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VITAMINEN 
VOOR 
VLAANDEREN 

Z
aterdag en zondag word t in 
Brussel verzamelen gebla
zen voor het 33ste kongres 
van de Volksunie. Door sa

menloop van omstandigheden 
word t dit ook een verkiezings-
kongres, nog amper tien weken 
scheiden ons van belangrijke 
parlementsverkiezingen. Een 
dubbelslag dus. 

He t kongres dat, volgens waar
nemers, de ietwat rare titel Vi
taminen i>oor Vlaanderen mee
kreeg zal de twee klassieke 
grondlijnen van het VU-pro-
g ramma behandelen: Zelfbe
s tuur en Sociale rechtvaardig
heid. O p de door de kongres-
kommissie voorgestelde teksten 
werden niet minder dan 1000 
amendementen ingestuurd. 
Daarui t moet besloten worden 
dat de basis met dit kongres 
meeleeft en er ook veel van 
verwacht . 
Politiek is geen statisch gege
ven, w^at gisteren we t w^as w^ordt 
vandaag in vraag gesteld om 
morgen opnieuw aan de ciktu-

HET GAAT NIET MEER 
OM AGUSTA ALLEEN 

STRIJD OM 
OPVOLGING CLAES 
BEGONNEN 
De SP, en met haar de politiek ab sociologische iiutitutie, 
zakt öteedé dieper in het dmeergeld-moeroö van Aguöta, en 

ook waarschijnlijk van Dassault. Navo-sekretarL)-nu 
generaal Willy Claes was begin deze week zowat de enige 
Belg die nog steeds vond dat er geen reden bestaat om 
minstens tijdelijk ontslag te nenun uit zijn funktie van 
hoofd van de westerse defensie-organisatie. In het bui
tenland, in het binnenland en ook in eigen SP-kring zwol 
de kritiek op CLus, maar ook op Vandenbroucke, meer en 

meer aan. 

Als een dief in de nach t ve r t rok 
WUly Claes ver leden ^veek 
w o e n s d a g voor een t iendaagse 
reis naa r de Verenigde S ta ten en 
Canada . Schui lend o n d e r de 
gro te pa rap lu v a n de Amer i 
k a n e n bleef hij er op g ro teske 
wijze de pers mijden. D e Ame-
rikeianse minis ter van Bui ten-

aliteit te worden getoetst. D e 
maatschappij is steeds in be
weging, het denken evolueert en 
beïnvloedt het handelen. Toch 
zijn er basis-waarden die het 
schuurpapier van de tijd door
staan en steeds richtinggevend 
zullen blijven. Zo vormt naast 
de zelfbestuursgedachte de so
ciale bekommernis binnen het 
VU-programma twee konstan-
ten. 

He t federalistisch model, zoals 
het in het Manifedt i>an de VoLki-
unie in 1954 staat uitgeschreven, 
word t vandaag in zijn grote lij
nen toegepast. D e unitaire staat 
werd afgebroken en is een fe
derale unie geworden. Unitaire 
overheidsdiensten werden de 
een na de andere geregiona
liseerd, ministers van de 
Vlaamse en Wcialse regering 
sluiten autonoom akkoorden af 
met andere landen. Terwijl de 
roep om steeds verder de fe
deraliseren steeds harder 
klinkt. 

In het vooruitzicht van de ont
binding van de Kamers cirku-
leren lijsten met grondwetsar
tikelen die voor herziening in 
aanmerking komen. Verleden 
week brachten wij relaas van de 
voorstellen die door minister 
J o h a n Sauwens op papier wer-

landse Z a k e n Chrutopher w a s zo 
vriendeli jk om samen met Claes 
een "perskonferent ie" te geven 
waarbi j geen v ragen gesteld 
moch ten w o r d e n . D e joerna-
listen k regen zelfs te ho ren da t 
•wie zich eian deze "aanbeveling" 
niet zou houden , zijn p r e r o 
gat ieven bij he t S ta te D e p a r t -

den gezet. Sauwens, in de 
Vlaamse regering verantwoor
delijk voor Staatshervorming, 
wil een ruime wijziging van de 
grondwet . D e minister speelt 
daarmee in op het brede ver
langen dat binnen de V U leeft 
om nog verder te federaliseren. 
M a a r keren wij terug naar het 
VU-kongres . Via de inderdaad 
ietwat rare titel Vitaminen voor 
Vlaanderen willen de demokra-
tische Vlaams-nationalisten 
naast de staatshervorming de 
rechtvaardige maatschappij ge
stalte geven. O o k in deze sektor 
is veel in be'weging. Een volks
gemeenschap kan zich pas echt 
gelukkig voelen wanneer al haar 
leden mee kunnen delen in wel
vaart en welzijn. 
Da t mensen hun w^eg niet vin
den in ondoorzichtige admini
straties of verphcht zijn zich tot 
zuilgebonden instanties te rich
ten voor wetteUjke uitkeringen, 
is niet meer van deze tijd. Bo
vendien moeten voor hen die het 
slachtoffer zijn van een nega
tieve ekonomische konjunktuur 
rechtvaardige vervanginsinko-
mens voorzien worden, aange
past aan hun gezinssituatie. 
In een periode w^aarin fraude tot 
het dagelijkse nieuws behoort is 
de strijd tegen alle vormen van 

