veel te dure
aardgaskontrakt met Algerije
werd in 1981 afgesloten door
WUly Claes. Dit omstreden
kontrakt zou gepaard zijn gegaan met verschillende tientallen miljoenen kommissies. Volgens De Morgen zou ook steeds
duidehjker worden dat er meer
partijen betrokken zouden zijn
bij de Agusta-zaak. "Véronique
Ancia onderzoekt of ook de andere pcirtijen uit de regeringskoalitie van '88, mete name
CVP en PSC, van Agusta
smeergeld aangeboden kregen
in ruU voor het helikopterkontrakt. Ze wil weten of advokaat
Alfons Puelinckx en Georges
Cywie de tussenpersonen waren naAr alle toenmahge regeringspartijen, in plaats van alleen maar naar de S P en de PS",
schrijft de krant.
Van de regering Martens VIII
die de Agusta-helikopters aankocht maakte ook de VU deel
uit. Er hebben zakenbindingen
bestaan tussen de toenmalige
VU-vice-premier en advokaat
Hugo SchUtz en de gearresteerde advokaat Puehnckx, die
overigens volgens De Morgen
vooral CVP-relaties zou hebben.
Wat natuurlijk niets bewijst. In
een persmededeling na het partijbestuur van maandag was
Bert Anciaux in ieder geval formeel: hij heeft het volste vertrouwen in het onderzoek naar
mogehjke verdachte transakties
bij de politieke partijen (zie ook
Hetpartijbeituurdeeltnuè).
"Sinds haar oprichting", zo
meldt Anciaux de pers, "beschikt de VU over rechtspersoonlijkheid en nam ze het statuut van vzw aan. Jaarhjks
wordt een balans neergelegd en
vindt kontrole plaats door een
bedrijfsrevisor."
O p zijn perskonferentie van
maandag kondigde Tobback
aan dat net SP-partijbureau, en
dat na al wat er de voorbije
dagen gebeurd is, beslist heeft
een revisor te belasten met een
nieuw^e doorüchting van de SPboekhouding.
(Pdj)
WOENSDAG 1 MAART 1995

Uiï DE REGIO
VUJO VRAAGT STOP HST-WERKEN

IN EEN OUD STATIONNETJE
,,Is er nog ruimte voor het binnenlandse treinverkeer?", die
vraag stelden de VU-jongeren
zich tijdens een ludieke aktie
aan het Brusselse Zuid-station
De problemen rond de N M B S ,
meer specifiek die rond de HST,
zijn genoegzaam bekend: het
binnenlandse
treinverkeer
wordt bedreigd met verdere afbouw, terwijl het megalomane
HST-projekt almaar meer gelden naar zich toe trekt. De luxe
van de HST-terminal staat in
schril kontrast met het verouderde Zuidstation, enkele meters verderop De nieuwe terminal zal goed 6% van de reizigers gaan vervoeren, het verloederde Zuidstation de overige
94% ..
De V U J O pikt deze gang van
zaken met langer en eist daarom
de onmiddellijke opschorting
van alle HST-werken tot er volledige klaarheid is over alle investeringsplannen
van
de
NMBS.
De al te d u r e ' H S T heeft daarenboven niet onbelangrijke gevolgen voor de regionale evenwichten m Wallonië dient een
volledig nieuwe bedding aangelegd te worden. Hierdoor valt
de financiering geheel buiten de
Waalse NMBS-portefeuille. In
Vlaanderen zal de H S T over
bestaande spoorlijnen razen
waarvoor de Vlaamse investenngsportefeuille aangesproken
dient te worden. In dat kader
pleit de V U J O dan ook voor
een federalisering
van
de
NMBS.
lïen logische uitloper van deze
eis is dat Vlaanderen dan eindelijk werk zal kunnen maken
van een globaal mobiliteitsbeleid, het aJles-onder-één-dak
principe. Het is in dat geval
Vlcianderen dat de beslissingen
aangaande het openbaar vervoer zal kunnen nemen. O p die
manier kan de H S T afgestoten
worden en kan hij ofwel worden
ondergebracht in de privésektor, ofwel worden uitgebaat in
een Europees of supranationaal
verband.
De V U J O erkent dat de H S T

VUJO in aktie: geen rmgalamaan HST-projekt

een belangrijk element kan zijn
binnen het Europees mobiliteitsbeleid voor de volgende
eeuw, maar benadrukt ten stelligste dat dit niet ten koste mag
gaan van het gros van de treinreizigers. Ook binnenlandse reizigers, die via hun belastingen
voldoende bijdragen aan een

• • •

ten ho^te van de reizigerö binnenland.

trein die de meesten slechts van
de buitenkant zullen zien, hebben het volste recht op de meest
comfortabele manier van reizen.
Met het huidige beleid kan dat
niet verzekerd w^orden en daar
vvdl V U J O iets aan veranderen !
Wordt met hoge snelheid vervolgd...

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van de vergadering
van het VU-partijbestuur van
maandag jl. verspreidde VUvoorzitter Bert Anciaux onderstiiande persmededeling: ,
Het partijbestuur van de
Volksunie heeft het volste vertrouwen in het onderzoek dat
de Brusselse gerechtehjke politie gaat instellen naar mogehjke verdachte transakties
in de boekhouding van politieke partijen. Sinds haar oprichting beschikt de VU over
rechtspersoonlijkheid en nam
ze het statuut van V Z W aan.
JaarUjks wordt een balans
neergelegd en vindt kontrole
plaats door een bedrijfsrevisor.
Reeds jarenlang pleit de VU
voor een open boekhouding
van politieke partijen.
Met stijgende verbazing stelt
de VU vast dat de verant^voo^delijke^, en in de eerste

plaats de voorzitters, van grote
partijen zoals de S P blijkbaeir
geen inzicht hebben in de
wijze w^aarop de financiering
van hun organisatie verloopt.
Of steekt men zich al te gemakkehjk achter onwetendheid weg om de verantwoordehjkheid voor onfrisse praktijken op de rug van ondergeschikten of randfiguren te
kunnen afschuiven ?
Wij betreuren ten zeerste dat
de poUtiek in het jilgemeen
slachtoffer dreigt te worden
van de opeenvolgende schandalen die vandaag aan het Ucht
komen en waarbij het ene
schandaal ervoor zorgt dat het
vorige al te vlug vergeten
wordt.
Wij moeten met afgrijzen vaststellen dat het verglijden van
de normen meer en meer een
algemeen verschijnsel is dat

zich voordoet in politieke milieus, in het gerecht, de ziekenfondsen en vakbonden, en
in de zakenwereld ... Politici
moeten beseffen dat aan hen
zeer hoge eisen worden gesteld.
Toch moet met kracht de gehechtheid aan de demokratische bestuursvorm beklemtoond en hardnekkig verdedigd worden. De VU wü er
cdles aan doen opdat het politiek fatsoen hersteld wordt en
de beslissingscentra niet verschuiven naar milieus waar
geen demokratische kontrole
op w^ordt uitgevoerd. De VU
wol vooral de jeugd oproepen
zich niet van de politiek af te
keren, maar er zich integendeel met veel enthousiasme in
te engageren en er verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap in op te nemen.

VORMING OCMW-RAADSLEDEN
Tijdens de voorbije maanden
werden in de meeste gemeenten
de OCMW-raden
gestemd.
Deze gaan vanaf april van start.
Om de VU-raadsleden hier op
voor te bereiden, werkte het
Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel twee parallelle vormingssessies van tw^ee zaterdagen uit.
De lijfelijke aanwezigheid op
een ÓCMW-raad is uiteraard
onvoldoende. Zoals ook in andere raden moet een VU-raadslid trachten uit te blinken in het
nemen van initiatieven of in het
voeren van oppositie. De eisen
gesteld aan een politiek mandataris
worden
bovendien
steeds hoger. De dossiers worden steeds meer ingewikkeld en
de materies moeilijker om volgen.
Wie zich geen inspanning getroost om het reilen en zeilen
van het O C M W en het welzijnsbeleid te bestuderen, is gedoemd tot stilzwijgen of wordt
buiten spel gezet. Om vooral de
nieuwe OCMW-mandatariss§n
te helpen bij het nemen van een
goede start, organiseert het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, i.s.m. de Vereniging van
Vlaamse mandatarissen, een
dubbele vormingssessie.

O p de zaterdagen 18 maart en
4 april organiseren deze instellingen kursussen op twee nog
nader te bepalen plaatsen.
Hierop worden respektievelijk
de OCMW-raadsleden van de
provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, (hoofdstedehjk gewest) Brussel en de
provincies Oost- en WestVlaanderen uitgenodigd. We
starten telkens om 9u.30 en ronden af om 17u.
De eerste zaterdag zullen w^e in
de voormiddag de algemene
werking van het O C M W toelichten. Wat is de raad, het vast
bureau, het overleg-komitee...
In de namiddag zullen de opdrachten en bevoegdheden van
het O C M W onder de loepe nemen. Tijdens de tweede zaterdag willen ^ve in de voormiddag
de financiën en de voogdij behandelen. De namiddag voorzien we voor de specifieke rol
van het VU-raadsUd: aandachtspunten, profiel, uitstraling, pers en pubhc relations.
Voor deze sessies deden we beroep op ervaren OCMW-raadsleden.
Zowel raadsleden als geïnteresseerden zijn w^elkom. Meer informatie bij J a n Brocatus op het
Barrikadenplein
(02/219.25.00).
WOENSDAG 1 MAART 1995

IN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM IS

VIAAMS-BRABANT

GROF-HUISVUILPROBLEEM GROF
Is uw grof huisvuil de jongste
week ook voor je deur blijven
staan? Algemene verbijstering
en protest bij de Scherpenheuvel-Zichemse bevolking. Praktisch overal bleef het grof huisvuil onaangeroerd staan... De
ophaalvrachtwagen reed maar
wat rondjes !
Dit bhjkt het gevolg te zijn van
een al te strakke-verkeerde toepassing en of onduidelijke „wijziging ophaling grof huisvuü"
afgedrukt in het stedehjk infoblad.

MISVERSTAND?
In het stedehjk info-blad van
Scherpenheuvel-Zichem voor
1995 -werd een „wijziging ophaling grof huisvuil" afgedrukt.

MAART
grootste afmeting: 1 m. Bij ontstentenis hiervan kan het worden gev/eigerd...
Het gew^oon huisvuil moet w^orden verpakt in dichtgebonden,
grijze vuUzakken van de stad
met de vermelding „stad Scherpenheuvel-Zichem" en met een
maximaal gewicht van 25 kg.
per zak..."
De goed verpakte dozen en „gewone zakken" van meer dan 25
kg. met grof huisvuil werden
echter niet opgeladen. Laat
staan dat men stopte om te
kontroleren wat de inhoud betrof
Dit gebeurde al in de deelgemeente Keiberg-Zichem. En
waar men, -nadat de gemeentelijke telefoon roodgloeiend
had gestaan van de klachten,
met een andere vrachtwagen
speciaal kwam ophalen.

Waarvan we de volgende letterlijke tekst aanhalen: „Vanaf
heden zal het grof huisvuil gescheiden van het gevi^oon huisvuil worden opgehaald... Het
vuilnis dat in een vuilniszak kan
w^orden opgeborgen mag w^ekehjks worden buitengezet tijdens de ophaling van gewoon
huisvuil...

Nu wordt een week later onbegrijpeljkerwijze in Scherpenheuvel ook nog het grof huisvuil
on£iangeroerd achtergelaten en
rijdt de vrachtwagen zonder te
stoppen voorbij.

Het grof huisvuil moet „degeUjk
verpakt" worden; max. gewicht
30 kg, max. volume 100 1.,

Er zou later een duideüjker
rechtzettingsbrief van de gemeente bedeeld worden.

SLUIKSTORTINGSGEVAAR
Er wordt nu wel gevreesd dat
van deze onduidelijke toestand
w^el eens een toename van het
sluikstorten zou komen. Evenals van het drastisch verhogen
van de ,,kostprijs van de vuUzakken" die in het vooruitzicht
wordt gesteld. Dit in de plaats
van het „jaarbedrag" waar niemand „onderuit kan komen" te
verhogen.
Milieubewiaste in'woners zijn
over deze toestanden niet te
spreken, aldus Maurice Swinnen, voorzitter van Leefbaar Haffeland. Een opslag van de huisvuUophahng zonder meer lost
niets op. Daardoor w^ordt er niet
minder geproduceerd. E^n gescheiden ophaling door de gemeentediensten zowel wan plastiek als papier en andere kan
door hergebruik de afvalberg
verkleinen en het probleem ten
gronde aanpakken.
In plaats van de ongeveer 9.000
gezinnen van de gemeente zelf
vuilniskar te laten spelen met
eigen wagen naar Interleuven...
Of naar het stadhuis... ?
Robert Janssens

VSVK-IZEGEM MET KURSUS OVER ART DECO

Art Déco is een kursus gegeven
door hc. Alachteld De Schrijver,
kunsthistorica
(vzw
Culturama).

ART DECO EN ART
NOUVEAU
De naam Art Déco is ontstaan
naar analogie met Art Nouveau
(Jugendstil genoemd in Centraal-Europa), waar M. De
Schrijver in 1993 in Izegem een
kursus over bracht die het publiek is bUjven onthouden.
Net als Art Nouveau had Art
Déco de ambitie op de hele
woontruimte een stempel te
drukken.
Art Déco kende zijn hoogtepunt
in de „dolle jaren '20". Belang-

rijkste moment en tevens naamgever was de in 1925 georganiseerde „Exposition internationale des artd décora.t£s et industriels modemes". Twee richtingen kAvamen daar tot uiting:
een meer traditionele (gericht
op de 18e en 19e eeuw), werkend met dure materialen, een
meer
modernistische,
met
nieuw^e materialen en machinale
produktie-wijzen.

VIER AVONDEN
E^n eerste avond wordt het artistieke en
maatschappelijk
tijdsbeeld beschetst, alsook de
inspiratiebronnen en de muziek.
O p de tweede avond heeft M.
De Schrijver het over de grote
Parij se tentoonstelling van 1925
en over de architekten. De
mode en de zo belangrijke
kunstambachten komen in de
derde avond aan bod.

EEN SCHITTERENDE REEKS
VSVK-Izegem organiseerde
de volgende kursussen en
steeds met de nodige belangstelling die ook van buiten
Izegem kwam. Met Art Déco,
als tiende reeks, w^ordt opnieuw^ een boeiend onderwerp
aangesneden.

5. Georges Brassens (docent
J a n Verachtert)

1. De Griekse kunst (docent
E Baert)

8. Hoogtepunten
uit
de
beeldhouwkunst van de
20e eeuw (docente Mieke

2. De moderne schilderkunst (docent M. Billiouw)
3. Griekse Muziek. Antiek
en M o d e m (docent Erik
Geer
4. Art Nouveau. Jugendstil
(docente IVÏachteld De
Schrijver)

6. Roger Raveel (docente
Lucie Roseeuw)
7. Geschiedenis van België
(docent Jean-Marie Lermyte)

Felix)
9. Familiekunde
Bertrand Nolf)

(docent

straks:
10. Art Déco (docente Machteld De Schrijver)
(ev)

De evolutie van de schilder-,
affiche- en beeldhouwkunst behandelt de docente in het ^de
deel. Ze verwijst ook naar belangrijke musea en verzamelaars.
De avonden beginnen telkens
om 20 uur in de Plantijnzaal van
de Stadsbiblioteek (ingang via
de Wolvestraat), op woensdag
8, 15, 22 en 29 maart.
Inschrijving: 1.200 fr., over te
schrijven op rekening niunmer
465-0195771-57 van VSVKIzegem, en meedelen aan Josée
Bogaert, Kortrijksestraat 166,
Izegem (tel. 30.10.39) of aan
Erik VandewaUe, H. Dunantstraat 9, Izegem (tel. 30.26.70).
Krik Vandewalle

Vr. 10 DWORP: Jaarlijkse kaartavond in Ons Huis, Vroenenbosstraat 1, om 20u. Org.: VU-Beersel.
Do. 16 LEUVEN: Debat over Milieuproblematiek.. Om 20u. in de
Recntenfakulteit De Valk, aula Zeger Van Hee, Tlensestraat. Org.:
VUJO-KUL.

Vr. 3 LENT«K: Jaarlijks Mosselfestijn van VU-LennUc. Vanaf
18u. in het Gemeentelijk Sport- en
Ontmoetingscentrum Jo Baetens,
A. Algoetstraat. Ook op 4/3 vanaf
18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 vanaf
12u.

Zo. 19 TERVUREN: Steakfestijn
van VU-Duisburg-Moorsei-Tervuren. Vanaf 12u. in zaal „De Engel",
Markt te Tervuren. ledereen van
harte welkom.

Zo. 5 ELEWIJT: Groot Pannekoekenfeest in zaal In den Prins,
Viktor Servranckxstraat 5. Van 14
tot 19u. Org.: VU-Elewijt.

Vr. 24 WEMMEL: 1ste Spagettien Lasagne-avond. Vanaf 18u. in
Guit. Centrum De Zandloper,
Kaasmarkt 75. Deelname: 200 fr.
Org.: VU en FW-Wemmei.

WEST-VLAANDEREN
MAART
Vr. 3 BISSEGEM: Varken aan het
spit-festijn met gezellig samenzijn.
Vanaf 20u. in Taverne Bijenhof,
Moraviestraat te Bissegem. Aperitief gratis. Deelname: 450 fr.
Org.: VU-Bissegem.
Vr. 3 ZWEVEGEM: Tekstielkaarting in café 't Boldershof, Harelbekestraat 25. Vanaf 18u. Ook
op 4/3 vanaf 18u. en op 5/3 van 10
tot 13u. Org.: VU-Vlaamse Klub
Groot Zwevegem.
Za. A IZEGEM: Stadion 4, 16u.:
voetbalmatcht Vlaams Huis vs. Keizer Karel. Org.: VK Vlaams Huis.