MET Z'N ALLEN 
NAAR HET 33STE 

VU-LEDENKONGRES 
Zaterdag 11 maart van 9u.15 tot 17u.30 

Zondag 12 maart van 13u. tot 17u.45 

in het 

KONGRESSENPALEIS te BRUSSEL 

GEEF'VnAMINEN 
VOOR VLAANDEREN'! 

(lees biz. 7 en 10) 

ment , het Amer ikaanse minis
terie van Bui ten landse Z a k e n , 
zou verl iezen. 

korrupt ie een prioriteit. 

Di t zijn maar enkele elementen 
die zaterdag en zondag aan bod 
komen. Ze maken deel uit van 
een groot projekt, de aktua-
hsering van het bestaande V U -
programma. Alle elementen vor
men, deeltje na deeltje, de massa 
vitaminen die de V U de prille 
zelfstandigheid van Vlaanderen 
wil toedienen. Om, zoals van 
vitaminen verwacht mag wor
den, weer gezond te maken wat 
ziek is en kracht bij te zetten om 
levensvatbaarheid te waarbor
gen. 

D e samenkomst is ook een ver
kiezingsforum w^aar de partij ten 
aanschou'we van de hele 
Vlaamse gemeenschap haar ge
hechtheid aan de demokrat ie wil 
bevestigen. He t kongres is ook 
belangrijk omdat de Volksunie 
na moeüijke interne tijden zich
zelf zal bevestigen. En bena
drukken dat de Vlaams-natio-
nale demokratie in het komende 
eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement onontbeerUjk 
is en meepalend voor de verdere 
zelfstandigheid van Vlaande
ren. 

He t kongres zal daarover be
slissen. En u beslist mee ! 

MAurits Van Liedekerke 

N o r m a a l ge sp roken zou Claes 
gis teren on tvangen moeten zijn 
d o o r . VS-p res iden t Clinton, te 
laat ech te r om er in deze u i tgave 
vers lag over uit te b r engen . H e t 
ge ruch t deed de r o n d e da t Clin
ton de afspraak met Claes zou 
afzeggen. D i t ge ruch t w e r d ech
ter o n t k e n d door de Amer i 
kaanse ambassade . 
Claes ver loor v e r d e r s teun in 
het bu i ten land . D e voorz i t te r 
van de N e d e r l a n d s e P V D A , de 
zusterpar t i j v a n Claes over de 
Moerd i jk , r iep Claes op ofwel 
op te s t appen ofwel snel klciar-
heid te s cheppen in zijn rol in de 
Agusta-affaire. D e e n s e par le
ments leden v a n de mee rde rhe id 
en van de opposi t ie d r o n g e n bi) 
h u n reger ing aan om de kan 
d i d a t u u r van voormal ig Bui ten
landminis ter EUeman-Jenaen 
naa r voor te schuiven als op
volger van Claes aan het hoofd 
v a n de N a v o . 

DASSAULT 
D e s t rop r o n d Claes w a s •weer 
een s tuk d ich te r aangehaa ld 
toen he t aanhoudingsmandj ia t 
van zijn gewezen kab ine t schef 
Delanghe e ind vorige w e e k ver
lengd w e r d . V a n d a a g beslist de 
Vlaamse reger ing over een op
volger voor De langhe , die se-
kre ta r i s -generaa l w a s van he t 
D e p a r t e m e n t Ekonomie , W e r k 
gelegenheid en Binnen landse 
Aange legenheden . D e l a n g h e 

(Led verder blz, 4) 
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DOORDEWEEKS 
I Hoe hevig de Agusta-af-
faire de publieke opinie be
roert, valt af te leiden uit bet 
gigantische sukses dat vol
gens bepaalde bronnen het 
VLD-referendum kent. 
Veel burgers zien in die li
berale enquête een geschikte 
uitlaatklep om hun ongenoe
gen te uiten. Bij de VLD 
verwacht men meer dan 
300.000 formulieren te zul
len verzamelen. Dat is zo'n 
drie keer meer dan voor
opgesteld. 

• Eind februari telde België 
496.101 volledig uitkerings
gerechtigde wrerklozen, 
20.612 minder dan vorig 
jaar, 7.595 minder dan een 
maand geleden. De daling 
van de werkloosheid w^as het 
grootst in Vlaanderen. Het 
Vlaamse gewest telde in fe
bruari 5.319 werklozen min
der dan in januari. 

• Sedert enkele w^eken al 
seponeert het federale mi
nisterie van Arbeid syste
matisch alle "minder belang
rijke" fraudbdossiers die 
meer dan vier jaar onbe
handeld in de kast Kggen. 
De ambtenaren die boetes 
aan zwarwerkers en kop
pelbazen opleggen, kunnen 
het toenemend aantal pv's 
van de inspektiediensten 
niet meer verwerken. 

• De krant Het Volk moet 
het voortaan rooien met 7A 
werknemers minder. De 
krant werd eind vorig jaar 
overgenomen door de 
VUM. De nieuwe VUM-
krant zal nauw^ moeten sa
menwerken met de andere 
bladen in die stal. Het 
Nieuwsblad, De Gentenaar 
en De Standaard. 

• Jan Hoet werpt roet in 
het verrttimingseten van 
CVP-voorzitter Van Hecke. 
Hij stapt uit de pohtiek. 
Hoet k\vam voor de CVP op 
voor de gemeenteraadsver
kiezingen en voor de Eu
ropese verkiezingen. Hij 
was het paradepaardje dat 
het sukses van Van Hecke's 
verruimingspogingen moest 
symboliseren. 

• De SP probeert met fi
guren die bekendheid ver
wierven buiten de pohtiek 
de verwachte negatieve ge
volgen van de Agusta-affaire 
op 21 mei tot een minimum 
te beperken. Volgens meer
dere bronnen worden de 
SP-Iijsten opgesmukt met 
o.m. Tuur Van Wallendael, 
Bob De Richter, Kathy Lin-
dekens en Paula Semer op 
min of meer verkiesbare 
plaatsen. 

• In Kopenhagen ging de 
Sociale Top van de VN van 
start. Wereldwijd leven 1,3 
miljard mensen beneden de 
armoedegrens. Meer dan 
820 miljoen voWassenen zit
ten zonder w^erk. De pre
sident van Malawi zegde 
zijn komst af, omdat de reis 
naar Denemarken te duur 
zou zijn voor de begroting 
van zijn land, waar het ge
middeld jaarinkomen zo'n 
5.000 frank bedraagt. België 
stuurt waarschijnlijk zeven 
ministers naar Kopenhagen. 
Oorspronkelijk maakten 16 
Belgische ministers zich op 
voor de Sociale Top. 

OPGRIMBIE 
Over het koninklijk domein van 
Fridheim in Opgrimbie is weer 
een natuurvriendelijke rust ge
vallen. VU-kamerhd Hu^o 
Olaerté vorderde enkele ^veken 
geleden bij de Raad van State de 
schorsing en de nietigverklaring 
van de bou-wvergunning voor 
het klooster van de Kleine Zus
ters van Betlehem en de Ten
hemelopneming van Maria dat 
sommige kringen er al zien ver
rijzen. 

De bouwvergunning werd ver
kregen via de uitzonderlijke 
procedure van art. 48, waarbij 
de minister i.p.v. het gemeen
tebestuur de bouwvergunning 
aflevert. In de nota van de ver
dediging w^ordt de toepassing 
van deze uitzonderlijke proce
dure verantwoord door "veilig
heidsredenen". Hierdoor kun
nen handelingen, die in over
eenstemming zijn met de be
stemming voor de zone voor 
koninklijk domein, niet dezelfde 
openbaarheid kennen als an
dere bouw^aanvragen. Hugo 
Olaerts vraagt zich af welke 
veUigheidsredenen verantwoor
den dat een klooster een andere 
behandeling moet kennen dan 
een gev/one bou-waanvraag ? En 
hoe een bisdom nog kan ge
nieten van bepalingen die spe
cifiek zijn ingesteld voor een 
koninklijk domein ? Volgens het 
VU-kamerlid zou de schenking 
van het goed, impHciet moeten 
betekenen dat dit goed niet lan
ger kan genieten van de voor
keurbehandeling die een ko
ninklijk domein geniet. 

De verdediging stelt eveneens 
dat de werken inhoudelijk niet 
beoordeeld kunnen worden. De 
koning had dus een golfbaan 
met 18 holes kunnen oprichten, 
een renbaan of een groot paleis: 
inhoudelijk mag niet beoordeeld 
worden of dit nuttig is voor de 
bestemming als koninklijk do
mein ? Hugo Olaerts is het hier

mee niet eens. Hij bhjft ervan 
overtuigd dat er iets mis is met 
het klooster in Opgrimbie. 