NIEUW INITIATIEF:

De Izegems Vlaams-nationale
vereniging VSVK bUjft maar
steeds nieuwe initiatieven aan
de dag leggen, en met sukses.

Do. 2 AARSCHOT: Walter Luyten over Priester Daens. Om 14u. in
parochiezaal OLV, J. Van Ophemstr. 23 (naast OLV-kerk). Org.
en
info:
VWG-Aarschot
(016/56.81.17 of 016/56.69.66).

Zo. 5 DEERLIJK: Mosselfestijn
(of kalkoenrollade) van VU-Deerlijk. In zaal De Wieke, Molenhoek.
Vanaf 12u.30. Aperitiefbar vanaf
llu.30. Kaarten aan 450 fr., kinderen 200 fr., -4j. gratis. Info: Wmi
Vancauwenberghe (056/777.247).
Zo. 5 K E G E M : Vlaams Huis,
13u.30: verzamelen voor ^vandeIing
te Deinze o.l.v. A en B. NoppeStevens. Org.: Wandelklub Vlaams
Huis.
Wc. 8 IZEGEM: Plantijnzaal biblioteek om 20u.: eerste sessie kursus „Art déco", o.l.v. M. De Schrijver. Inschrijven bij Josée Bogaert(
051/30.10.39) of Erik Vandewalle
(051/30.26.70). 1.200 overschrijven
op rek.nr. 466-0195771-57 van
VSVK-Izegem.
Do. 9 BRUGGE: Om 15u. in De
Gulden Spoor: Patrick Bemauw,
auteur Sterke Verhalen uit Vlaanderen. Over De zieneres uit Onkerzele en de moord op Albert I.
Org.: Informativcu

Za. 11 IZEGEM: Trelpunt SintPieter Emelgem, 20u.: kampioenenviering kaartseizoen 1994-1995.
Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.
Di. 14 BLANKENBERGE: Voordracht van het Vlaams Kruis over
EHBO „Hoe iemand helpen". Om
14u. in De Reisduif. Koffietafel met
bowling. Inleg: 120 fr. Org.:
VWG-Blankenberge.
Wo. 15 IZEGEM: Tweede sessie
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal
BibUoteek. Org.: VSVK
Vr. 17 IZEGEM: Vanaf 20u.
Vlaams Huis, eerste kaarting. Ook
op 19/3 vanaf 1 Ou.
Vr. 17 IZEGEM: Vlaams Huis,
20u. Erik Vandewalle over ,,De
Europese taalstrijd is begonnen".
Org.: Dosfelkring Izegem.
Vr. 17 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in zaal Amfora, Ringlaan,
vanaf 19u. Om 19u.30 etentje
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30
Toespraken Wilfiied Vandaele en
Jan Loones. Inschrijven voor 12/3
bij Norbert Vandecasteele, Moerestraat 94, 051/58.90.05. Org.:
VU-Koekelare.
Za. 18 IZEGEM: Vormingsuitstap
van FW-Izegem.
Za. 18 TIELT: Lentefeest met
Breughelmaaltijd in zaal Den Ouden Wal, Ruiseleedsesteenweg 107,
om 19u.30. Eregast is Johan Sauwens. Deelname: 450 fr. Inschrijven voor 12/3 bij Pascal Engels,
Begonialaan
23, 8700 Tieh
(051/40.35.95).
Di. 21 IZEGEM: De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat, 15u.: Jef
Bulcke over „Veiligheid in en om de
woning". Org. VWG-Izegem.

VU-ZEDELGEM REIKT
RAHE VYNCKEPRIJS UIT

Di. 21 IZEXjEM: 't Spiegelaerken,
20u.: mteenzetting over diefstalbveiliging. Org.: FW-Izegem.

MATRIOSJKA BEKROOND

Wo. 22 BLANKENBERGE:
Drugs geen probleem maar een
plaag, door dhr. De Man. In de
Hoogplaet, Willem Tellstraat, om
20u. Inkom gratis. Org.: Vlaamse
Kultiu-ele Kring.

Voor de zesde maal heeft de
Volksunie-afdeling
Zedelgem
haar Ratte Vyncfceprijs toegekend. De prijs is een beloning
van een Zedelgemse vereniging
die het meest heeft bijgedragen
tot de verwezenlijking van de
vnendschapsidee tussen de volkeren op Vlaams socio-kultureel vlak.

konden vertoeven om zo
f eving
un gezondheid te verbeteren;

— op een eerlijke manier konden
kennismaken met onze Westerse samenleving;
— met onze scouts en gidsen
gekonlronteerd werden wat
voor beide groepen tot een
unieke ervaring leidde.
Wij bedanken de organisatoren,
Het afdelingsbestuur gaf de waarvan vele ook afkomstig van
voorkeur aan het Scouts- en buiten onze gemeente, om via
Gidsencentrvun MerkenveQ te het Scouts- en Gidsencentrum
Zedelgem voor de organisatie, Merkenveld de naam van Zein samenwerking met W K S M delgem alle humanitaire eer te
Gouw Noordzee, van het Tsjer- hebben aangedaan.
nobyl-projekt 94 genaamd Ma- De prijs zal op een later mee te
trwdjka, waarbij 50 Witrussische delen tijdstip -worden uitgejongeren gedurende enige tijd:
reikt.
— in een niet radio-aktieve omFUip Dubruqué, voorzitter

Wo. 22 IZEGEM: Derde sessie
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal
Biblioteek. Org.: VSVK.
Do. 23 IZEGEM: Bar auditorium,
20u.: Prof. Y. Vanden Berghe over
„Is er een toekomst voor OostEvu-opa en het GOS ? ". Toegang 50
fr., abo's gratis. Org.: VSVK-Izegem.
Za. 25 IZEGEM: Stadion 4, 14u.:
voetbalmatch Vlaams Huis vs. Caravans Vanhoutte. Org.: VK
Vlaams Huis.
Wo. 29 IZEGEM: Vierde sessie
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal
BibUoteek. Org.: VSVK
Vr. 31 BRUGGE: VUJO-hiif in
zaal Oud-strijdershuis te Brugge.
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Uïï DE REGIO
ANTWERPSE VU-FRAKTIE ZOEKT
ONDERSTEUNING (M/V)!

ANTWERPEN
MAART
Do.
2 BERCHEM:
WUlem
Jannsens over zijn boek „Lieven
Gevaert, momenten uit zijn leven ".
O m 20u. in Cultureel Centrum,
Driekoningenstraat
126. Org.:
Vlaamse Kring (321.19.86).
Vr. 3 R I J M E N A M : Vijfde grote
kwris „Vlaanderen, Europa, De wereld". O m 20u. in Ontmoetingscentrum Sint Maartensberg. Vor
info
en
inschrijvingen:
016/51.31.69 van Mia Bogaerts- Billiet. Org.: VU-arr. Mechelen.
Za. 11 i M E R K S E M : Dansfeest
Clara Govaert. Deuren 20u.30,
Aanvang 21u. In Klubhuis Vlug
Vooruit,
Keizershoek.Fortsteenweg.
Vr.
17
TONGERLOAVEST E R L O : O m 15u. spreekt Gina,
stuwende kracht van DRK'tjes,
over hun motivatie en belevenissen

MAART
Za. 4
SENT-DENIJS-WESTR E M : Jaarlijks Vriendenmaal van
VU-St; Denijs-Westrem/Afsnee.
O m 19u.30 in Gildenhuis, Loofblommestraat. Met aperitief, kaasplank, kolKe en gebak (500 fr.)
Gastspreker: Lieven De Caluwe.
Inschrijven voor 28/2 bij Arthur De
Vylder, of op tel 222.91.83 van
Anne De Keuckeleire.
W c . 8 S I N T - N I K L A A S : Mieke
De Veuster over „Vrienden maken,
vrienden houden". Mini-kursus op
8 en 25 maart. Deelname: 400 fr.
F W - l e d e n , 500 fr. niet-leden. In de
StedeUjke Openbare Biblioteek, H.
Heymanplein 3. Inschrijven en info
aanvangsuur: F W - S i n t - N i k l a a s :
776.87.43.
Za. 11 S E N T - A M A N D S B E R G :
VU-Sint-Amandsberg rijdt met
voUe w£igens naar het VU-kongres
te Brussel op 11 en 12 maart. Wie
mee wil neemt kontakt op met
Erwin Herman, 09/251.50.08 (na
18u.)
Za. 11 SINT-MARTENS-LAT E M : Lentefeest van VU-LatemDeurle. O m 19u.30 in de Parochiezaal, Latemstraat 32 te S.M.Latem. O p het menu: warme beenhesp. Deelname: 600 fr.p.p. Inschrijven op tel. 09/282.49.27
(voormiddag) of storten op rek. nr.
449-5595561-96 van VU-LatemDeurle.
Za. 18 A A L S T : Kaas- en Vleesavond van F W - A a l s t . Om 18u.30
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreef te
Aalst. Deelname: 350 fr., kinderen
150 fr.
Z o . 19 AALST: D e honden in het
zegekoor. Eenmanstoneel
over
Irma Laplasse door Aria Theys.
Om 15u.30 in teatersaal K C De
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250
fr. (leden Vl. verenigingen en +3pas
200 fr.) O r g . : Vlaamse Verenigingen. Kaarten: 053/77.44.97.

LIMBURG
APRIL
23 H E U S D E N - Z O L D E R : Samen met de bus naar het Zangfeest.
Vertrek 12u.45 Heusden, St. Willibrordusplein; 12u.50 BeringenM a r k t ; 12u.55 Paal-Oude tramstatie; 13u.l5
Tessenderlo-Vismarkt. Deelname: 600 fr. (bus +
tribune 4de rang). Info: Frans Vanstipelen: 011/42.59.95.

aan het Oostfront. In Kapellekeshoef. Org.: SMF-Kempen.
Vr. 17 G E E L : Optreden van Zakdoek. O m 20u. m de Parochiezaal
van Geel-Bel. Inkom: 250 fr. Org.:
Vlaamse Aktiegroep Geel.
Za. 18 L A A K D A L : Bal Nieuw met
gratis drink van 20 tot 22u., aangeboden door burgemeester Patrick Van Krunkelsven, in zaal Centrvmi te Klein Vorst.
Z o . 19 B E R L A A R : Wie gaat mee
naar het toneel met de nieuwe schepen van Kuituur, Walter Luyten?
O m 19u.45 in Parochiezaal St.Pieters. Info en plaatsreservatie:
03/422.55.25.

aan
Nieuwpoort,
Dodengang,
Diksmuide, Alveringem en Veurne.
Vertrek om 8u. Berchem Station.
Terug rond 18u.30. Inschrijven
vóór 3/3, 870 fr.p.p.
Za. 25 E D E G E M : 13de Volkszangavond ,,Kom zing met mij" in
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200
fr. Org.: VNSE, F W , Kulturele
Kring.
M a . 27 K A S T E R L E E : Frank Seberechts over ,,leder zijn zwarte'.
O m I4u.30 in Hof Ter Rielen (grote
baan tussen Turnhout en Kasterlee). Iedereen welkom. Inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring en Davidsfonds Turnhout.

Sinds de provincieraadsverkiez i n g e n v a n o k t o b e r 1994 b e s t a a t
de V U - f r a k t i e in d e A n t w e r p s e
p r o v i n c i e r a a d uit d e , , K o e n e n
Pauli en Raets.
Spijtig... m a a r d e realiteit. E ^ n
realiteit v a n veel dossiers, veel
w e r k en w e i n i g m e n s e n .
O m d e s o n d a n k s de d e m o k r a tische, Vlciams-nationale stem in
d e d e b a t t e n te laten h o r e n zoek e n de t w e e o n d e r s t e u n i n g .
E n dit o p t w e e v l a k k e n .
1.
Ondersteuningsfraktie:
Voor de Ondersteuningsfraktie
z o e k e n ze g e ï n t e r e s s e e r d e n die
alle zittingen v a n d e p r o v i n cieraad helpen voorbereiden,

provinciale dossiers o p v o l g e n ,
lokcJe a n t e n n e s zijn in de p r o vincie, e n z . Z e z o e k e n d e z e o n d e r s t e u n i n g v o o r a l in d e arrondissementen
Antwerpen,
M e c h e l e n en T u r n h o u t .
2. Specialisten: In de provincieraad van A n t w e r p e n w o r d e n
regelmatig
„thema-debatten
georganiseerd
(bv.
gezondh e i d s p r e v e n t i e p l a n ) . O m die
debatten voor te bereiden zoekt
d e V U - f r a k t i e m e n s e n die in h e t
t h e m a i n t e r e s s e h e b b e n of b e r o e p s h a l v e aktief zijn.

Vr. 24 S I N T - A M A N D S : VU-Lentekwis. Zaal De IJzer, Borgstraat
143. Onspanningskwis voor gelegenheidsploegen (van 3 tot 5 personen). Inschrijven: 400 f. 12 reeksen van 10 vragen allerhande. Aanvang 19u.30. Inschrijven bij Frans
De Leeuw (052/33.43.61).

D i . 28 K A L M T H O U T : Bezoek
met F W i.s.m. Berchem, aan tentoonstelling ,,Vlamingen in Rome"
en aan het Hortahuis. Info en inschrijven tot 27/2 bij Paula Cauwenbergh (2329.66.21).

Za. 25 T U R N H O U T : Met F W
naar het Vlakke Land, met bezoek
aan
Nieuvk^oort,
Dodengang,
Diksmuide, Alveringem en Veurne.
Vertrek om 7u. aan Tijlcars, Everdongenlaan 17. Deelname: 870
fr.p.p. Inschrijven bij Klara Hertogs, voor 10/3, 014/41.45.79.

D o . 20 B E R L A A R : Peter De Roover over ,,De Europese Omwentehng: een nieuw 1830 voor Vlaanderen?". O m 20u. in zaal Kinderland. Org.: DF-Berlaar.

GEZONDHEIDSPREVENTIE

Z o . 23 B E R L A A R : Deelname aan
A N Z in Antwerpse Sportpaleis in
groepsreservatie met Walter Luyten. Plaatsbespreking en info:
03/482.11.93.

D e bestendige deputatie van de
p r o v i n c i e A n t w e r p e n heeft een
„gezondheidspreventieplan"
voor de provincie Antwerpen
o p g e s t e l d . H i e r o v e r zal in d e
m a a n d m a a r t een d e b a t g e v o e r d
w o r d e n . D e V U - f r a k t i e in d e
Antwerpse provincieraad zoekt
v o o r d e v o o r b e r e i d i n g v a n dit
debat gesprekspartners.
B e n je g e ï n t e r e s s e e r d in p r e -

v e n t i e b e l e i d ? O f b e n je b e r o e p s h a l v e aktief in d e g e z o n d h e i d s z o r g ? D a n k u n n e n wij je
hulp gebruiken.

ZOEKERTJES

VLAAMSE
KRING
TURNHOUT
VERNIEUV/D

Z a . 25 K A L M T H O U T : Met F W
naar het Vlakke Land, met bezoek

APRIL

IN MEMORIAM JEF DE VOLDER
O p 5 f e b r u a r i o v e r l e e d t h u i s , te
W o n d e l g e m , J e f d e V o l d e r (°15
juli 1930).
J e f b e h o o r d e tot d e e e r s t e k e r n
v a n V U - W o n d e l g e m in 1965. I n
die b e g i n p e r i o d e s t o n d hij o o k
o p d e lijst v o o r d e K a m e r e n
later o o k v o o r d e S e n a a t .
Veel v r o e g e r al Wcis hij V l a a m s b e w u s t g e w o r d e n . Bij h e t leger,
zei hij m e t veel o v e r t u i g i n g , en
z o n d e r v r e e s h i n g hij r e e d s in d e
vijftiger j a r e n d e l e e u w e v l a g uit

W i e g e ï n t e r e s s e e r d is m a g niet
ciarzelen k o n t a k t o p te n e m e n
m e t h e t V U - s e k r e t a r i a a t arr.
A n t w e r p e n , tel. 03/238.82.08.

GEZOCHT: GESPREKSPARTNERS

draagzaam, respektvol voor andermans overtuiging, maar met
een h a r t s g r o n d i g e afkeer v a n
zuilenmentaliteit.
T o e n a n d e r e n o p p e n s i o e n ging e n d e n k e n , schreef hij zich in
a a n d e Vrije A c a d e m i e en l a t e r
s t u d e e r d e hij n o g af a a n de
Koninklijke
Kunstacademie.
J e f w a s een fijnzinnig k e r a m i s t
g e w o r d e n e n e e n gewciardeerd
lesgever.

V a n 1987 t o t j a n u a r i 1995 w a s
hij v o o r z i t t e r v a n d e W o n d e l In zijn j e u g d w a s hij s c o u t g e - g e m s e G e m e e n t e l i j k e R a a d v o o r
w e e s t — e n k r e e g h e t tjidens d e C u l t u u r b e l e i d en v a n d e foto- e n
b e z e t t i n g r e g e l m a t i g a a n d e s t o k filmklub Fodofi.
met de Duitsgezinde jeugdbew e g i n g e n — en kw^am o o k in d e O n d e r g r o t e t o e l o o p w e r d hij
vijftiger j a r e n in b o t s i n g m e t h e t vrijdag 10 f e t r u a r i te W o n d e l b i s d o m . Zijn ideeën o v e r g e - g e m b e g r a v e n . D e Vlciamse vlag
m e n g d e g r o e p e n w e r d d o o r d e en d e s c o u t s v l a g b e d e k t e n zijn
kerkelijke h i ë r a r c h i e v e r w o r - kist.
pen.
A a n zijn weduvire en k i n d e r e n
V a n i n zijn j e u g d o o k w a s hij e e n b e t u i g t V U - W o n d e l g e m n o g t r o u w I j z e r b e d e v a a r d e r , ver- maals haar deelneming.

op 11 juli.

• P O L D E R V O L K - V o o r een
l i c e n t i a a t s v e r h a n d e l i n g b e n ik
o p z o e k n a a r informatie o v e r d e
O o s t v l a a m s e schrijver R a f v a n
Hulse
(pseudoniem
Domien
v a n Rietvelde) en zijn r o m a n
Poldervolk ( 1 9 4 0 ) . ' P o l d e r v o l k '
g a a t o v e r h e t h a r d e leven v a n
een boerenfamilie en speelt zich
af t u s s e n d e tw^ee w e r e l d o o r logen. Alle d o k u m e n t a t i e is w e l k o m bij Tine V a n d e n H e u v e l ,
S m e e n d i j k 62, 2 5 3 0 B o e c h o u t
(03/455.60.54.).

H e l p h e t V U - s t a n d p u n t in d e z e
m a t e r i e b e p a l e n en n e e m o n middellijk k o n t a k t o p m e t h e t
arr. V U - s e k r e t a r i a a t v a n A n t w e r p e n , tel. 03/2383.3382.09.
Alvcist b e d a n k t .

D e Vlaamse Kring van Turnh o u t heeft sinds k o r t e e n n i e u w
b e s t u u r . H e t b e s t a a t uit P. V a n
Autenboer, voorzitter; J . W o u ters,
ondervoorzitter;
Tuur
Robberechts, penningmeester;
Klara Hertogs, sekretaris. And e r e b e s t u u r s l e d e n zijn R o g e r
Cavents en Bart Mertens.

• A A N B I E D I N G - Wie belangstelling heeft v o o r d e (niet
alle volledige) j a a r g a n g e n v a n
WIJ-Vlaams-Nationaal Weekblad, p e r i o d e 1970-1988, k a n
een seintje g e v e n a a n H e r w i g
A g n e e s s e n s , tel. 053/66.42.38.

nv de winne-fabrisac

VUJO START IN
WAAS EN DENDER
D e V U J O - w e r k i n g in d e arr o n d i s s e m e n t e n S i n t - N i k l a a s en
Dendermonde gaat binnenkort
o p n i e u w v a n start.
D e eerste vergadering, w a a r o p
alle b e l a n g s t e l l e n d e l e d e n e n
simpatisanten
welkom
zijn,
v i n d t p l a a t s o p d i n s d a g 2 8 feb r u a r i o m 2 0 u . in d e b o v e n z a a l
van ,,Den Ommeganck", aan de
Grote M a r k t te D e n d e r m o n d e .
D e e d u k a t i e v e b e g e l e i d i n g is in
h a n d e n van het Vormingscent r u m L o d e w i j k Dosfel.
Lieven Dehandschutter, V U gemeenteraadslid te Sint-Nik l a a s en d i r e k t e u r v a n h e t Vorm i n g s c e n t r u m Lodewajk D o -

sfel, zal d e a a n w e z i g e n v e r w e l komen. Nationaal V U J O - v o o r zitter S i g u r d V a n g e r m e e r s c h zal
de krachtlijnen van de V U J O werking uittekenen.
D i r k A b e e l zal h e t tot slot h e b b e n o v e r d e organisatie en
s t r u k t u u r v a n V U J O in h e t
L a n d v a n W a a s en D e n d e r monde.
W i e zich k a n d i d a a t wil stellen
voor het bestuur van V U J O
W a a s en D e n d e r of v e r d e r e inlichtingen w e n s t , k a n k o n t a k t
opnemen met Lieven D e h a n d schutter, J o s . L o n c k e s t r a a t 64
te
9100
Sint-Niklaas
(tel.
03/778.04.99).

\ ^
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WEEKEND 11/12 MAART - "VITAMINEN VOOR VLAANDEREN"
KONGRESSENPALEIS BRUSSEL

33ste VU-LEDENKONGRES
Het 33dte VU-kongreé Vitaminen voor Vlaanderen wordt
voorgezeten door Paul Van Grentbergen, Jan Loonej zit de
werkzaamheden rond het tema Zelfbcótuur voor en Herman Lauwere deze van Sociale rechtvaardigheid en
Ongebondenheid. Onze redaktie had een kort vraaggesprek
nut de drie heren. En wat gebeurde er verder achter de
schermen ?
In de voorbije weken ging de kongreékommusie onverdroten
door met het verwerken van de bijna 1000 amendementen
die op de oorspronkelijke teksten werden ingediend. Wij
gingen na welke hoofdstukken door de kaderleden het
sterkst werden geamendeerd, meteen een aanwijzing naar
de „hete hangijzers"op het kongres.

ZATERDAG 11 MAART
9u.l5
Plaats van afsprcuik is de Benelux-zaal van het Kongressenpaleis. Vanelf kwart na negen
kan u er terecht. Aan de onthaalbalie krijgt u uw stemkaart
én de nodige kongresinfo. De
vroege aanw^ezigen schenken
^ve graag een stevige kop koffie.
9u.45
Partij raadsvoorzitter Pol Vanden Bempt heet u w^eUcom op
ons 33ste ledenkongres. Paul
Van Grembergen, frciktieleider
in de Vlaamse Raad én kongresvoorzitter, leidt de werkzaamheden in en licht de agenda
toe.
lOu.
Het debat kan beginnen. Onder
het voorzitterschap van J a n
Loones, VU-fraktieleider in de
Senaat, start de bespreking van
het eerste deel van de kongresteksten: zelfbestuur. Tekstvoorstellen van de kongreskommissie w^orden toegelicht en
amendementen verdedigd. Men
weze gew^aarschuwd: VU-kon-

KONGRES-VOORZITTER PAUL VAN GREMBERGEN:

„DIT WORDT HET KONGRES
VAN DE BEVESTIGING"

gressen verlopen open en eer- Paul Van Grembergen: „Dit
lijk: het debat wordt niet ge- wordt bedlüt het kongru van de
schuwd en argumentaties voor bevestiging, de bevestiging van de VU
en tegen worden niet opge- aL partij, maar ook van haar prospaard tot na de vergadering. gramma en van haar Vlaanw proAfsluitend volgen de stemmin- fiel Ik zie voor wat het deel over
Zelfbestuur betreft vijf belangrijke
gen over het eerste deel.
punten.
13u.
1. EHt kongres zal een forum zijn
Tijd om even de benen te strek- •waarop de partij de grote Ujnen
ken. In het gelegenheidsrestau- van hciar programma zal berant "Coudenberg", vlak naast vestigen en vervolledigen.
de kongreszaal, kan u terecht
2. De dagelijkse politiek leert
voor koffie en broodjes.
ons dat de huidige staatsvorm
14u.30
van dit land in voortdurende
Onder het voorzitterschap van beweging is en dat tal van zaken
Herman Lauwers, VU-fraktie- moeten worden bijgestuurd.
leider in de Kamer, starten w^e
de bespreking van het tweede 3. De verfransingsdruk op de
deel van de kongresteksten: so- Vlaamse rand rond Brussel en
ciale rechtvaardigheid en on- de grensgebieden vergroot, de
gebondenheid. Ook hier kunnen amendementen worden toefehcht en verdedigd. De stemaarten w^orden opnieuw volop
gebruikt.
17u.30
Het einde van een dag debat en
dicJoog. Resultaat is een geaktualiseerd
VU-programma.
Ideeën uit voorgaande kongressen werden flink getoetst,
nieu-we inzichten -werden in het
programma ingebracht.

ZONDAG 12 MAART

ALLE VU-LEDEN
WELKOM
De kongrespoorten draaien
open voor alle VU-leden.
Ieder lid heeft vanzelfsprekend stemrecht. O m praktisch-organisatorische redenen w^ordt wel gevraagd
vooraf in te schrijven. Zo
kan het partijsekretariaat u
tijdig de nodige dokumentatie en informatie thuis bezorgen. Wie vooraf de inschrijfstrook
terugstuurt
kan z'n stemkaart op naam
afhalen aan de infostand in
de inkomhal van het Kongressenpaleis. Wie pas ter
plekke inschrijft, mist natuurhjk een pak infonnatie,
en krijgt z'n stemkaart enkel op vertoon van z'n (geldige) VU-lidkaart.

niet naar een Europa van volkeren en regio's maar dreigt een
konfederatie van de oude staatsstaten te worden. Deze kwahjke
gang van zaken moeten wij kunnen ombuigen.

Vitaminen voor Vlaanderen
wordt dus het 33ste kongres van
de Volksunie. In het veertig
jarig bestaan van de partij zijn
kongressen steeds belangrijke
stapstenen ge-weest. Aan Paul
Van Grembergen dan ook de
vraag welke plaats hij dit kongres geeft in de lange rij van
VU-kongressen.

5. De identiteit van de kleine
volksgemeenschappen verdient
onze dagehjkse oekommemis.
O p de voorbije top van de G7 te
Brussel heeft ook vice-president
Al Gore ons attent gemaakt op
het feit dat intemationéJisering
niet mag betekenen dat de verschillende eigen--waarden van
Europa verloren mogen gaan."
• Het kongres heeft ook een
maatschappelijk luik, hoe kijkt
u tegen dit gegeven aan ?
ontvolking van Brussel treft
vooral het Vlciamse deel van de
hoofdstedeUjke bevolking. E^n
strategie moet ontworpen \vorden om daar aan te verhelpen.
Vlaanderen verwacht dat van
ons, meer dan van welke andere
partij ook.
4. De Europese Unie evolueert

vervolgens over een viertal preciese aktuahteitsresoluties.
16u.
We laten debat en diskussie
even achter ons. Tijd voor muziek. Reeds vijfentwintig jaar op
de planken met een rijk en gevarieerd repertoire: J o h a n Verminnen. Voor de VU in een
ekstra uitgekiende bezetting begeleid door een strijkerskwartet. En, we kunnen en mogen
het hier nauwehjks verklappen,
met een absolute primeur.

13u.

ISvL.AS

Plaats van afspraak voor de
t\veede kongresdag: de Albert
I-zaal. Aan de VU-infostand
haalt u uw stemkaart en de
kongresdokumentatie af.

Tijd voor het slotmoment. Wie
hier de klassieke slottoespraak
van de algemeen voorzitter verwacht zit fout. Bert Anciaux
belooft een prangende boodschap, niet alleen een konklusie
over het voorbije kongres, maar
een blik op de toekomst.

Voor de kinderen is er een ekstraatje. Er is niet alleen, zoals
op zaterdag, een deskundige
kinderopvang voorzien, maar
ook een leuk stuk kinderanimatie. In de Astridzaal zorgt
Renaldo's Kindershow drie uur
lang voor een knap spektakel.
Aanvang:14u.
14u.
De bel voor een fantastische
kongresnamiddag.
TV
Kempen-stem
Chantal
De
Meutter begeleidt u doorheen
het ganse programma. MariePaule Quix, arrondissementeel
VU-voorzitter voor Brussel,
spreekt het traditionele welkomstwoord uit.
In z'n kongrestoespraak gaat
Paul Van Grembergen nader in
op de konklusies die de partij
tijdens de zaterdagdebatten

Chantal De Meutter, bekend van
het ochtendmagazine Voor De
Dag (BRTN) en dindd kort de
dtem van TV-Kempen, praat de
namiddag-dlotzitting aan mekaar.

trok. "Vitaminen voor Vlaanderen" titelen we, maar welke
lijn trekt de VU nu precies in de
behandelde dossiers ?
Stemmingen zijn er allereerst
over de globale eindtekst die op
zaterdag werd geformuleerd, én

Kijken naar morgen dus, en
vooral, naar de onmiddellijke
uitdaging voor de V U : de eerste
rechtstreekse verkiezing van
ons Vlciams Parlement. We maken er geen geheim van dat we
klokslag 17 uur onze kieskampagne starten. Aan u om het
startschot mee te maken. Het
belooft.
17u.45
Omdat een spetterende kampagnestart best gevierd mag
worden, is er na afloop van het
kongres nog ruim de tijd om wat
na te praten. Partijtop én militanten lekker ondereen voor
een gemoedelijke babbel, een
schouderklopje
en...
een
drankje.

P. Van Grembergen: „Ik vind
dat dit kongred oog moet hebben voor
de onmiddellijke maat>)chappelijke
problemen, de werkloosheid op kop.
Maar ook naar de toekomst moet de
aandacht gaan. Ik vind het belangrijk dat een politieke partij menden vertrouwen kan geven en de
zekerheid dat hun talenten en hun
ambities niet verloren zullen gaan.
Bovendien moeten wij weten hoe een
politieke partij kan helpen om de
zwakkeren in deze maatschappij op
te trekken. Kortom, sociale rechtvaardigheid is zoveel ab de ontvoogding van de mensen bevorderen,
ze niet laten wegkwijnen in uitzichtloodheCd en het gebrek aan een
toekomst."
• Dit kongres ^ivordt onvermijdelijk ook een verkiezingskongres, komt dit niet ongelegen ?
P. Van Grembergen: „Ik zou
zelfs zeggen dat dit kongres een
verkiezingdkongres moét zijn want
elk kongres past in de brede bedding
van een politieke visie die men de
bevolking aanbiedt. Kongresseren in
een pre-verkiezingsperiode is voor de
Volksunie een geschikte gelegenheid
om haar staatsvormend en maatschappelijk programma op het publieke forum te brengen."
I Welke boodschap heeft de
kongresvoorzitter voor de lezers?
P. Van Grembergen; „Dat aan
politiek doen een blijvende en waardevolle opdracht is. Aan politiek doen
wil zeggen: jamen ons best doen om
de gemeenschap te dienen, door —
tegen de huidige ervaringen in —goed
en doorzichtig te besturen. Onze
partij kan het bewijs leveren dat een
politieke kuituur echt bestaat en
geen dbgan is.
Ab uit dit kongres kan geleerd
worden dat politiek niet het verwerven van de macht om de macht Li,
maar wel het formuleren van politieke ideeén die de gemeenschap
dienen dan zal dit kongres geslaagd
zijn. Rond deze ideeën veel mensen
verzamelen Li de volgende opdracht.
Laat ons daarmee beginnen op 11 en
12 maart a.d."
(mvl)
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ALLE PRAKTISCHE AFSPRAKEN OP EEN RIJ
Onze plaats van afspraak ligt in
hartje Brussel, geprangd tussen
de Keizerslaan en de Coudenberg, vlakbij het Centreial Station, op loopafstand van het
Park.

E

ARKADE BENELUX

's Zaterdags vergaderen we in
de Beneluxzaal. U bereikt de
vergaderzaal via de Kunstberg
en betreedt het Kongresgebouw
via de Arkaden.

E

ALBERT I

's Zondags loopt het VU-kongres in de Albert I-zaal. Vlak
naast de Kunstberg wandelt u
door de tuin van de Albertina.
Achteraan, achter de fonteinen,
is de ingang van de kongreszaal.

WEGWIJZER
Met de trein:
Het kongressenpaleis hgt op
nauwelijks vijf minuten wandelen van het Brusselse Centraal Station. Dat u met het
openbaar vervoer komt hgt dan
ook voor de hand.
Met de wagen;
• vanuit de richting Gent
Vanaf Koekelberg via de tunnels. Voorbij de Madoutunnel,
rechts de Wetstraat nemen.
Rechtdoor langs de Koloniënstraat naar het Cantersteen. Het
straatje hnks, juist voor de
Kunstberg, is het Stuiverstraatje met de ingang van de
parking.

^''"Ir.

ALBERTINAPARKING

• vanuit de richting Antwerpen
Via de A12, langs het koninklijk
domein en de kerk van Laken.
Steeds rechtdoor tot de Koningsstraat. Voorbij de Kongreskolom, juist voor het park,
rechts de Koloni-nstraat door
naar het Cantersteen. Het
straatje links, juist voor de

Kunstberg, is het Stuiverstraatje met de ingang van de
parking.
• vanuit de richting Leuven
Via de E40 door de tunnels

richting "Centrum". Zo komt
men in de Wetstraat. Steeds
rechtdoor langs de Koloniënstraat néiar het Cantersteen.
Het straatje links, juist voor de
Kunstberg, is het Stuiver-

straatje met de ingang van de
parking.
Parkeren;
De VU heeft een aantal plaatsen
gereserveerd in de Parking Al-

bertina, gelegen onder het Kongresgebouw. Ingang via de Stuiverstraat.
Bij de ingang neemt men een
parkingticket en geeft dit bij het

SAMEN NAAR HET VU-KONGRES
ARR. B R U G G E

(uitrit EI7-richting Gent)

Zondag 12 maart

Inschrijven op het arr. sekretanaat, 056/22.57.03.