HUISRAAD 
In het licht van de honderden 
miljoenen smeergeld die Agusta 
veil had voor de socialistische 
partijen in dit land, lijkt het 
zwcirt huisraad-cirkuit dat in het 
zog van het apotekersschandaal 
in de Senaat uitlekte klein bier. 
Ambtenaren konden tot voor 
kort in de wandelgangen van de 
hoge Vergadering bedspreien, 
donsdekens, tefal-pannen en 
stoomketels kopen tegen spot
prijzen. 

Tientallen ambtenaren hadden 
via dit zw^art cirkuis huisraad 
aangekocht. De verkopers 
brachten hun w^aar op vaste 
tijdstippen aan de man. Som
mige ambtenaren kochten wa
ren aan op bestelling van vrien
den of kennissen. Het zwarte 
handeltje zou ook in handen zijn 
van de man die eerder in op
spraak kwam met de verkoop 
van goedkope geneesmiddelen. 
Volgens een persmededeling 
van de Senaat zou deze handel 
in huishoudartikelen, "van zo
dra de direktie hierover was 
ingehcht, begin 1993 uitdruk
kelijk verboden" zijn. 

GRONDWETS
HERZIENING 
Het Dcigelijks Bestuur van het 
IJzerbedevaartkomitee bracht 
maandag een bezoek aan de 
voorzitter van de Vlaamse 
Raad, de minister-president van 
de Vlaamse Regering en de 
voorzitters van de Vlaamse par
tijen. Het komitee riep de heren 
op "om bij de komende ver
klaring tot grondwetsherzie
ning de lijst met wetteksten zo 

op te stellen dat de staatsher
vorming en de Vlaamse staats
vorming verder kan worden 
voltooid." 

De nabije toekomst zal uitwij
zen of het IJzerbedevaartko
mitee niet te laat aanklopte bij 
de Vlaamse partijen. De fede
rale regering maakte immers al 
de Ujst bekend van grond'wets-
artikels die ze voor herziening 
vatbaar wil verklaren. En deze 
lijst van Dehaene getuigt bepaald 
niet van de wil om de Vlaamse 
staatsvorming verder te vol
tooien (zie WIJ nr. 9). 

We zijn niet erg geneigd te 
geloven dat de Vlaamse meer
derheidspartijen in de federale 
regering, CVP en SP, bereid 
gevonden zullen w^orden om aan 
de lijst van Dehaene alsnog een 
hoop belangrijke grondwetsar
tikels toe te voegen. Toen VU-
minister Sauwetu zijn uitge
breide Ujst grond-wetsartikels 
bekend maakte, riep hij alle 
Vlaamse Raadsleden op hem te 
steunen. CVP en SP, de part
ners van de VU in de Vlaamse 
regering, gaven alvast geen 
krimp. De zogenjiamde konfe-
derahst Van den Brande ver
klaarde zelfs zich niet gebonden 
te achten door de uitgebreide 
Ujst van Sauw^ens. 

Volgens het IJzerbedevaartko
mitee zuUen de Vlaamse partijen 
binnenkort hun beeld van ge
loofwaardigheid voor Vlaande
ren opbouwen of afbreken. E^n 
partij die voor Vlaanderen kiest, 
moet voor een duidelijke be
grenzing van Vlaanderen zor
gen via de spUtsing van het 
tweetalige kiesarrondissement 
Brussel-HaUe-Vilvoorde. Zo'n 
partij moet de bevoegdheden 
van de deelstaten homogeen 
wiUen maken. Zo'n partij moet 
voorstander zijn van een eigen 
sociale zekerheid voor Vlaan
deren en van een grotere fiskale 
bevoegdheid en verantwoorde
lijkheid. 

Een partij die voor Vlaanderen 

kiest geeft het volle pond van de 
voogdij over de Vlaamse ge
meenten aan de Vlaamse re
gering. Zo'n partij komt op voor 
de volledige pariteit van elk ver
kozen orgaan in Brussel. Zij wil 
Vlaanderen betrekken bij alle 
internationale onderhandelin
gen en besprekingen. 

"Alleen deze partijen verdienen 
vertrouwen en geloofwaardig
heid die kandidaten op hun Ujs-
ten brengen, voor Senaat, Ka
mer en Vlaamse Raad, die deze 
principes in heirt en geest dra
gen", laten Dirk Demeurie en 
Lionel Vandenberghe de deur 
dan w^eer op een kier. Laat ons 
dciar aan toevoegen dat één Van 
den Brande niet voldoende is 
om van de CVP op Vlaams vlak 
een geloofwaardige partij te ma
ken. Pas wanneer de CVP als 
partij even konfederaal is als 
Van den Brande als Vlaams mi
nister-president, is de CVP op 
Vlaams vlak te vertrouwen. 