Het
arr.
Brugge-TorhoutOostkust zorgt voor een bus
nciar het kongres. Wie mee wil
schrijft in bij Joel Boussemaere. Kapelaanstraat 5 te
8310
St.-Kruis-Brugge
(050/35.66.87) of bij Hilde
Jacques, Gr. De Muelenaerlaan 119 te 8000 Brugge
(050/33.80.53).
Vertrek om 12u. Opstap: achterkant station Brugge SintMichiels. Terug rond! 20u. De
bijdreige is 200 fr. per persoon,
Er kunnen 50 personen mee.
ARR, KORTRIJK
Zondag 12 maart
Gratis bus naar VU-kognres.
l l u . Wevelgem-Centrum
(parking Menenstraat)

ARR-IEPER
Zondag 12 maart
Met bus naar het VU-kongres.
lOu. Poperinge-station
lOu.20 leper-station
lOu.30 Kruis Eike
lOu.40 Wervik-station
lOu.50 Geluwe-kerk.
Prijs: 100 fr. per persoon.
Inschrijvingen:
Mare Meerssemjui,
057/20.67.65.
ARR. O O S T E N D E VEURNE-DIKSMUIDE

1 lu.30
kerk.

Oostende

St.-Jans-

Deelname: 100 fr. per persoon.
Inschrijven:
elke werkdag
(voormiddag) in het VU-trefcentrum Oostende,
058/50.52.77.
ARR. GENT-EEKLO
Gent — Zondag 12 maart
Vertrek bus:
12u. St.Pietersplein, Gent.
Inschrijven aan 250 fr. per persoon, op arr. sekretariaat,
09/223.70.98.
Sint-Amandsberg 12 maart

Zondag

VU-Sint-Amandsberg
rijdt
met volle wagens naar het VUkongres te Brussel. Wie mee
wil neemt kontakt op met Erwin Herman, 251.50.08 (na
18u.)

l l u . 2 0 Kortrijk Conservatoriumplein (café Posthoorn)

Zondag 12 maart
Met bus naar het VU-kongres.
IOu.45 Oostduinkerke OudGemeentehuis

l l u . 3 5 Harelbeke-Kerk
(Grote markt)

lOu.55 Veume Vormingsinstituut

Vertrek 12u.l5 in het centrum
van Evergem.

l l u . 1 5 Gistel Oostendse baan
(E40)

Schriftelijk inschrijven bij Paul
Van Grembergen, E. HuU-

l l u . 10 Bissegem-Kerk

l l u . 5 0 Deerlijk-Kerk
12u.05 Waregem

broeckstraat 14 te 9940 Ertvelde.
De bus is gratis.
ARR. SINT-NIKLAAS
Zaterdag 11 maart
De deelnemers van Sint-Niklaas en omgeving vertrekken
gezamehjk met de trein van
8u.24. Verzanfieling om 8u.
voor het station van Sint-Niklaas.
Zondag 12 maart
Gezamelijk vertrek met de
trein van 12u.24. Verzamelen
om 12u. voor het station.
ARR. T U R N H O U T
Zondag 12 maart
Met de bus naar het VU-Kongres.

Opstapprijs: 100 fr.p.p. Turnhout kan aansluiten bij Geel of
Dessel.
Inschrijven bij J a n BouUiard
(014/67.98.85) of J e f Thys
(014/54.48.07).
LIMBURG
Zondag 12 maart
Met bus naar VU-kongres.
lOu.30 Overpelt (Kerk)
lOu.45 Bree (parking Aldi)
l l u . 0 5 Maasmechelen
(parking GB)
llu.25BUzen
(parking BevershoE/Beverst)
l l u . 4 0 Hasseh
(Kol. Dusartplein)

Arendonk
garage De Arend: l l u .

l l u . 5 5 Lummen
(Carpool-parking)

Dessel — marktplein: l l u . 15

Evergem - Zondag 12 maart

Mol - station: 1 lu.30

Deelname in de kosten:
200 fr.

Vertrek 12u. aan de kerk vém
Ertvelde.

Geel - Grote markt: l l u . 4 5
Laakdal - marktplein
Klein Vorst: l l u . 5 5

Verplicht inschrijven
vóór
9 maart bij VNS-Limbiu-g,
Nieuwstraat 35, Genk.

Westerlo - Hoek K.LeopoldIcian/bij J e f Thys voor de deur:
12u.05

Tel. 089/35.67.53,
fax. 089/35.67.58.
's Avonds: tel. 089/65.00.56.

^B^
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buitenrijden af samen met zijn
reservatiekaart. Deze reservatiekaarten kan men bekomen
aan de VU-infobalie vlakbij de
kongreszaal aan de prijs van
160-fr. ipv de normale prijs van
300- fr. Wanneer aan de ingang
van de parking het signjial "volzet" staat, dient daar geen rekening mee gehouden te worden.
Anders-validen:
Voor anders-validen is er parkeermogelijkheid voorzien in de
Albertina-parking (ingang Stuiversstraat). Via de speciale liften bereikt iedereen de kongreszéial. Medewerkers van het
Vlaamse Kruis staan indien nodig ter beschikking.

KINDEROPVANG
De ouders die met hun kinderen
naar Brussel willen komen,
kunnen rekenen op uitgebreide
kinderoppjis. Gedurende beide
kongresdagen -worden de kinderen opgevangen in zaal Astrid
(eerste verdieping van het Kongresgebouw). O p zondag is er
een ekstraatje met het optreden
van Renaldo's
Kindershow.
Kinderden raken gegarandeerd
in de ban van de goochelshow^,
de fantastische schminkstand en
de klowns.

INSCHRIJVEN
Wil u tijdig alle kongresdokumentatie thuis ontvangen, dan
schrijft u zich Vcinzelfsprekend
ruim vooraf in. U doet dit het
best met de antwoordbon die u
verderop in dit nummer bij de
speciale kongresadvertentie terug vindt.

DE KONGRESFOON
Met vragen en voor meer informatie omtrent het ledenkongres kan u terecht op het VUsekretariaat:
Barrikadenplein
12 te 1000 Brussel. Telefonisch
op het nummer 02/219.49.30.
Met de fax lukt het op het
nummer 02/217.35.10.

1000 AMENDEMENTEN OF.

GEEN VITAMINENTEKORT BIJ VOLKSUNIELEDEN
MEEST GEAMMENDEERD

Zij die de kongresbundels hebben doorgenomen zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat er
fespreksstof genoeg is voor het
omende kongres. Bijna 1000
waardevolle amendementen
bereikten ons tijdig en werden
opgenomen in de tekstbundels.
Ze bieden iedereen een aanvulling, nuancering of wijziging
van de oorspronkelijke ontwerpteksten.

De meest geliefde hoofdstukken
voor wat betreft het aantal ingediende amendementen zijn,
binnen deel 1, de oorspronkelijke hoofdstukken 3 (Brussel,
stuk van ons), 1 (Vlaamse zelfstandigheid) en 2 (Vlaanderen
m Europa).
Binnen deel 2 zijn dit de hoofdstukken 6 (lïen kreatief en ontvoogdend onderwijs), 4 (Rechtvaardige verdeling van arbeid
en inkomen), 7 (Een gedurfd
drugbeleid) en 8 (Integratiewü
en verdraagzaamheid leidt tot
gemeenschapsvorming).

Meer dan de moeite dus om,
indien u dit nog niet deed, alsnog in te schrijven voor het
33ste ledenkongres op 11 en 12
maart te Brussel en via deze weg
de bundels thuis te ontvangen.

EEN RUIME INTERESSE
Bekijken •we even kort de verdeling van het aantal amendementen in de twee onderscheiden delen (Deel 1: Zelfbestuur
en Deel II: Sociale rechtvaardigheid en ongebondenheid).
Binnen het eerste deel werden
•412 amendementen ingediend
op de 18 voorgestelde resoluties. Dit betekent gemiddeld
zo'n 23 amendementen per resolutie. O p de 28 resoluties van
deel 2 werden 517 amendementen geformuleerd, wat goed is
voor een gemiddelde van 18,5
amendementen per resolutie.
Over het algemeen gezien •was
er een vrij even'wichtige verdeling voor wat betreft het aantal ingediende amendementen
per hoofdstuk. O p een aantal
uitzonderingen na die een bijzondere aandacht kregen, lag
het gemiddeld aantal amendementen per hoofdstuk tussen de
40 en de 50, en dit zowel binnen
deel 1 als deel 2.
De verdeling van de amende-

menten kan deels gezien worden als een indikatie van de
interesse die er bestaat bij de
leden voor de inhoud van de
respektieveUjke tema's die worden behandeld. Hoe meer
amendementen worden ingediend, hoe meer nuanceverschillen binnen de teksten w^orden blootgelegd.
Anderzijds wil het niet zeggen
dat indien er geen amendementen werden ingediend op een
bepaalde ontwerptekst, er geen
interesse zou bestaan voor deze
tekst of voorgesteld tema. Men
kan wel stellen dat men het over
het algemeen meer eens is over

JAN LOONES:

„VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID
IN EUROPA"
matiek van dit kongres is eigenhjk te ruim. Daardoor dreigt
de biezonderste boodschap misschien een beetje verloren te
gaan: dat wij zelfbestuur willen,
zelfstandig onze eigen Vlaamse
samenleving willen inrichten."

• U pleit in de V U al geruime
tijd voor een "kommunautair"
kongres, waar de VU na het
Sint-Michielsakkoord haar visie op de verdere verwrezenUjking van het Vlaams zelfbestuur uittekent. Is dit het
kongres waar U om gevraagd
hebt?
Jan Loones: „In ieder geval
beantwoordt het komend kongres aan een groot deel van mijn
verwachtingen. De titel is zelfbestuur geworden, de voorgestelde stellingnames werden
door de amenderingen nog geradikaJiseerd.
Dit
kongres
brengt het VU-programma naar
het volledig zelfbestuur voor
Vlaanderen, met een eigen vertegenwoordiging van Vlaanderen in de Europese Unie en alle
andere supranationale organisaties. Dat komt feitelijk neer op
Vlaamse onafhankelijklieid."
• Bij het aanstaande kongres
staat er ook een maatschappelijk luik op stapel.
Jan Loones: „De VU blijft een
beetje de gevangene van haar

• D e ontwerpteksten van de
kongreskommissie werden na
de amenderingen geradikaliseerd. In welke zin ?

identiteit. We hebben nog altijd
schrik van onze eigen schaduw^.
Let \vel, ik kan me voor het volle
pond terugvinden in alle ontwerpteksten van dit kongres. Ik
vind alleen dat w^e weer teveel
tegelijk willen zeggen. De te-

Jan Loones: ,,Een aantal konsekwenties van de ontwerpstandpunten werd na de amenderingen door het VU-kader
verder doorgetrokken. En het
eerste hoofdstuk van Deel 1
over Zelflsestuur draagt nu als
titel "Vlaamse onaftiankehjkheid in Europa". Het woord
"onafhnakehjkheid" was niet
haalbaar in de eerste besprekingen van de Kongreskommissie. Tegehjkertijd moet ik opmerken dat de weg naar federcJe samenwerkingsvormen,
binnen België en Europa, na de
amenderingen beter werd opengehouden.'

(Pdj)

41^

de voorgestelde tekst en er dus
een grote eensgezindheid bestaat onder de leden voor wat
betreft de voorgestelde teksten.

In de ontwerpteksten geformuleerd binnen deze hoofdstukken
zijn dan ook de meest ingrijpende wijzigingen gebeurd. De
nieuwe voorstellen die geformuleerd werden door de kongreskommissie op basis van de
ingediende amendementen zijn
eveneens reeds opgenomen in
de tekstbundels. Verwacht kan
w^orden dat deze nieu^ve teksten
dan ook hét onderwerp van diskussie zullen uitmaken op ons
kongres van 11 en 12 maart te
Brussel.
Zorg dat je erbij bent!

HERMAN LAUWERS;

„VIAAMS EN SOCIAAL
DAT SPREEKT VOOR ZICH/ /
In de ontwerpteksten van het
eerstkomend kongres gaat de
aandacht uit neiar de meest belangrijke en aktuele maatschappelijke tema's zocds Sociale Zekerheid, w^erkeloosheid, onderwijs en veihgheid, maar ook
naar een meer doorzichtige administratie. Het O C M W dient
daarvoor een face-lift te ondergaan.
Herman Lauwers, voorzitter
van de kongreskommissie over
Sociale Rechtvaardigheid en
Ongebondenheid: ,J)e VU zal
ijveren voor een rechtdtreeL) verkozen OCAIW-raad. Politieke kombined en veel gekrakeel over benoemingen zal daardoor vermeden
worden. Het OCMW moet een éoort Herman Lauwers: „Het dpreekt
van centraal dittrihutiecentrum voor zich dat wij niet allerlei okkulte
worden voor uitkeringen, terugbe- kwakzalverijen willen gaan terugtaligen voor medutche kodten, voor betalen. In Vlaanderen wordt, meer
het verdchaffen van raad, ... De dan in Wallonië, echter dteedd vaker
gegeveru over menden kunnen op die beroep gedaan op o.a. akkupunkmanier gebundeld worden. Op ter- tuur, homeopatie, ... Goed ingeburmijn zal dat het papierwerk aan- gerde geneeswijzen die bovendien
zienlijk verminderen. Daarenboven veelal nog goedkoper zijn dan de
zal het voor de gebruiker ook ge- kla^dieke oploddingen. In die konmakkelijker worden: hij moet zijn tekdt lijkt ond het gedeeltelijk tevragen dlechtd tot één centrale in- rugbetalen van deze behandelingddtantie richten. Het OCMW moet wijzen dan ook goed te verdedigen."
een grotere loketfunktie krijgen. Het • Moet dit kongres gezien
dpreekt evenwel voor zich dat de worden als de bevestiging van
normeringen door hogere üutellin- het VU-beleid van de afgegen genomen dienen te worden. Het lopen jaren ?
OCMW zelf moet zo kort mogelijk Herman Lauwers: „De VU zal
bij de menden komen te dtaan, het opnieuw duidelijk naar voor komen
moet de lokale agent van de totale aid een partij die gebouwd id op twee
SZ worden."
dtevige pijlerd: de Vlaamde en de
• D e V U is vanzelfsprekend dociale. Vlaamd, dat dpreekt voor
voorstander van een tussen- zich; dociaal in die zin dat wij een
komst In de kosten van klas- evenwichtige verdeling willen van de
sieke geneeskunde, wil zij deze welvaart en het welzijn binnen
ook uitbreiden naar de alter- Vlaanderen."
natieve?
(gv)
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WEEKEND 11/lE MAART "VITAMINEN VOOR VLAANDEREN"
IK O N G R E S S E N P A L E I S B R U S S E L 3 3 s t e L E D E N K O N G R E S
Binnen enkele dagen start ons 33ste ledenkongres. Een belangrijk moment voor de VU. W e staan immers voor een cruciale
uitdaging: de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement. Willen we in Vlaanderen meetellen, dan moeten
we met een duidelijk programma en een gedurfde kampagne uitpakken. Daarom roepen we alle hens aan
dek. Uw aanwezigheid op dit kongres is van het allergrootste belang. U kan nog inschrijven! Pak uw
telefoon en bel (02) 2 1 9 4 9 30. "Vitaminen voor Vlaanderen" moet adrenaline voor de VU worden!

HERSENCAPACITEIT
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VLAAMEVRÜE
DEMOKRAWV

BMBOII
IN 10 JAAR TIJD 90.000 VOETBALVELDEN VOLGEBOUWD

DE BOUWSEKTOR, EEN KENNISMAKING
met een private initiatiefnemer.
De Vlaamse regering voorspelde dat voor eind van dit jaar
de doelstelling van 10.000 bijkomende sociale woningen in
Vlcianderen verwezenhjkt zou
zijn.

Van de inwonerd van België wordt verteld dat ze met een
baksteen in de maag geboren worden. Met grote zin voor
overdrijven gesteld: elke landgenoot zou dlechtd één ding
wenden, een huLf bouwen. De totale oppervlakte in Vlaanderen die ingenomen wordt door woongebouwen, commerciële en indut)triëlegebouwen en infrastructuur beslaat
21,7% van het grondgebied, zo leren we uit het Vlaanue
Vrind-rapport ('94). De bebouwde ruimte beslaat 13,8%,
waarvan driekwart ingenomen wordt door woningen. De
totale bebouwde oppervlakte dteeg van '82 tot '92, op
nauwelijkó tien jaar tijd, met 31%. In absolute cijfer^) werd
in die per'wde 44.698 hektare bebouwd, of 90.000 voetbalvelden. In 1991 telde Vlaanderen 2.141.557 woningen,
waarvan 457.183 appartementen.
een wonder dat de woningbou^v in onze ekonomie een belangrijke plaats
bekleedt. In 1992 stelde
deze bedrijfstak in Vlaanderen
zo'n 115.000 mensen tewerk,
6,6% van het totale aantal in de
Sociale Zekerheid opgenomen
•werknemers. De bouw^sektor
laat als w^erkverschafFer belcingrijke sektoren als de textiel of de
chemiie ruim achter zich. Toch
w^aren in 1993 maandelijks gemiddeld 14.000 mensen w^erkzoekend in de bouwsektor.