De algemene sekretaris en de 
voorzitter van het IJzerbede
vaartkomitee besluiten: 
"Vlaamse partijen dragen België 
niet. Zij dragen Vlaanderen." 

MIEKE KOMT 
NIET 
Aktrice Mieke Bouve zal het aan
staande Vlaams Nationaal 
Zangfeest van 23 april niet pre
senteren. Bouve was zo onge
veer de enige kUnkende naam 
op de affiche die het organi
serende ANZ enkele weken te
rug bekend maakte. De aktrice 
vernam naar eigen zeggen via de 
pers dat zij het Zangfeest zou 
presenteren. Bouve zegt zich 
vandciag ideologisch niet meer 
terug te kunnen vinden in de 
standpunten van het ANZ. Het 
is onduidelijk over welke ANZ-
standpunten het gaat. 

Het geval-Bouve roept herin-
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neringen op aan incidenten met 
Hans de Booij en Ramses 
Shaffy die het Zangfeest vorig 
jaar voorafgingen. De Booij 
werd door de AJSfZ-voorzitter 
na dreigementen met rellen van 
de affiche geschrapt. Deze 
schrapping was voor pro
gramma-verantwoordelijke 
Rob Eykens de aanleiding om 
ontslag te nemen uit de ANZ-
programmakommissie. Ramses 
Shaffy haakte zelf af na enkele 
dreigbrieven. 

ONTGROEND 
Agalev-senator Ludo Dierickx 
houdt het voor bekeken bij de 
partij die hij mee boven de 
doopvont hield en gaf vorige 
w^eek zijn ontslag in het federaal 
partijbureau van Agalev en 
Ex;olo. Hij kan zich niet ver
zoenen met de standpunten die 
zijn partij innam over o.a. de 
Sociale Zekerheid, de ekotaks 
en het Verdrag van Maastricht. 

Ook op de organisatie van Aga
lev spuide hij kritiek. Naar ei
gen zeggen w^ordt Dierickx ge
boycot, wordt hem binnen de 
partij de mogelijkheid tot spre
ken ontnomen. De senator wil 
niet 'stil doodgeknepen worden' 
en dat is nochtans al geruime 
tijd aan het gebeuren. Dierickx 
wil na dit mandaat definitief 
kappen met het pohtieke be
drijf. 

Agcdev zelf weerlegt alle sian-
tijgingen van haar senator en 
denkt er zelfs niet aan om hem te 
sanktioneren, ook al betaalt hij 
zijn parlementaire bijdragen 
niet meer. Dierickx is voorlopig 
de laatste in een rij van dis
sidenten die het bij Agalev niet 
meer zien zitten. Agalev zelf 
spreekt over groeipijnen. 

CIA 
Bij een razzia onder Algerijnse 
integristen w^erd vorige week 
donderdag een arsenaal wapens 
ontdekt. Er •werden vijftien per
sonen opgepakt. Tien van hen 
blijven aangehouden op be
schuldiging van bendevorming, 
verboden wapendracht, vals
heid in geschrifte en heling. 

De Gewapende lölamituiche Groep 
(GIA) dreigde met represailles 
in België indien enkele van hun 
geloofsbroeders door de Bel
gische overheid niet terstond in 
vrijheid gesteld w^orden. De 
Belgische regering neemt het 
dreigement ernstig. Burgers uit 
ons land moeten zoveel mogelijk 
Algerije mijden, vindt minister 
Vandenbroucke. Er leven nog 
zo'n 300 Belgen in het Noord-
afrikaanse land. 

De GIA is de radikcialste van 
alle gewapende Algerijnse or
ganisaties. Eind 1993 eiste ze 
het vertrek van alle buitenlan
ders uit Algerije. Zij beweert 
sedertdien 7^ buitenlanders, on
der wie 3 Belgen, vermoord te 
hebben. In Algerije kwamen vo
rig jaar meer dan 6.000 burgers 
om bij terroristische aanslagen. 

We hoeven er geen tekeningetje 
bij te maken vrie van de GIA-
heisa garen hoopt te spinnen. 
Volgens het Vlaams Blok is "de 
lakse manier Wciarop de over
heid is opgetreden tegen het 
islam-fundamentalisme er de 
oorzaak van dat ons land steeds 
meer verwikkeld is geraakt in 
de spiraal van geweld." 

Volgens het Blok "moeten er 
dringend maatregelen genomen 
•worden om de akti^sdteiten van 
de fundamentalistische organi
saties in ons land aan banden te 
leggen." 

70 IN 
DORPSKOM? 
Verleden week pleitte Verkeers-
miinister Di Rupo (PS) voor de 
invoering van 70 kilometer per 
uur als maximumsnelheid in de 
bebou^wde kom. Momenteel is 
die maximumsnelheid 50 km/u. 
Di Rupo wil ook de boetes voor 
alkoholmisbruik achter het 
stuur •weer beperken tot mjuci-
mum 15.000 frank. 

Overal •werd verbijsterd gere
ageerd. Romain Poté van de 
Vlaamse Stichting Verkeers
kunde •vindt het een knotsgek 
idee om de snelheid in de be
bouwde kom op te trekken. Bij 
een snelheid van 70 km/u. be
draagt de remafstand minstens 
40 meter. 

Volgens het Belgisch Instituut 
voor Verkeersveiligheid vindt 
60% van de ongevallen juist in 
de bebouwde kom plaats, en is 
overdreven snelheid daar in 
meer dan de helft van de ge
vallen de hoofdoorzaak. 

TURKIJE 
De ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Europese Unie 
bereikten een akkoord over een 
doeane-unie met Turkije. Het 
Europees Parlement moet hier
mee instemmen. Dan treedt het 
akkoord in •werking op 1. januari 
1996. 

Verleden maand nog publi
ceerde AmnMty International een 
vernietigend rapport over de 
schendingen van de mensen
rechten in Turkije, zowel door 
de Turkse autoriteiten als door 
de Koerdische terroristen van 
de PKK. De Turkse overheid 
probeert het Koerdische -vrij-

heidsstreven in Turkije met mi
litaire middelen in de kiem te 

smoren. 
Turkije is vandaag een land 
waar enkele kranten onder een 
verschijningsverbod gebukt 
gaan, waar joemalisten en 
schrijvers vervolgd •worden, 
weiar Koerdische parlementsle
den veroordeeld en opgesloten 
zijn. 

De Belgische SP-minister van 
Buitenlandse Zaken Vanden
broucke bestond het dit doeane-
akkoord met Turkije te ver
dedigen. Men vTciagt zich af 
waarom Vandenbroucke, die als 
partijvoorzitter het gerecht niet 
op de hoogte bracht van de 
poging van Agusta om zijn par
tij om te kopen, dit doet. 

De socialist verklaarde •wel dat 
hij "het niet eens is met de wijze 
•Wciarop Turkije het Koerdische 
probleem aanpakt". Maar Van
denbroucke vindt dat Europa 
met dit Turkije in dialoog moet 
treden om het tot betere ge
dachten te brengen. HopeHjk 
brengt het Europees Parlement 
de Buitenlandminister van de 
Unie tot betere gedachten. 

MAP 
De Raad van State heeft on
verwacht een -vrij positief advies 
verstrekt over het Mestaktie-
plan, dat overigens als gevolg 
van de vervroegde verkiezingen 
in de lade van de volgende 
Vlaamse regering terecht ge
komen is. 

Minister van AtUieu De Batdeller 
kondigde aan dat hij het MAP 
zal aanpassen aan de opmer
kingen van de Raad van State. 
Daarna legt hij het voor cian de 
Vlaóimse regering, die het dan 
nog naar de Vlaamse Raad kan 

sturen. 

Voor het parlement ontbonden 
wordt, zal de Vlaamse Raad het 
plan evenw^el niet meer kunnen 
behandelen. Alaar De Batselier 
hoopt hiermee te bereiken dat 
de volgende Vlaamse regering 
verphcht zal -worden zich over 
dit MAP uit te spreken. 

KA2 EN VT4 
De eerste maand Ka2 en VT4 zit 
erop. Ka2 haalde tijdens zijn 
startmaand een gemiddeld aan
deel van 4,4% op de Vlsiamse 
kijkersmarkt. VT4 slaagde erin 
een marktaandeel van 3,1% te 
verwerven. De nieuw^e Vlaamse 
zenders roven kijkers van 
vooral de BRTN, van VTM en 
van de Nederlandse zenders. Er 
werd ook minder -video geke
ken. 

VTM en Ka2 komen samen -wel 
aan een marktaandeel van 
48,8%, voor het bedrijf uit Vil
voorde een -winst van 2,5% 
(130.000 kijkers). TVl haalde 
in februari nog een kijkersaan
deel van 23,1%, 1,8% minder 
dan in januari. 

TV2 zag zijn marktaandeel 
krimpen van 5,7% in januari tot 
4,9% in februari. De openbare 
omroep verloor in februari meer 
dan 135.000 kijkers. De drie 
Nederlandse zenders verloren 
samen 1,5% op de Vlaamse kij
kersmarkt. 