G

GEVOELIGE SEKTOR
Eén van de voornaamste kenmerken van de woningbouw is
de grote konjunktuurgevoeligheid van de bedrijfstak. Als het
de bouw voor de wind gaat,
draait heel de ekonomie goed,
hoort men wel eens beweren.
En dat klopt ten dele. In tijden
van ekonomische recessie kent
de woningbouw doorgaans een
grotere inzinking dan de ekonomie in zijn geheel. En in tijden
van hoogkonjunktuur is het
bouw^bedrijf gewoonlijk een
snellere groeier.
De verklaring voor deze grote
ups en dovvTis ligt voor een groot
stuk in de wijze -waarop de

bou^vsektor
gefinancierd
wordt: overwegend door middel van leningen. De aflossing
van de bouwlening is een zaak
die jarenlang een zware financiële last legt op het budget van
wie de lening afsluit. Wie beslist
een huis te bouwen, houdt daar
rekening mee. Een kandidaatbouwheer dient niet alleen op
het ogenblik waarop hij beslist
te bouwen over voldoende middelen te beschikken, maar ook
in de vele (veelal 20) jaren die
daar op volgen. E^n kandidaatbouwheer Liat zijn beslissing
anders gezegd mee bepalen
door het inkomen dat hij de
komende jaren verwacht te verwerven.
Precies dit element van vertrouwen in de toekomst maakt
de woningbouw erg gevoelig
voor konjunktuurschommelingen. In krisistijden vertraagt
niet alleen de toename van het
inkomen, maar neemt ook de
werkloosheid toe. Voor vele
bouwlustigen wordt het financiële risiko dan te groot. En de
bouwplannen
worden
een
poosje uitgesteld. En wanneer
de ekonomie weer op volle toeren draait, doet zich het omgekeerde voor.

De Vlaamse regering maakte
ook 1 miljjird frank vrij voor het
zgn.
Vlabinvest-projekt
in
Vlaams-Brabant. Daar s\vingen
de grond-, woning- en huurprijzen de pan uit onder invloed
van de kapitaalkrachtige inwijkelingen die in de Europese
hoofdstad Brussel werken.

De bouwöektor ld erg konjunktuurgevoelig. In tijden van ekonomiache
kr'uló wordt er minder dnel naar truweel en baksteen gegrepen.

Konjunktuurschommelingen
spelen een rol bij de beslissing
van een individu om te bouwen,
maar er zijn natuurlijk nog andere faktoren. Net op een ogenblik dat de werkloosheid sterk
stijgt, kan een kandidaat-bouwer bvb. een geweldige promotie maken die het hem toelaat
zijn bouwdroom waar te maken.
Daarom kan uiteindelijk slechts
alleen de bouwheer zelf beslissen om tot de bouw van een
woning over te gaan, rekening
houdend met zijn financiële
miiddelen, de heersende rentestand en de kostprijs van het
bouwprojekt.

DOMUS FLANDRIA
Om de hevige konjuktuurschommelingen in de bouwsektor wat binnen de perken te

houden, poogt de overheid sedert de jaren vijftig de woningbouw een beetje in banen te
leiden. Dit gebeurt op verschillende manieren.
De overheid kan direkt ingrijpen in de bouwsektor door bvb.
sociale woningen te bouwen. In
1993 bezat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
114.803
sociale huurwoningen. Te weinig, zo vond de Vlaamse regering terecht. Vlaams minister
De Batselier kondigde enkele
jaren geleden het ingrijpend
programma aan voor tienduizend nieuwe sociale woningen
buiten
de
normale
programma's. Domus Flandria. Dit
programma leverde in 1993 al
1.169 aanbestede woningen op
door de overheid, en 1.450 aanbestede woningen van Domus

In de partikuliere sektor kan de
overheid ingrijpen door een systeem van bouwpremies in te
voeren, het BTW-tarief voor
bouv^rwerken aan te passen, of
het maximaal ontleenbare bedrag aan bepaalde wettelijke beperkingen te onderwerpen. Het
Vlóiams budget voor de financiering van de bou^w-, koop-,
renovatie- en saneringspremies
in de partikuliere sektor bedroeg Ln 1992 3,1 miljard
frank.
In de praktijk krijgt de overheid
echter moeilijk greep op de
bouwsektor. De maatregelen
om de bouw aan te zwengelen of
een te hevige groei te vermijden,
schoten in het verleden wel eens
hun doel voorbij. Dat komt omdat het precies inschatten van
de toestand van de ekonomie
niet altijd makkelijk is. Uitgebreide sociale w^oningbouw^plannen reahseer je bovendien
niet op een ^vip, daar gaan jaren
voorbereiding (studie, onteigening, aanbesteding, ...) aan
vooraf.
Wanneer deze projekten dan
eindehjk aan verwezenUjking
toe zijn, is de konjunktuur vaak
al weer omgeslagen. Bovendien
rijst er in tijden waarin de zaken
slecht gaan, ook voor de overheid veelal een budgettair probleem. En dat probleem is de
jongste tijd in dit land een constcUite.
(Pdj)
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BATIBOUV/'95

Antwerpse Bouwwerken
Tel. (03) 231.08.96

Fax. (03) 232.53.49

Batibouvv' is zonder meer de
grootste en meest volledige
vakbeurs van de bouw- en
renovatiesektor.
G€durende 11 dagen wordt het
tentoonstelhngspark op de
Brusselse Heizel het jaarhjks trefpunt voor iedereen
die gaat bouw^en, vernieuwen of inrichten. Alle sektoren tonen er hun nieu'wste
produkten.
De beurs is toegankelijk
van 10 tot I9u. Vrijdag 10
maart tot 21 u.
c®. AlU info:

4^

0900/22.160
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RONDOM BOUWEN
Wie aan het bouwen of verbouwen is zal het kunnen bevestigen: er komt heel wat bij
kijken. Zich informeren is dan
ook de boodschap om later niet
met onaangename verrassingen
gekonfronteerd
te
worden.
Deuren die naar de verkeerde
kant opendraaien, vensters die
te groot of te klein zijn of een
onaangepaste verwarmingsinstcJlatie kunnen een mUjoenenprojekt grondig ontsieren. De
uitgave Verstandig bouwen en renoveren is een gids die bouwheren erbij kan helpen om problemen te voorkomen. De uitgever heeft niet de pretentie
volledig te zijn, maar sljiagt er
toch in van een goed beeld te
geven van wat bouwen allemaal
inhoudt. Wij lichtten één en
ander eruit.

,11

^\^

TOEKOMSTMUZIEK
Veel besproken item bij het bouwen is de zgn. domotika. Het
w^oord is een samenvoeging van
domiu (huis) en elektronika en
komt kortweg neer op één algemeen elektronisch systeem
dat alle andere kan omvatten.
Vanachter een controlepaneel,
P C of gewoon een afstandsbediening kan de bew^oner tegehjkertijd de rolluiken aflaten,
de video op het juiste kanaal
instellen, de garagepoort openen en de verwarming op de
juiste temperatuur brengen, al
kan ook alles tegelijkertijd worden uitgevoerd met een eenvoudige druk op de knop. Het
spreekt immers voor zich dat
het systeem geprogrammeerd
kan w^orden. De mogehjkheden
zijn onbegrensd en zullen in de
toekomst zeer zeker nog uitgebreid worden.
Domotika is uitermate geschikt
als beveiligingscentrale. Wie op
vakantie is kan op onregelmatige tijdstippen en in verschillende kamers het licht laten
branden en zo ge^venst harde
muziek door de geluidsboxen
laten knallen. Ook als de bewoners thuis zijn, staat het systeem in voor de veUigheid van
zijn eigenaars: waterlekken
worden opgespoord,
brand
w^ordt voorkomen, licht- en
warmtegevoehge
sensoren
staan dciar borg voor.
Dat het systeem nog niet in alle
huishoudens te vinden is, zal

Het gebouw dtaut er al, nu nog de bouwwerf opruimen. Aan all&f moet
gedacht worden...

ongetwijfeld wel iets met de
hoge prijs te maken hebben.
Zoals dat ook met de CD-speler
het geval was, zal de prijs van
domotika 'wel zakken wanneer
het meer ingeburgerd raakt.

WELTERUSTEN
Ongeveer 1/3 van onze tijd hier
op deze aardkloot brengen we al
slapend door. Meer dan genoeg
denken we zo om een goed bed
uit te kiezen, ook dat is immers
een onderdeel van het bouwproces.
Bij een bed zijn bodem en matras van het grootste belang •wil
je uitgerust en zonder pijnlijke
rug opstaan. Kies je voor een
spiraalbodem of 'ressortbak'
dan ben je vrijw^el levenslang
verzekerd van een goede verluchting van je matras. Let erop
dat de veren horizontaal ge- •
spannen zijn.
Het grote voordeel van een lattenbodem is dat de matras zich
veel beter naar de rugholte kan
zetten. E^n lattenbodem, hoe
goed ook, koop je evenwel niet
voor het leven. Zorg er bovendien voor dat hij bestaat uit
meerdere smalle latten, w^at beter is dan slechts enkele brede.
Voor beide soorten geldt dat je

/»A4

bij een 2-persoonsbed beter
twee enkele bodems neemt dan
één brede.
Kruciaal voor een goede nachtrust is de beschikking over een
kwaliteitsmatras. Goede matrassen zijn soepel en stevig, •wat
niet hetzelfde betekent als
'hard'. De aankoop ervan moet
gebeuren met het soort van bodem in het achterhoofd. E^n
gewone matras met springveren
w^ordt immers beter niet op een
lattenbodem gelegd. Denk er
ook aan de de duurste koop niet
altijd de beste koop is!
En dan is er nog het waterbed,
vroeger een spielereitje voor de
beau monde, mjiar tegenwoordig ook te vinden in veel modale
huishoudens. De zak uit vinyl,
gevuld met ongeveer 700 1. water, zet zich volledig naar de rug
en het is daarom dat vrijwel alle
bezitters ervan uitgeruste mensen zijn. Het waterbed is daarenboven een welgekomen oplossing voor mensen die lijden
aan aUergieën voor huismijten
en aanverwémten.
E^n waterbed beweegt, wat
moeilijkheden kan opleveren
wanneer beide partners niet
hetzelfde gewicht hebben. Om
ook dit ongemak te verhelpen, is

N.V. MAASLAND

het zgn. duetwaterbed op de
markt gebracht, bestaande uit
twee aparte waterzakken. Voor
het waterbed in het algemeen
geldt dat prijsverschillen vaak
meer te maken hebben met
merkbekendheid dan met k^valiteit: vergehjken dus.
GEÏSOLEERD
Bij bouwen -wordt veel aandacht
geschonken aan w^armte-isolatie, dat is voor de hand liggend:
in een goed geïsoleerde woning
kan zuiniger met energie w^orden omgesprongen, wat kostenbesparend
werkt.
Vaak
w^ordt echter geen rekening gehouden met isolatie tegen law^ciai, dat nochtans zeer. hinderUjk kan zijn. Lawaai komt
niet enkel van buiten, ook verwarmingsbuizen kunnen bewoners uit hun slaap houden. Gezien geluidsisolatie achteraf nog
slechts moeilijk te verhelpen is,
is het dus noodzakehjk van
vooraf degelijke geluidswerende maatregelen te nemen.
Dat kan heel eenvoudig: plaats
slaapkamers en studeerruimtes
aan de achterkant van het huis.
O p die manier wordt storend
straatlawaai daar tot een mininum herleid. Richt ze ook niet
in naast de verwarmingsinstallatie. Logisch toch? Andere
middelen zijn het gebruik van
ciangepaste gevelmaterialen en
dubbele beglazing. La-waai vermijden : bezint eer ge begint!
CHEF DE C U I S I N E
E^n praktische keuken is het
halve recept. Zorg ervoor dat
kasten op maat gemaakt zijn,
ook in de hoogte; afwassen aan
een te lage spoelbak is immers
erg belastend voor de rug en
konstant buigen voor de koelkast is ook niet echt praktisch.
Wie een beetje oplet kan in een
keuken veel energie bespiu-en.
Zo kan je sneller koken op gas
en is het bovendien goedkoper.
Het regelen van de temperatuur
is dan weer gemakkelijker bij
elektrische platen. Bij deze kan
je je gerecht daarenboven afwerken door gebruik te maken
van de restwrarmte: ge-woon de
platen enkele minuten vroeger
uitschakelen. Koken met deksel
op de pan bespaart ook heel wat
energie. Wist je trouwens dat
mikrogolfovens
aanzienlijk
minder energie verbruiken dan

GROEFUITBATING

KAPELSTRAAT 17

B. 3S90 DIEPENBEEK
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REEDS 20 JAAR EEN BEGRIP IN DE BOUWWERELD !!!
- Stortklare beton
- Schuimbefon
- Gestabiliseerd zand
- Zand, grind en steenslag
- Verhuring betonmixers en -pompen
POMPEN VAN BETON - ONZE SPECIALITEIT II!
Prijzen en voorwaarden: Tel. 089/613.613 -Fox 089/613.630

zij klassieke soortgenoot? Wie
lege ruimtes in de diepvriezer
opvult met piepschuim, voorkomt dat de vriezer overmatig
dient te koelen. Het is allemaal
niet moeUijk, het is gemakke-

hjk.
Verstandig bouwen gaat natuurlijk
veel dieper op het 'echte bouw^en' in. De uitgave opent met
de financiële en administratieve
voorbereidingen en gaat via de
rubou-w over de isolatie het dak
en zink-werk naar het schrijnwerk tot de definitieve afwerking in de tuin toe. Bouwheren
doen er goed aan van de uitgave,
voor hen helemaal gratis, eens
grondig door te nemen. Ze zullen nog weinig over het hoofd
zien.
(gv)
c» Meer informatie over de gids
Verstandig bouwen en renoveren
op het nummer 011/52.61.20

NU OOK
BOUWDOOS
1995
De bouwsektor is zeer vindingrijk als het er op aan
komt bouwgrage mensen
een handje toe te steken. De
jongste vondst heet Bouwdoos 1995. Het projekt is een
set van drie videocassettes
met elk 80 minuten kreatieve ideeën rond nieuwbouw, vemieuw^bouw en eigentijdse bouwtechnieken.
De cassette Nieuwbouw bevat 28 reportages over een
eenvoudige woning, een
vrijstaande woning op een
heuvel, systeembouw uit
Denemerken, financiële informatie over de bouw van
een sociale woning of een
driegevelwoning.
Enkele
belangrijke vragen komen
aan de orde: wat is een goed
architekt?, wat maakt bouwen d u u r ? , hoe goedkoop
bouwen ?
De cassette Eenovatie toont
26 onderwerpen die praktisch worden behandeld.
Van een zolder een fiisse
tienerkamer maken, een
oude arbeiders-woning vernieuwen, een herenhuis
grondig renoveren. Verstandig energiegebruik, het
kontrakt met de architekt,
vernieuwbouw en architekt, enz...
In de derde cassette Technieken worden in 23 tema's
praktische problemen uit de
doeken gedaan. Enkele
voorbeelden: het vernieuwen van een dak, de juiste
opbouw van een plat dak,
vloeren met kennis van zaken, gips en gipskarton verwerken, huiszwam bestrijden, een gevel reinigen. En,
zeer belangrijk voor elke
bouwer, het toezicht en de
kontrole door de architekt.
c» Bouwdoos 1995 (5 ea^.sette^) kast 999fr. en kan
bcéteO worden op rek-nr.
001-2558890-09 van Bouwdoos 1995. Po^tbM 149 fe
9000 Gent.
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VERSCHILLEN TUSSEN VLAANDEREN EN WALLONIË

M E U B E L E N

GRILLIGE EN UITEENLOPENDE CIJFERS
WIJZEN OP ONZEKERE BOUWKONJUKTUUR
De ongunstige omgevingsfaktoren in acht genomen, hield de
woningbouw in 1994 nog behoorlijk stand. Dit is momenteel
althans de bij de meeste w^aarnemers overheersende mening,
want cijfers ter staving zijn niet
voorhanden. Half november
1994 maken de beschikbare statistieken immers nog geen vergelijking mogelijk die verder
reikt dan het eerste kwartaal. Te
korte tijd om te gaan extrapoleren. Opmerkelijk is niettemin dat het aantal toegestane
wooneenheden (bou\wergunningen) tijdens het eerste kwartaal 1994 nog hoger is geweest
dan over de vergelijkbare periode van 1993, met name
14.101 tegen 12.778. Het aantal
begonnen -woningen daarentegen is teruggevallen van 10.228
in 1993 naar 9.800 in 1994.
In de niet-woongebouwensektor is het toegestane bouwvolume in vergelijking met de eerste drie maanden van 1993 gestegen: 10.596.000 m3 tijdens
het eerste kwartaal 1994 ten
opzichte van 9.339.000 m3 in
1993. Hier nam het begonnen
volume toe in vergelijkbare proporties: 8.775.000 m3 t.o.v.
7.602.000 m3.
Wat intussen door de definitieve
statistieken
onomstootbaar
wordt bevestigd, is dat 1993 een
beduidend minder goed bouwjaar is geweest dan 1992. Het
aantal toegestane woningen
(bouwvergunningen) was met
55.005 eenheden weliswaar het
beste jaar sinds 1979, maar het

aantal
begonnen
woningen
bleef Uefst 2.940 eenheden onder dat van 1992 (43.705 tegen
46.645). Opvallend voor 1993 is
echter vooral de zeer brede
kloof tussen het aantal vergunde
en het aantal begonnen woningen: 11 .300 tegen 3.328 in 1992
en amper 1.919 in 1991 ! Een
bewijs dat de in het globaal plan
van de regering vervatte vastgoedonvriendelijke
maatregelen niet zonder gevolg zijn gebleven.
Een gelijkaardig verschijnsel,
zij het iets minder uitgesproken,
doet zich voor bij de niet-woongebouwen, waar het verschil
tussen vergunde en begonnen
volumes in 1993 ook veel groter
was dan in 1992: -2.636.000 m3
in 1992 tegen -7.272.000 m3 in
1993.