VT4 had bij de start een kij
kersaandeel van 10% voorop
gesteld. Daarop -waren ook de 
reklametarieven van de zender 
gebaseerd. De tarieven •werden 
recent Jianzienlijk verlaagd. 
Ook Ka2 verminderde vanaf I 
maart zijn reklametarieven. 

DE MAFFIA IS ONDER ONS 

In het Kamerdebat over de 
Agusta-affaire zorgde gewe
zen PS--vice-premier Philippe 
Moureaiix voor opschudding. 
Moureaux is er zeker van dat 
de huidige onthullingen in de 
Agusta-affaire nog maar het 
topje van de ijsberg zijn. Hij 
haalde de moord op zijn -vriend 
André CooU opnieuw uit de 
vergetelheid. 

Moureaux vindt dat de smeer
geld-affaire -waarin de SP ver
zinkt niet mag verhinderen dat 
ook het onderzoek naar deze 
pohtieke moord verdergezet 
wordt. Hij haalde in dit ver
band "nieuwe feiten" aan, en 
"een belangrijk getuigenis". 
"Als dat getuigenis geloof
waardig' is, kunnen die nieu-we 
gegevens het onderzoek een 
flink stuk vooruithelpen," zei 
Moureaux in de Kamer. 

Onder meer aan De Morgen 
maakte de nieuwe anonieme 
getuige van Moureaux zijn zo
gezegd belangrijke nieu^ve fei
ten bekend. De getuige is Ge
orges DelfoMe, een man die zelf 
een strafregister achter zich 
aansleept vi^egens frauduleuze 
faillissementen, en tot voor 
enige tijd in het Luikse miheu 

goede kontakten onderhield. 
Hij werd al eerder verhoord in 
het kader van de moord op 
Cools. Zijn vroegere verkla
ringen konden niet bijster be
vestigd worden. Delfosse bleef 
met zijn ei zitten. Justitie had 
hem aangeraden zijn verhaal 
niet te veel in de media uit te 
smeren. 

In zijn professioneel leven 
-werd Delfosse door het milieu 
tegenge-werkt. Hij kreeg ook 
doodsbedreigingen. Toen hij 
verleden week rechtstreeks 
bedreigd werd door de Luikse 
ondenvereldfiguur Modheux, 
volgens Delfosse een van de 
opdrachtgevers van de moord 
op Cools, besloot hij Mou
reaux in vertrouwen te nemen. 
Waarop deze tot een inter
ventie in de Kamer besloot, die 
voor gevolg had dat Delfosse 
rijkswachtbescherming ge
niet. 

Het verhaal van Delfosse: via 
iemand uit het milieu kreeg 
Delfosse, naar eigen zeggen 
per vergissing, enkele kom-
puterdiskettes in handen over 
het doen en laten van de Cosa 
Nostra in Luik. De diskettes 
w^aren eigendom van de ge

noemde Leopold Mosbeux, de 
leider van een clan die in het 
Luikse de prostitutiewereld, 
de bouwwereld en de afval
verwerking domineert. O p de 
schijfjes ontdekte Delfosse 
konkrete gegevens over de 
voorbereiding van de moord 
op Cools in 1991. Andere fi
guren uit de Luikse onder
wereld zouden Delfosse bij
komende informatie verstrekt 
hebben, onder meer toen hij in 
de Lantin-gevangenis zat.. 

Mosbeux en zijn clan maken 
volgens Delfosse deel uit van 
de Cosa Nostra in België. 
Mosbeux zou samen met Léon-
Frangoi» Deferm het smeergeld 
van Agusta dat voor de PS 
bestemd was, afgeleid heb
ben. 

Die 176 miljoen frank, die los 
staat van het SP-smeergeld, 
kwam niet bij André Cools 
terecht, maar wei bij Mos
beux, Deferm en Guy Mathot. 
Toen Cools daar lucht van 
kreeg, moest hij uit de weg 
geruimd worden. 

Mosbeux, Deferm en Mathot 
gaven volgens Delfosse de op
dracht voor de moord op 
Cools. Over het Agusta-geld 

en de moord werd vergaderd 
in Café Le Saint-Léger in Tüff. 
De opdrachtgevers sloten met 
dat doel een overeenkomst met 
twee kabinetsmede-werkers 
van minister Van der Bie<>l, Tax-
quet en Di Mauro. Met me
deweten van Van der Biest 
namen zij een huurmoorde
naar onder de arm om de klus 
te klaren. In ruil kregen Tax-
quet en Di Mauro -vrij spel in 
hun aandelenz-wendel. 