Voor de niet-woongebouwensektor was de toestand andersom. Waar het toegestane
bouwvolume in 1993 t.o.v. 1992
in Vlaanderen met 3.164.000 m3
is gedaald, nam het in Brussel en
Wallonië met respektievelijk
355.000 m3 en 35.000 m3 nog
lichtjes toe.
In tegenstelling tot de nieuwbouw, komt de vernieuwbou-w
of renovatie van woningen voor
de dag met betere cijfers. Het
aantal vernieuwbou-wverrichtingen met vergunning steeg in
1993 tot 21.007, zijnde 1.565
eenheden meer dan m 1992 en
meteen het hoogste cijfers sinds
1978!

In Vlaanderen steeg het aantal
•woningverbouwingen
tot
13.008, wat 1.327 eenheden
meer is dan in 1992 en het
VERSCHILLEN TUSSEN
hoogste cijfer sinds 1975. Ook
GEWESTEN
Wallonië (+216) en Brussel
Opmerkelijk voor de woning- (+22) noteren in 1993 meer verbouw zijn de onderlinge ver- bouwde -woningen dan in 1992,
schillen tussen de gewesten. maar waar ook Brussel met
Met 41.981 vergunde woningen 1.880 -woningen een rekordcijhaalt Vlaanderen het hoogste fer laat optekenen, is dit voor
cijfer van de jongste 15 jaar, Wallonië met 6.719 niet het gemaar de kloof tussen vergunde val aangezien op het einde van
en begonnen woningen is met de jaren '70 telkens meer dan
een negatief verschU van even- 8.000 -woningen -werden geretjes 8.620 woningen sinds 1976 noveerd. Ter verduidelijk: het
niet meer zo breed geweest.
Waalse huisvestingsbeleid -was
In Wallonië en Brussel was het toen zeer nadrukkehjk op reverschil tussen vergunde en be- novatie georiënteerd.
gonnen woningen niet aUeen
veel kleiner, maar er w^as ook in (Deze informatie -werd ons
het aantal Ln 1993 toegestane meegedeeld door de Nationale
woningen al een duidelijke te- Confederatie van het Bou-wrugval ten opzichte van 1992.
bedrijf, met dank.)

MECHELEN RESIDENTIE ZOUt^/\JSrf
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN MET ZICHT OP DE DIJLE

K LI N S T W E R K S I E D E
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Een synoniem voor al wat mooi is in de woonkultuur
en dit in een prachtig kader
Alle grote merken
Een prachtige kollektie kopijen van oude Franse,
Engelse, Italiaanse en Vlaamse stijlen uit eigen
atelier
IVIaatwerk
Zitmeubelen in stof en luxueus leder
Oude dennen meubelen
Geschenken
Decoratie
Woontextiel
Grote kortingen op enkele toonzaalmodellen

EEGENEN 105-118 - 9200 SCHOONAARDE
052-42.21.56 - 052-42.67.90
Open: 10-12 en 14 tot 19u. Zat. en zondag 14 tot 18u.
Donderdag gesloten.

EEN SPELLETJE GEBOUWEN KIJKEN

DAT STAAT ALS EEN HUIS!
MAAR WAAR?
Naar aanleiding van Batibou-w '95 brengen -wij deze -week een
spelletje gebouwen kijken. Onderstaande 6 foto's van gebou-wen ergens in Vlaanderen hebben de tand des tijds
moeiteloos doorstaan. Indien u -weet waar ze zich be-vinden,
aarzel dan niet onderstaand -wedstrijdformulier in te -vullen. D e
onschuldige kinderhand bezorgt 5 winneiars een exemplciar
vajn Onder Dak, 5000 jaar -tvonen in de Lage Landen, een
prachtig geïllustreerde luxe-uitgave van het Davidsfonds (270
blz., groot formaat). Het proberen zeker w^aard !
Wij verwachten u-w korrekt ingevuld antwoordformulier tegen
ten laatste 15 maart 1995.

Op een unieke ligging met zicht op de Dijle op slechts enkele wandelpassen van
het winkelcentrum heeft men in dit standmgvolle appartementencomplex een
ruime keuze uit een-, twee- en dne- slaapkamerappartementen, waaronder
enkele duplexappartementen en penthouses, (vanaf 4.000.000 fr.)
Garageboxen en autostaanplaatsen zijn in ruime mate voorzien.
Een uitgebreide documentatie Is op aanvraag beschikbaar.

Inlichtingen

WOONIDEE
H. CONSCIENCESTRAAT 6 MECHELEN

veri<oop:

MECHELSWoonbureau
Liersesteenweg 151 -2800 Mechelen

^

^

Terug te sturen naar WIJ/De Toekomst, Barrikadenplein 12,
1000 BRUSSEL
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CERCLE EN GERMINAL

TOEWIJDING ALS OVERLEVINGSMODEL
De ene foetbaiklub Lt de andere niet. Van FC Luik, KV
MecheLen en RWDM 'u algemeen geweten dat ze met
Loodzware tichulden zitten opgescheept. Er zijn er nog meer
in eeréte kLa^óe, maar die aflagen er voorlopig nog in de
potjes gedekt te houden. Gelukkig zijn er ook andere klubö.
Verenigingen die het gezond verstand nooit uit de bestuurskamer hebben verbannen. CercLe Brugge is er één,
Germinal Ekeren een andere.
ercle Brugge d'wingt al jaren respekt en bewondering
af. Een afstandelijk waarnemer kan niet begrijpen
hoe de groenz^varten er in slagen in de schaduw^ van het oneindig veel populairdere Club
Brugge te overleven.

C

TERINGEN NERING
Sinds ze begin jaren zeventig
onder leiding van
Urbain
Braems naar de eerste klasse
opmarsj eerden vielen ze slechts
één seizoen naar de tweede afdeling terug. In '79-'80 verbleven ze nog eens twaalf maanden
in het vagevuur. Maar wat nog
oneindig veel belangrijker en
be'wonderenswaardig is: de financiële toestand van de klub
met gemiddeld vier-, vijfduizend toeschouwers is gezond.
Daar moet een formule achter
steken die vermoedelijk niet
voor iedereen haalbaar is anders
zou ze al lang zijn gekopieerd.
Het geheim van Cercle is nochtans algemeen bekend: zet de

tering naar de nering en pas
exploitatietekorten
onmiddellijk bij. De eenvoud zelve dus
maar je moet het kunnen en je
moet het doen. J e mag je geen
moment laten verleiden tot irrationele beslissingen, zeker
niet in euforische omstandigheden. Toen Cercle in 1985 de
beker w^on en zowaar een Europees ticket kreeg toegeschoven weken de bestuurders geen
millimeter van de traditionele
w^eg van de financiële ortodoksie af.
Achter het geheim van Cercle
steekt evenwel ook kunst. Al in
de jaren zeventig rekruteerde de
tw^eede klub van Brugge, die
haar aanhangers vooral in de
stad en de onmiddellijke omgeving vindt en die de historische banden met het katoüek
onderwijs blijft koesteren, goedkoop toptalenten in het buitenland. Het begon met de Denen Benny Nielsen en Morten
Olsen die allebei via een omweg
langs Molenbeek bij Anderlecht

Cercle Brugge: een doordacht aankoopbeleid zorgt ervoor dat deze club
al jaren rustig mee voetbalt in Idte klasde.

zouden belanden. Cercle gaat
overigens door voor hofleverancier van het Van den Stockstadion. Na de Denen kwamen
de Zambianen (Kalusha en Musonda), de Kroatiërs (Karacic,
Tipuric en Weber) en de Roemenen (Munteanu en Selymes)
en tussendoor waren er eenlingen als Wim Kooiman, Uk-

konen (Finland) en Kmcevic
(Australië). Allemaal voetballers die voor fortuinen naar
grote klubs vlierden of nog zullen w^orden doorverkocht. Zo
eenvoudig, of gekomphceerd,
zit het overlevingsmodel van
Cercle in elkaar. Om een en
ander te realiseren rekent Cercle op het duo Carlier-Ingel-

brecht. De ene is ex-speler, de
andere ex-scheidsrechter en
beide zijn Cerclidten in hart en
nieren. J a a r in jaar uit schuimen
ze de ontwikkelingslanden-vanhet-voetbal af. Ze geraken op
het spelletje niet uitgekeken. Ze
zien, evalueren, informeren, beslissen. Spelers ^vorden niet enkel beoordeeld op hun aanleg.
Ook hun afkomst en persoonlijkheid wordt mee op de weegschaal gelegd. Cercle miskoopt
zich maar zelden. Het zou zich
dat ook niet kunnen veroorloven. Naast het rekruteringssysteem, dat berust op kennis en
inzicht, werd ook een omvangrijk begeleidingsapparaat gebou\vd. Vreemde, meestal jonge
spelers worden bij hun aankomst in Brugge doorgaans in
gezinsverband opgevangen en
gekoesterd. Zij worden dag in
dag uit opgevolgd. De resultaten zijn dan ook navenant.
Het ganse systeem impliceert
toewijding, kennis, inzicht, geduld en belangeloosheid. Deugden •Wciar in het gekommercialiseerde voetbal nog nauwelijks plaats voor is... Voorzitter
van Cercle is Paul Ducheyne, al
bijna vijfentwintig jaar. J e moet
goede papieren hebben om de
man te zien of te horen te krijgen. Hij beweegt en stuurt op de
achtergrond. Hij heeft geen
nood aan vieringen, huidebetuigingen en televisiekamera's.
Cercle is kortom anders dan alle
anderen.

TOEWIJDING

„ZE HEBBEN IETS WAT DE ONZEN NIET HEBBEN"

DE OPMARS VAN DE DONKERHUIDIGEN
4» il» «

Sport en wetenschap zijn niet
meer van elkaar te scheiden.
De dokter, de fysioloog, de
bioloog, de psycholoog, de pedagoog en zelfs de sportfïlosoof. Allemaal willen ze hun
zeg hebben, hun bijdrage leveren tot „de" topprestatie of
„de" topatleet. Het klinkt cru
maar we staan vermoedelijk
nog maar aan het begin van de
ontwikkeling(en). We hebben
nog niet alles gezien.

TIPS
Zeker in Vlaanderen niet want
in vergelijking met het buitenland liggen we in vele sport•wetenschappelijke domeinen
achter. De toonaangevende
sportbonden willen daar ^vat
aan doen. Daarom was onlangs
Co Adriaanse, direkteur opleiding bij Ajax, te gast in ons
land. AjcLx en jeugdopleiding
zijn synoniemen en daarom liet
Adriaanse, in tegenwoordigheid van de meestetrainers uit
de eerste klasse in België, zijn
hcht schijnen over het veelgeroemde Ajaxsysteem. Ajax
rekruteert en selekteert (in een
straal van tachtig kilometer
rond Amsterdam) van als de
jongetjes acht zijn. Tip,) is het
sleutelwoord. T van techniek. I
van inzicht. P van persoonlijkheid. S van snelheid. J e
kunt het ook anders uitdrukken. Klasse, intelligentie en/of

«•.

improvisatievermogen, karak- ders), Wooter (Surinaamse outer en fysiek. Wie één van de ders) en Wijnhard. We vonden
vier ontbeert mag het vergeten, deze gegevens in NRC Hankan niet slagen. De lat ligt deLfhlad waarin Adriaanse het
hoogt en de begeleiding is, in verschijnsel ook in het juiste
alle wetenschappelijke en pe- kader „duidde".
dagogische aspekten, perfekt Adriaanse: „Donkere jongend
én veeleisend. Jaarlijks wordt voetballen veel op étraat en datgeeft
de keurgroep geëvalueerd en ze een voordprong. Vaak komen ze
geaktualiseerd. Er vallen jon- ook uit grote gezinnen, hebben weigens af, er komen jongens bij. nig ruimte binrunéhuió en krijgen
De ^veg is lang en moeilijk. Het relatief minder aandacht van hun
systeem is geldverslindend ouderd. Daarnaast ió voetbal in die
maar op het einde van de rit kringen heel populair. Bovendien
wegen de baten ruim op tegen biedt voetbal een karu om op de
de lasten. Er is in Nederland maatéchappeUjke ladder omhoog te
nauw^elijks één topvoetbalier te klimmen. In dejaren vijftig wad dat
vinden die niet voor de Am- voor elkjongetje ook nog een droom:
sterdamse klub heeft gespeeld. op dtraat voetballen en profvoetHet begon met Cruyff en het baller worden. Die cultuur hebben
eindigt voorlopig met Kluivert, ze een beetje overgenomen. Blanke
het nieuwste klasseprodukt jongend zijn in een andere, bredere
waarvoor buitenlandse top- intereddedfeer terecht gekomen."
klubs over afzienbare tijd gegarandeerd miljoenen guldens IN HET LIJF
zullen ophoesten.
Adriaanse ziet ook andere, mogelijk aangeboren eigenschapAndere pertinente vaststelling:
pen die het verschijnsel misin de huidige basis van Ajax
schien kunnen helpen verklalopen veel donkere voetballers
ren.
rond. Voor de aardigheid volgt
het lijstje: Bogarde, Davids Adriaanse: „ Gemiddetd zijn don(Surinaamse ouders), Finidi kerhuidige jongend atletidcher en
(Nigeriaan), Kanu (Nigeri- explodiever en hebben ze een beter
aan), Kluivert (Surinaamse va- coördinatief vermogen. Bij fydioder, Cura^aose moeder), Ou- logidche tedten hebben we opgelida (Marokkaanse ouders). merkt dat donkere jongend exRijkaard (Surinaamse vader). plodiever en krachtiger zijn, hun
Reiziger, Seedorf (Surinaamse dtartdnelheid id groter. Dat zie je al
ouders), Silooy (Molukse ou- in een weddtrijd."

<y

Onderzoek zou hebben uitgew^ezen dat ongeveer veertig
percent van de 160 jongens die
bij Ajax in opleiding zijn, één of
twee ouders hebben die niet
van Nederlandse oorsprong
zijn.
Zonder veel omhaal zijn er dus
verschuivingen gaande in het
Westeuropese topvoetbal. Ook
bij ons, al neemt de opgang van
de donkerhuidige voetballers
in onze kontreien voorlopig
niet zo'n spektakulaire omvang
aan. Maar ze worden wel alsmaar talrijker en hun bijdrage
wordt substantiëler. Raymond
Goethals zegde het al nadat hij
Babayaro van Anderlecht had
zien debuteren in de kompetitiematch op Sint-Truiden:
„Ze hebben ietd wat de onzen niet
hebben, 't Zit in hun lijf".
In de voetbalwereld is Afrika
niet langer een „zwarte" plek.
Het is de goudmijn van de
Europese talentdelvers geworden. Nigeria, met zijn Brits
koloniaal verleden, voert voorlopig de rij van Afrikaanse
voetballanden aan. O p de
Mundial sneuvelden ze in extremis en totaal onverdiend in
hun kwartfinale tegen de Italianen. Nadien werd de uittocht naar Europa een echte
exodus. Een zichzelf respekterende klub speelt vandaag
met minstens één Nigerijian.

Dat is Germinal Ekeren ook. In
die bestuurskamer lopen nog
veel mensen rond die zich de tijd
in de provinciale afdelingen nog
herinneren. Germinal hep zichzelf misschien voorbij in de
snelle opgang naar de topklasse
maar gerjiakte wel niet uit balans. Het sprong nooit verder
dan de stok lang was en rekruteerde spelers die vermoed
w^erden over hun hoogtepunt
heen te zijn (Tahamata, Van de
Walle), die nog onbekend waren (Frederic Pierre) of die door
andere klubs verkeerd werden
ingeschat. De klub werd onverdroten verder met de jeugd,
realiseert minimale budgetten
die door andere klubs als „onmogehjk" (een dikke veertig
miljoen exploitatiebudget) worden beschouwd en vertrouwt
verder op de kennis, ijver, klubliefde en belangeloze bedrijvigheid van ^veinig bekende en
veel anonieme medewerkers.
Germinal wordt geleid door
echte voetbalmensen, een soort
die binnenkort vermoedelijk zal
moeten worden beschermd.
Zowel Cercle als Germinal ontwierpen
overlevingsmodellen
die duurzaam blijken te zijn.
Zowel in Brugge als in Ekeren
worden kennis en toewijding,
belangeloosheid en klubverbondenheid nog hoog ingeschat.
Wciarden die door televisiekamera's niet kunnen worden
•weergegeven en door financiële
partners onmogelijke op hun
juiste betekenis kunnen worden
ingeschat. Wanneer de Task
Force, of wat daarvoor moet of
mag doorgaan, zijn zoveelste
herbronningsoefening
houdt,
moet het daar maar eens proberen aan denken.
Flandrien
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KULT-lllTJE
,GEEN TIJD... IK LEES!"

HOERA, DE JEUGDBOEKENWEEK KOMT ER AAN!
zonderingen na, veel minder
aan de bcik komen, omdat het
pakket van die Nederlandse uitgevers veel groter is en dat zij
meestal de voorkeur geven aan
hun eigen Nederlandse koerspaarden.

Al wae een hart heeft voor kinderboeken was afgezakt naar
het prachtige Cultureel Centrum De Velmx in Tongeren (wat
kan het toch goed zijn voor een
stad als er een tijdje een minister
in Brussel huist!), voor de perskonferentie over de Jeugdboekenweek Vlaanderen, die van 8
tot 22 maart loopt. Waarom het
„een week" bhjven noemen als
het sinds enkele jaren om eenveertiendaagse gciat?

IN DE BOEKHANDEL
Tenslotte
lichtte
Geertrui
Schoeters,
promotieverantwoordehjke van de Vereniging
ter
Bevordering
van
het
Vlaamse Boekwezen, als laatste
in de rij toe (-want boeken komen bhjkbaar altijd op de laatste
plaats, ook in een ^cwgAhoektnweek) hoe de jeugdboekenweek
zich in het boekenvak in die
periode zal afspelen. Er zijn
gadgets als balonnen, T-shirts,
kalenders,
papierklenunen.

ONVERSTAANBAAR
In een uiteindehjk volgelopen
zaakje — de bewegwijzering in
het centrum -w&s. niet je dat —
w^erd er geluisterd naar de sprekers. Geluisterd is nau-welijks
het werkwoord dat hier kan
worden gebruikt, want dat
mooie CC De Vehnx beschikt
over geen mikro's in de persruimte, en dus bleef meer dan de
helft van de zaal op z'n honger
toen Greet Spaepen van het
Nationaal
Centrum
voor
Jeugdliteratuur de landelijke
aktiviteiten uiteenzette.
Zij noemde de absolute blikvangers van deze jeugdboekenw^eek het Openingsfeest en de
tentoonstelling „ O p dubbel
spoor", die originele illustraties
uit Vlaamse kinderboeken kombineert met w^erk van diverse
Vlciamse illustratoren. O p vraag
van een joemahst werden dan
de persmappen verspreid. Noël
Dupon,
bestuurder-direkteur
van de sponsorende ECI voor
boeken en platen, had het over
„het niet meer lezen vsm onze
jeugd" en v^aX de gevolgen hiervan kunnen zijn in een nabije
toekomst.
In zijn opsomming van sympatisanten van het Nationaal
Centrum voor JeugdUteratuur
vergat hij (met opzet ?) de boekhandels te vermelden, omdat
deze blijkbaar dw^arsliggen voor
wat betreft de affiche van de
Jeugdboeken-week. Zij hangen
^vel dezelfde affiche op, zonder
echter de sponsor ECI te vermelden. Mensen toch!

Mevrou-w Wijckmans zal in
Tongeren ook verantwoordehjk
zijn voor de inrichting van een
driedaagse opening, met boekenbeurs, met de uitreiking van
de Boekenleeuw^ voor het volgens een volwassenenjury beste
jeugdboek van 1994 geschreven
door een Vlaming (uitreiking
door minister Weckx in aanw^ezigheid van burgemeester
Dewael, die het vroeger als kultuurminister erg verkorven
heeft bij het boekenvak!) en de
Boekenw^elpen, en de Boekenpau-w voor het beste door een
Vlaming geïllustreerde jeugdboek.
Ook zijn er nog een panelgesprek tussen vertalers van

Wij zouden de slogan van de
jeugdboekenweek haast vergeten: „Geen tijd... ik lees!", een
vlcig die een grote lading dekt,
lading die men kan ontdekken
in de keuzehjst die voor de
gelegenheid wordt verspreid.
Geef je kind eens een boek, het
kan er alleen maar rijker van
worden.
Reddy

Deze week i n

Knack
SP: de schaöe en de schande van Agusta

GEEN TUD<
IK LEES

Jongeren hebben zogezegd geen tijd meer om te lezen. Ze weten pcu) wat
ze midden aU ze er tijd voor maken.

Vlaamse jeugdboeken en een
panelgesprek tussen uitgevers
over de vertaalpolitiek van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Robert Eisen van
datzelfde ministerie gaf een toelichting op deze vertaalpohtiek
en loofde in zijn opsomming van

de oorzaken van het sukses van
het Vlaamse kinderboek in het
buitenland, de grote inspanningen van de Vlacimse uitgevers,
en -wees hierbij op het feit dat de
Vlcuningen uit de „grote" literatuur, die in Nederland w^orden uitgegeven, op enkele uit-

prentkaarten en deurhangers.
In de boekhandel dus, kan men
het aktieboek „Hoog tijd!" vinden. E^n leuk boekje, dat overvloedig in vierkleurendruk is
geïllustreerd, geschreven door
Dirk Musschoot met illustraties
van Le Huu Hoa, een in Vlaan-

CULTUREEL CENTRUM DE
VELINX
Barbara Wyckmans sprak namens C C De Velinx en las een
leuke tekst, maar dat zijn we
gewoon van hciar. Zij verdiende
haar sporen in het C C van Hasselt. Haar troetelkindje is „Veel
liefs, in decibels" een manifestatie rond tienerliefde die nu
voor de vierde maal plaats heeft,
en die zij voordien in Hasselt
organiseerde.

deren wonende Vietnamese tekenaar, en dat professioneel
•werA geproduceerd door uitgeverij Lannoo. E^n boekje dat
normaal meer dan 400 frank
moet kosten, maar dat nu de
schamele pri;s van 99 frank
meekreeg. Haast u, want er zijn
er maar 12.000 eksemplaren
aangemaakt!

VOOR WIE NIET MEER IN KABOUTERS GELOOF

BRANDEND BRAZILIË

Par^joP dei
* Wffly Claes. ï e r ^ r _ moeten

De hormoDen-moord
De moord op veearts en vleeskeurder
Karel Van Noppen beroert het land
Komt het nu tot harder optreden tegen
de hormonen-mafia'' Van Noppen, ajn
kollega's, het tmheu en zijn sluipwegen
deze week in Knack.

Speciaal Bouwen
De tijd dat kinderboeken enkel
over kabouters en over de avonturen van iet of w^at domme
postbodes verhaalden is gelukkig al lang voorbij. Vandaag
hebben jongeren een enorme
keuze aan literatuur waarbij
ook regelmatig stil gestaan
•wordt bij aktuele problematieken. Elén voorbeeld daarvan is
de kloof tussen het rijke noorden en het arme zuiden.

goedenacht en banaan noem je banana, dal had je mLidchien verwacht?..." Aan het slot van het
•werkje vinden we nog een klein
toneelstukje, om zelf op te voeren of om rustig naar te kijken.
Leerrijke ontspanning voor
leerlingen van het Iciger onderwijs.

Het geheel leest aangenaam en
gelukkig niet al te belerend.
Auteur Jan Vanhaelen, is zich
In de dichtbundel Brandend Bra- in dit •werkje niet te buiten gezilië, voor kinderen van 8 tot 12, gaan aan al te veel droe^vige
maakt de lezer een week uit het verhalen: het leven van Rosmari
leven van Rosmari Schoendoos- is anders als dat van de kinderen
kind mee. Het meisje woont in hier, maar daarom niet noodeen huisje „niet groter dan 8 keerje zakehjk minder. J a , Brazihbed, het Lt uit wat Mhamele planteen, aanse kinderen zijn gemiddeld
karton enpLutiek neergezet" in een armer en ze hebben andere gesloppenwijk en beschrijft het •woonten. Het bhjven even\vel
dagelijks leven in Brazihë, kinderen, met kindervreugde en
•waaronder zelfs een lesje keu- dito verdriet. Dat inzicht bijkenbrazUaans voor beginners: brengen aan jonge kinderen is al
„ Goeidag dat u bom dia, boa noite u een eerste stap in de richting

"begrip en solidariteit'. Vanhaelen, zelf leraar, is trouwens bereid om in scholen en voor vereningingen een voordracht met
dia's te komen geven over het
leven van de Braziliaanse straatkinderen.

Wonen m een boothuis Wonen m
containers Een flat als een Moors paleis
Deze week in de bouwspeaal van
Weekend Knack.

Uitgever van de bundel is de
ontwikkelingsorganisatie ACT
en het is in één van haar projekten dat Rosmari wat geld kcin
bijverdienen voor het onderhoud van het gezin. Wie dit
leuke boekje tot dat Vcin zijn
kroost maakt, steunt daarmee
tegelijkertijd een goed doel.
Mooi meegenomen toch!

• Gesprek met minister van Fmancien
Phihppe Maystadt • De BelgischAmenkaanse diplomatie • Professor Jan
Vranken over armoede bij ons • Het lot
van Sabena • Etisch ondernemen, een
trend • Archeologie Troje is Atlantis •
Dokument hoe beelden worden
gemampuleerd • Willem de Koomng m
Tate Gallerv

c» Brandend Braxiüë, Jan Vanboelen, ACT - Bru^d, 1994, 60
blx,, ïlL A. WedUrduin, 360 fn,
verkrijgbaar in de boekhandel of
tdefonLfch te bestellen bij ACT,
HandeUtraat
20/bl4;
1040
Brunei, teL 02/513.75.34

En verder..

Knack
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MENGELWEl
EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE

HERSENBREKER

ZATERDAG 4 MAART

CRY FREEDOM
Richard Attenborough bevestigde in 1987 nogmaals een goed
verteller te zijn met deze film over het leven van de Zuidafrikaanse aktivist Steve Biko. E^n meeslepend relaas, met
goede vertolkingen van Denzel Washington en Kevin Kline.
(Ka 2, om 21u.30)

OPGAVE 35
HORIZONTAAL

DenxeL Woéhington en Kevin Klim in Cry Freedom, een
meeslepende film over de Ziudafrikaan^te aktiviét Steve Biko.
Zaterdag ^ maart op Ka 2, om 21u.30.

TO KILL A MOCKINGBIRD
Gregory Peck verdedigt in Alabama een zwarte die ervan
beschuldigd wordt de dochter van een brutale landarbeider te
hebben verkracht. Peck kreeg er een Oscar voor. Amerikaanse
film van Robert Mulügan uit 1962. (Ned. 1, om 23u.-46)
Z O N D A G 5 MAART

LE PORTEUR DE SERVIEHE
Italiaans-Frans pohtiek drama van Daniele Luchetti (1991)
met Silvio Orlando en Nanni Moretti. E^n jonge leraar, die het
niet makkehjk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, wordt
op een dag naar Rome uitgenodigd om er voor een minister
speeches te gaan schrijven. E^n nieu\ve wereld gaat voor hem
open... (Ka 2, om 22u.)
D I N S D A G 7 MAART

THE LAUGHING POLICEMAN
Amerik. politietriller (1973) met Walter Matthau, Bruce Dern
en Lou Gossett. In San Francisco werden zeven reizigers en de
bestuurder van een nachtbus vermoord. Onder de passagiers
bevond zich een jonge politieagent en die blijkt achteraf op het
spoor te zijn geweest van de moordenaar van een straathoer.
(yïA, om 2011.30)
W O E N S D A G 8 MAART

FAREWELL MY LOVELY
Robert Mitchum speelt de rol van de levensmoeë detektive
PhUip Marlowe in Dich Richards' vlotte verfilming van het
klassieke verhaal van Raymond Chandler. Deze derde filmversie probeert de tijd waarin het verhaal speelt (de jaren
veertig in Amerika) opnieuw^ tot leven te brengen, maar dat
was niet echt nodig, want Alitchum zit bijzonder goed in zijn
rol. (VTA, om 20u.30)
D O N D E R D A G 9 MAART

4. Dat zijn echte liefhebsters
(11)
7. Een manier om met behulp
van plakbriefjes mensen in
groepen in te delen (11)
12. Ik niet. Wie dan wel? (6,
6)
13. Zeer korte tijd voor kleine
mannen (8)
1-4. Er verschijnt een hemellichaam op het toneel (11)
15. De regelmaat in een vrouwenklooster (10)
16. Het profijt van de oogst
(9)
VERTIKAAL
1. Aan de kaai w^eigert hij de
handen uit de mouwen te
steken (11)
2. Voorjaarsvakantie (11)
3. In gewone tciak heet zoiets
afpakken (8)
4. Zij zijn niet sJleen en ze
hebben 't nog voor het zeggen ook! (9)
5. E^n argeloos en eenvoudig
iemand, maar ook een tikkeltje onnozel (10)
6. Ligt een groot deel van de
dag in bed, maar is niet ziek
(5)
8. Wat je aanschaft om verder
te verhandelen (6)
9. E^n kameraad die nog gedweeër is (6)
10. E^n kwestie van luchtverversing (6)

Het verhaal van de zwarte weduwe die rijke mannen verleidt,
huwt en vermoordt, is Bob Rafelsons variante op de amorele
ty^Zjm-triller: een subtiel intellektueel duel tussen een vrouwehjke rechercheur en een moordenares, wier obsessies
opvallend parallel lopen. Knappe vertolkingen van Debra
Winger en Therese RusseU. (WILA, om 20u.30)

Horizontaal: 2. spits; 6. pianissimo; 8. aanhouder; 9. dekoreren; 10. vonk; 12. gewichtstoename; 13. vereffend;
17. doedelzak; 18. uitgevers.

TRUST
Maria, een tiener uit een volkse achterbuurt, raakt zw^anger
van haar vriendje. Wanneer ze dat aan haar vader vertelt,
bezwijkt die aan een hartaanval en haar moeder wTJst haar de
deur. Dan belandt ze in de armen van een vreemde snuiter...
Vlotte tienerkomedie (1991) met Adrienne Shelly en Alartin
Donovan. (TV 2, om 23u.)

ZONDAG 5 MAART

FRANKENSTEIN
Frankenstein, het hteraire geesteskind van Mary Shelley, kwam tot
stand in 1918. Rond de figuur werden in de loop van de
filmgeschiedenis heel vt^at films gedraaid. Deze Britse dokumentaire over het ontstaan en de evolutie van de legende is een
„keuze van Dekeyser". (TV 2, om 19u.50)
M A A N D A G 6 MAART

ATLAS
Herman Van MoUe prezenteert een nieuwe kwis, waarin telkens
één kandidatenduo ondervraagd wordt over België en een zelfgekozen land. lien toeristische kwis dus, waarin hopehjk wat meer
Vciart zal zitten dan in het nogal houterige V.Z.W van dinsdag. (TV
2, om 20u.05)
W O E N S D A G 8 MAART

EEN TRAGE SPIEGEL
Boulevard brengt de geschiedenis van de bioskoopreklame. De
oudste spot is van de hand van de gebroeders Lumière uit 1898. De
evolutie van prenten naar bewegende beelden gebeurde vrij traag,
maar dan w^as de toevloed niet meer te stoppen. De opkomst van de
TV-reklame mjiakte daar een bruusk eind aan. (TV 1, om
22u.20)

SATERDAG

Londense City in
Barings-weeën

©
Komen er op de
informatiesnelwegen
ook onbemande kamera's ?

©
Willy-gate in SP-memorie

©

Vertikaal: 1. w^eUand; 3. pastoorshoeden; 4. tuinder; 5. boerenhoeve; 7. non-aktief; 10. van
opzij; 11. namaak; 12. gierig;
14. ergo; 15. nor; 16. des.
Liane D e Schepper uit de
O u d e Zandstraat 58 te 9120
Beveren-Waas leper ^vint een
prijsje. H a a r gele briefkaart
met de juiste oplossing nr. 33
werd uit de korrekte inzendingen geloot.

^1^

Aftelverdje voor Clae^:
Afspraak, opspraak, afspraak,
opspraak, af!

©

14. Flank (4)

OPLOSSING
OPGAVE 34

dag 13 maart op de redaktie:
Barrikadenplein
12,
1000
Brussel.

EN OOK DIT NOG• • •

11. Voorproef die met lawaai
gepaard gaat (7)

BLACK WIDOW

V R I J D A G 10 MAART

W^j verkrachten uw gele briefkaart met de oplossing van
opgave 35 ten laatste op maan-

I j s b e r g op drift
zoekt cocktail

©
Zetduivel:
D e Brugse grasnat
AHASVERUS
„ Willy Claeé zegt maar wat",
las Ahasverus
't Zijn Al Gore uitspraken

©
VT4:Ivande
Verschrikkelijke

© .
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WH)1W00RD
De redakrie ontvangt graag
brieven van lezers. Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in.
De andere publiceert zij,
naargelang er plaats is.
De redaktie behoudt zich
het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken.
Brieven worden ondertekend met naam en plaats
van herkomst, tenzij de
schrijver verzoekt initialen
te gebruiken.

aan het sas te Herdersem in de
Dender sprong en koelbloedig
doodgeschoten werd. De dader
leeft nog altijd, werd nooit om
zijn misdaad vervolgd en is in
gans Herdersem gekend. M liet
een moeder (in haar woning in
het been geschoten en daarna
gevangen
genomen),
drie
broers en een zuster van 15 jaar
achter.
Wanneer zal voor hem gerechtigheid geschieden ?
Waarom mogen bepaalde „^vitten" nog altijd vrij uitgaan ?
Ik ben mijn lotgenoten uit die
duistere tijden niet vergeten.
Frans Roggeman, Aalst

NIET VERGETEN
Met ontroering en bitterheid
denk ik terug aan de vele simpele mensen, die afgeslacht -werden in het najaar van 1944 en
het voorjaar van 1945.
Wie spreekt nog over LDS, de
Vlaamse wachter uit Aalst, die
op 21 februari 1945 als een van
de eerste in België gefusilleerd
werd? Verdiende hij om zijn
banaal Vlciams Wachterschap
de doodstraf?
Hoevelen w^erden zonder enig
vonnis in Breendonk vermoord ?
Ik denk aan enkelen, die met mij
in cel 62-63 van de kazerne te
Dendermonde zaten:
— M L uit Sint-GiUis-Waas, douanier en hd van de algemene SS,
doodgeslagen in Breendonk;
— J D R uit De Klinge, lid van de
algemene SS, doodgeslagen in
Breendonk;
— J D C uit Lede, onderwijzer en
hd van de Zwarte Brigade, zogezegd opgehangen gevonden
in zijn cel te Breendonk.
Hoevelen in Vlaanderen, die
niet uit mijn streek waren, hebben hetzelfde lot ondergaan ?
Ik denk ook aan ML, de 18jarige NSKK'er uit Gijzegem,
die in september 1944, achternagezeten
door
zogezegde
weerstanders van het late uur.

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

FOSFATEN
In de media konden wij n.a.v.
het Mestaktieplan vernemen
dat het fosfaatgehalte van de
landbouwgronden in Vlaanderen veel te hoog ligt.
Eigenlijk kan men enkel een
juiste beoordeling maken van de
vervuiling van onze gronden,
wanneer men geUjktijdig ook de
gehalten aan koolstof, nitraten,
fosfor, kalium, magnesium, calcium, natrium, atrazine en andere pesticiden bepaalt.
Kontakten met de bodemkundige instituten te Heverlee, Lovap en de provinciale ontledingsstations zou heel w^at vereenvoudigen en tot een juister
inzicht leiden. Af en toe worden
in die stations ook ontledingen
uitgevoerd tot veel meer dan een
meter diep, o.a. voor de fruitteelt.
Men kan veronderstellen dat
een gedeelte van de vervuiling
met fosfaten zou kunnen te wijten zijn aan een overdadig gebruik van drijfmest. Toch blijft
het ons verwonderen dat er nog
zoveel chemische meststoffen
gebruikt worden naast al die
overvloed aan drijfmest. Dit zou
moeten verboden worden wanneer bepaalde gehalten echt te
hoog liggen.
Uiteraard is er nog de relatie

* 0^enfcie/e
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen. Groepen
en bussen op

afspraak
tegen
speciale
prijzen - toeristenmenu 295 fr.

tussen koolstof (humus) en de
diverse gehalten aan de andere
plantenvoedingselementen;
soms spoorelementen. Het kan
hier ook gaan om al dan niet
geblokkeerde fosfaten, en ook
op een ander vlak, om het feit
dat humus de voedingselementen goed vasthoudt.
Wellicht wil men ook de Waterwinningsmaatschappij in dit
alles betrekken. Er zijn ook putboorbedrijven die bij elke boring om de meter een staal moeten nemen en dit opsturen naar
de
betreffende
geologische
diensten. Kontroleren en bepalen; zeer goed. Toch zou er op
dit vlak een betere koördinatie
en een centraal instituut of wat
dan ook moeten zijn dat al deze
gegevens verzamelt en hierover
dwingend advies verstrekt.
Rik Dedi^per,
Geraardsbergen.

SCHAAMTELOOS
Ik heb me andermaal geërgerd
cian de Belgicistische toer (of
moet ik zeggen „retour") die
W I J de jongste maanden
schijnt op te gaan. Met name de
stelling van M V L in het redaktioneel artikel (22 febr. j.l.)
dat de ,,toekokmst van (...)
Vlaanderen in de Belgische (sic)
en Europese Unie (...) hgt"
heeft me geschokt. Vlaanderen
heeft helemaal geen plaats in de
„Belgische Unie", hoogstens in
Europa!
Dat u het bovendien bestaat om
in het artikel over het aanstaande pausbezoek aan België
dit koninkrijk „ons land" te noemen, is werkelijk de schaamte
voorbij.
Als Vlaams-nationalisten is het
onze plicht alles te doen om
Vlaanderen uit de onzalige Belgische konstruktie te bevrijden
en het een volwaardige (= volledige soevereine) plaats in de
EU te geven.
Ik meen dat de (recente) geschiedenis ten overvloede aantoont hoe nutteloos, overbodig

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Laten we met zijn allen hopen
dat het VU-kongres van 11 en
12 maart daaruit de voor de
hand liggende konklusies zal
trekken.
Henri Festraets, Kampenhout

EDINGEN
Ik kan begrijpen dat de VU niet
echt opgezet is met de betoging
van Voorpost in Exiingen omdat
deze vereniging kadert in de
stroming van het Vlaams Blok.
Dit doet echter niets af aan de
inzet en het idealisme van de
300 aanwezige Voorpost-betogers.
De Franstaligen respekteren de
territoriale
integriteit
van
Vlaanderen niet en zullen dit
ook nooit doen. Kijk maar naar
Voeren, de Rand, Herstappe,
Ronse, Bever, Vilvoorde enz...
Over heel de lengte van de
taalgrens is het Franstalige imperialisme in opmars. Wciar
staan de Vlamingen? Wat doet
de V U ? Is de VU misschien
vergeten dat haar senator Toon
Van Overstraeten in 1985 zelfs
„manu mUitari" uit de Waalse
gewestraad werd gezet door de
Mihtaire Pohtie, ondanks het
feit dat hij op een demokratische
manier verkozen was ?
De Walen gebruiken de demokratie alleen als het hen uitkomt.
De aanval is nog altijd de beste
verdediging. Het moet nu eens
gedaan zijn met die Vlaamse
nederigheid en in het hoekje
kruipen als een geslagen hond.
We moeten de Walen pakken op
hun eigen grondgebied en hen
met hun hj^okriete kortzichtige
neus in hun eigen stront drukken. Hiervoor zi;n betogingen
in lïdingen en binnenkort in de
Jekervallei en Komen een goed
instrument. De Walen zullen
dan wel spreken van Vlaams
imperialisme en/of fascisme
maar dit kan ons niet schelen.
Ieder jaar worden vidj voor hon-

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het
Vlaams
Ontmoetingscentrum

derden miljoenen en minstens
30.000 overheidsjobs bestolen
door de Walen.
Met het „in brand zetten van de
hele taalgrens" komt de totale
vernietiging van de Belgische
•wanstaat een flinke stap dichterbij. Hopelijk staat de VU dan
langs de goede kant en betoogt
ze mee want anders zullen de
Vlaams-nationalisten die nog
voor de VU stemmen een gepeperde rekening iianbieden en
kan men de VU opbergen in het
,,Museum van de Vlaamse Beweging".
Aïark de Vries, Lier

VOS
Hugo Van Hemelrijck laat w^eten dat V O S niet meer staat
voor „Verbond van Vlaamse
Oudstrijders", maar voor „Verbond VOS", waarvan hij algemeen sekretaris is ( W I J , 8

febr. j.l.).
Ik betreur ten zeerste het feit,
maar verheug me over de duideUjkheid die de heer Van Hemelrijck geschapen heeft. Nu
kan het voor iedereen duidehjk
zijn dat dat „Verbond V O S "
ook geen uitstaans heeft met de
Vlaamse beweging en de strijd
voor een zelfstandig Vlaanderen. Voor mij was dat al enkele
jaren een indruk, daarna een
zekerheid, na een spreekbeurt
van Van Hemelrijck in Dome,
vorig jaar.
Wat komt die Hugo Van Hemelrijck dan ook weer doen als
beheerder van het Bedevaartkomitee ?
En nog een vraagje: Mag het
Verbond V O S zomaar de eerbiedwaardige naam van het eerbied^vaardig „Verbond
van
Vleiamse Oudstrijders" pikken?
Zijn dat dan misschien ,,vossestreken", vermits Hugo zich
in Dorne een „vos" noemde en
geen V O S meer wilde zijn.
Johan VancoppenoUe,
Sint-Truiden

WOONIDEE
^ DEVRIESE ^
woonverlichting

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice
Wi| tiebben hart en ti|d voor U
Gordiinen en Overgordyen

^ D e Gulden Spoor

De beste merl<en, maken en plaatsen
Overtrei<ken van zetels en stoelen

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^baan brugge-oostkamp^
V 050 35 74 04
,

* dranken * restaurant
* snacks
* zaal voor 50 pers

liet ^alittö^utó tboerenhof
Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46

en gevaarlijk het produkt van
1830 is (geworden).

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren

Tel. 041/81.07.03

Woonidee, Stationstraat 16
9280 LEBBEKE
Tel 052/411573

U bent van harte welkom bij

Kostuums naar
maat

CAFE-RESTAURANT-FRmJUR

Terras - Lunchroom Coffeeshop
Altamira stone grill

20 laar en/aring
Advies voor uw interieur

Karel Van Den Berghe
B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS
- Steeds ruime kortingen

HERENKLEDING:

— Kwaliteitsprodukten

rmees

— Uitstekende service

Steenhouwersvest. 5 2
ANTWERPEN

- Keuze uit meer dan 600 soorten
GEhfTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfhulzen)
Tel. 053/70.06.64
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mmm
In 1961 werd In de Den- W I L F R I E D DE M E T S E N A E R E :

derdtreek een koLportageploeg van de VU opgericht.
Zondag na zondag trok de
groep nut het weekblad De
Voikdunie door de dorpen
en öteden van het arrondissement Aabt.
Twee
mannen die deel uitmaakten van de groep, Wilfried
De Metdenaere (Denderleeuw) en Jan Caudron
(Aabt), vertellen over deze
„uitstappen", het zijn ware
belevenuden. Het ogenblik
L), zoab De Metsenaere
schrijft, nu aangebroken
om ook dat stukje geschiedenb van de Volksunie te
schrijven.

DE KOLPORTAGEPLOEG VAN DE DENDERSTREEK
In 1961 brachten de verkie- Vriendschap, ons lokaal te Aalst.
zingen een eerste, zij het nog We begonnen eerst aan de kerbescheiden, doorbraak van de ken, voor en na de missen, ieVolksunie. In het arrondisse- mand was aan de lijst met de
ment Aalst haalden we één ver- misuren geraakt. We deden alle
kozene: dokter Richard Van
Leemputten uit Velzeke. De
vreugde om dit rezultaat was
groot bij plakkers en pamflettenbussers. We mochten nu niet
meer bij de pakken bhjven zitten en wachten tot de volgende
verkiezingen.
We
moesten
doorgaan ! Maar hoe ?
Leden en abonnementen werven deden we al. Dan maar de
""^
VOLKS^^
baan op. Wie op het kolportageidee gekomen was, weet ik niet
maar op een zondag waren we kerken die te bereiken waren
de baan op.
tussen de vroegmis en de hoogWe vertrokken met een handvol mis. Voor de mis verkochten ^ve
mannen en een paar pakken weinig bladen. Wie gaat er nu
Volksunie-kranten vanuit De met een gazetteke naar de kerk ?

Na de mis scheen het beter te Smissenhoek en de Kokerij.
gaan maar terwijl je bezig was Kortom, je liep ons iedere zoneen krantje aan de man te bren- dag wel ergens tegen het lijf.
gen liepen andere mensen je En dan waren er de mannen
voorbij die je niet meer kon zelf, met hun goede en minder
aanspreken. Het rezultaat was goede gaven, de een al wat
bespraakter dan de andere. We
dus mager.
Het dan maar over een andere gebruikten al onze talenten om
boeg gegooid: de kolportage zoveel mogelijk bladen te vervan deur tot deur. Dat had als kopen. De een wou niet onvoordeel dat we niet meer zo derdoen voor de andere. De een
vroeg hoefden te vertreken. Het verkocht beter aan een stadsuur van bijeenkomst in De mens dan aan een boer; de een
Vriendschap werd op acht uur deed liever de café's, de andere
bepaald. Van daaruit startten de burgershuizen. Kortom we
^ve, goed weer of slecht w^eer, we vulden mekaar perfekt aan.
waren present. We gingen let- VOOR 5 FR.!
terlijk de boer op. We rotsten Rond twaalf uur stopten we en
het arrondissement af van keerden terug naar het DorpsNoord naar Zuid en van Oost plein. In een of ander café werd
naar West. We drongen door tot afgerekend. Pas dan kwamen de
in de kleinste gehuchten, van tongen echt los en ieder had zo
Atembeke tot het Windgat, de het verhaaltje van zijn belevenissen. Het een klonk w^at anekdotischer dan het andere. Enkele voorbeelden:
J a n belt aan de kloosterdeur.
Een nonnetje doet open. „Dag
moeder overste, mag ik u het
allerkristelijke blad De Vol/cdunie
te koop aanbieden?" Waarop
het zusterke zich even terugtrekt en prompt met een vijf
frankstuk in de hand ons kristelijk blad kwam kopen. (De
kolportageprijs bedroeg toen

5fr.)
In een ander dorp woonde een
flamingantische pastoor. Hubert belt aan een huis. Een dame
doet open. „Wij komen rond
met De Volkdunie, mevrouw." „Is
dat het gazetteke van de past e r ? " „ J a mevrouw" „Allee dan
koop ik er ook eentje".

KOUDE SOEP

De koiportageploeg van het arr. A^Lit, zondag na zondag trok zij door de Denderstreek. Ieder van de mannen
In het midden van de foto dtaat rekord-verkoper Staf, daarbij geholpen door zijn lichte handikap...

JAN CAUDRON:

Staf had een handikap. Hij had
bij een arbeidsongeval drie vingers van de rechterhand verloren. (Op de foto goed te merken, man met bleke broek in het
midden.) Hij hield de krantjes in
zijn rechterhand zodat zijn handikap goed zichtbaar -was. En of
het hielp. Hij was een rekordverkoper. Staf gaf zich nooit
gevifonnen. Hij belde aan de
had zoz'n manier van koLporteren. deur. Deed men niet open dan
tikte hij tegen het raam en riep:
„Marieke, doe eens open !" Als
hij nog geen rezultaat had en er
was een achterpoortje, vidpte hij
het poortje binnen en klopte aan
de achterdeur... maar verkopen
deed hij. Wanneer er krantjes
over ^varen nam Staf 100 fr. uit
zijn portefeuille en deed nog
is niet uitgespeeld; er is nog twintig gazettekes mee voor op
zoveel te doen, want 1995 wordt het voetbalplein. ,,En als ge die
een historisch zeer belangrijk niet kwijt raakt?" „Ik verkoop
J£iar omdat voor het eerst in de die aUemaal en mochten er een
geschiedenis van de Vlaamse paar over zijn dan steek ik die in
beweging rechtstreekse verkie- de bus in 't naar huis gaan."
zingen worden gehouden van de Zo waren onze kolporteurs: onVlaamse Raad. O p die manier beiatzuchtig,
belangloos.
zcJ de verwachte federale dy- Prachtkerels waren erbij. O p de
namiek in w^erking treden waar- foto ontbreken er nog enkelen:
door wij ons zelfbestuur maxi- Joris, Adriaan, de gebroeders
maal kunnen uitbouwen. Deze J e f en Frans die er steeds bij
verkiezingen nu met man en waren.
macht voorbereiden, moet nu Rond half twee kwEunen we
onze eerste opdracht zijn.
thuis. We hebben menigmaal
half lauwe soep en koude aardMag ik even luidop dromen ?
appelen gegeten. Maar de volDit jaar nog met een versterkte gende zondag stonden -we opVU-fraktie de nieuwe verga- nieuv/ paraat. Dat hebben we
derzaal van het Vlaamse par- tot 1965 volgehouden. Toen
lement betreden, nadat -we eerst haalden we bij de verkiezingen
het borstbeeld van Priester twaalf zetels binnen. We waren
Daens plechtig hebben ingehul- niet ^veinig fier dat we met onze
digd, flet moet kunnen want kolportages bijgedragen hadsamen en eendrachtig zijn wij den tot het sukses van de Volkssterk.
unie.
Wilfried D e Metsenaere
Jan Caudron

VAN DE STRAAT NAAR DE WETSTRAAT
En goed jaar na de stichting van
de Volksunie, tijdens mijn kollegejaar 1955, ben ik lid geworden van de partij en van
meetafaan een propagandist en
militant.
Bij mijn eerste officiële optreden
als partijlid fungeerde ik als
getuige tijdens de verkiezingen
van 1 juni 1958. Het was ook
mijn eerste ontgoocheling want
de VU behaalde 10.000 stemmen minder dan in 1954 en
slechts 1 verkozen, Frans Van
der Eist.
Met de moed der wanhoop werkten wij verder en richtten wij de
koiportageploeg van de Denderstreek op. O p de kolportageploegfoto die prijkt op blz. 119
van het boek „ O p de barrikaden"
staan 21 mannen. Ik sta er tussen
o.a. Toon Van Overstraeten, WUfried De Metsenaere, Dolf De
Clercq en Robert Van Der
Weeën. Van de 21 mannen zijn
er reeds 8 overleden.

Mijn aktiviteit als propagandaleider en later als mandataris is
steeds nauvif verweven met ons
weekblad, waarmee •wij wekelijks duizenden potentiële kiezers hebben bereikt en overtuigd.
Naast de kolportages waren er
de jaarlijkse Top-20 w^edstrijden
waar ze zoveel mogelijk nieuwe
abonnementen wierven.
Met enige fierheid mag ik wel
zeggen dat ik gedurende die vele
Top-jaren één van de beste
WlJ-wervers was. Woorden
wekken, voorbeelden trekken;
nietwaar.
Een hoogtepunt in mijn militantenloopbcian vormden de rellen rond Leuven Vlaanu in 1966
waarbij ik na een robbertje met
de flikken voor tien dagen in
den bak terechtkwam. Bij de
daaropvolgende
verkiezingen
behaalde de VU 20 zetels !
Na mijn verkiezing als kamerlid

in 1977 volgde de woelige Egmontperiode.
Via de verschillende grondwetsherzieningen en de VU-deelname aan de regering zijn wij
erin geslaagd datgene te realiseren wat voor onmogelijk
werd gehouden.
Het unitaire België werd stilaan
en trapsgewijs één van de meest
gefederaliseerde landen van de
wereld.
De staatshervorminig is natuurlijk niet helemaal zoals wij deze
gewild hebben en verre van
afgewerkt. Dat kan ook moeilijk
in de Belgische kontekst en met
de zware hypoteek van de grendelgrondwet van 1970, een
dieptepunt in onze geschiedenis. Niettegenstaande de tegenvallers bij de jongste verkiezingen blijf ik geloven in onze
opdracht als demokratische,
verdrjiagzame
en
radikale
Vlaams-nationalisten. Onze rol

- ^ ^ ^
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