Guy Mathot en alle andere 
genoemden ontkenden tot de 
opdrachtgevers voor de moord 
op Cools te behoren. Mathot 
doet de verklaringen van Del
fosse af als verzinsels en 
diende klacht in. De café-
houdster van lilff herinnert 
zich niet dat Mathot haar eta
blissement ooit met een bezoek 
vereerde. Mathot vermoedt 
dat een PS-polirikus, hij 
noemde net niet Moureaux, 
Delfosse geïnstrueerd heeft 
om zijn moordverhaal nog 
eens op te dissen, met het doel 
Mathot van een verkiesbare 
plaats te houden en zijn po
litieke karrière te breken. Ma
thot geeft de indruk nog steeds 
in een politieke come-back te 

geloven. Als enige in de Wet
straat. 

De Morgen-hoofdredakteur 
Yve^ De^rnet hecht -wel geloof 
aan het verhaal van Delfosse. 
In zijn editoriaal schreef hij 
dat de publikarie van de ge
tuigenissen van Delfosse met 
de grootste omzichtigheid ge
paard ging. "ledere mogelijke 
joernalistieke zorgvuldigheid 
-werd nau-wlettend in acht ge
nomen." 

Desmet be-weert meer dan een 
maand gewacht te hebben 
vooraleer het verhaal te pu
bliceren, totdat hij en zijn re-
dakteur ervan overtuigd wa
ren dat het een valabel verhaal 
was, en dat de getuige rijks-
-wachtbescherming kreeg. 
Door deze omzichtigheid zou 
De Morgen zelfs de primeur 
van Delfosse's verhaal aan de 
kollega's van de audiovisuele 
pers gelaten hebben. 
"Als zelfs maar een tiende van 
wat hij onthult waar is, leven 
-we vanaf vandaag in een 
nachtmerrie", besluit Desmet 
een hoofdartikel dat als titel 
draagt: "De maffia is onder 
ons". 

(Pdj) 
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WEIMAT 
HET GAAT NIET MEER OM AGUSTA ALLEEN 

STRIJD OM OPVOLGING ClAES BEGONNEN 
(Vervolg van bLz, 1) 

zelf blijft zijn onschuld staande 
houden. Volgens bepaalde 
bronnen zou financieel expert 
Mangé door Delanghe gedekt 
zijn, toen hij in weerwil van het 
negatief advies van de SP-top, 
toch het Agusta-geld inkas-
seerde. 
Het gerecht kreeg een telefoon
tje waarin gemeld werd dat er 
"een kontrakt op het hoofd van 
Mangé stond." Om de doods
bedreiging bij een dreiging te 
laten blijven kreeg de penning
meester van de SP prompt een 
strikter gevangenisregime. 
Intussen had de smeergeld-af
faire al\veer een nieuwe en bre
dere wending gekregen. Ver
leden week vnjdag raakte im
mers bekend dat niet alleen de 
Italiaanse hehkopterbou'wer 
Agusta, maar ook een andere 
firma aan het einde van de jaren 
tachtig zon 60 miljoen frank 
smeergeld betaald had aan de 
SP, met de geheimzinnig mel
ding "from a good cliënt". Pen
ningmeester Mangé en ex-ad-

De SP zou niet alleen dnuergeld ontvangen hebben van Agudta, maar 
middchien ook van Dojdault, in het kader van het kontrakt voor de 
nwderniéering van de Fló-vliegtuigen. 

junkt-sekretaris-generaal WaL-
lyn zouden dit verklaard hebben 
aan het gerecht. Wallyn, wiens 
villa in het Franse Saint-Rap-

haël gelegen is in de Al//e Agudta, 
gaf toe dat hij het geld ont
vangen had en doorgesluisd had 
naar Mangé. Maar deze laatste 

ontkende het geld gekregen te 
hebben. Ook Delanghe zou 
weet hebben van het Franse 
smeergeld. Maar de gewezen 
kabinetschef van Claes ont
kende dit. 
lïerst veronderstelde men dat 
het om de Franse Agusta-kon-
\i.urrent ,Aerojpatuile ging. Later 
hield het gerecht er meer en 
meer rekening mee dat niet de 
Franse helikopterfirma, maar 
•wel de Franse wapenfabrikant 
Dodjauit de mUde schenker van 
het smeergeld geweest was. 
Dassault kreeg in 1989 de order 
van 6,5 miljard frank voor de 
modernisering van de F16-
vliegtuigen. De speurders zoch
ten naar bewijzen hiervan op 
het ministerie van Ekonomische 
Zaken en de aankoopdienst van 
het leger. Alaandag werden de 
kantoren van Dassault in Wa
termaal-Bosvoorde door de ge
rechtelijke politie doorzocht. 

VAN ROSSEM 
Verleden vrijdag vond in de 
Kamer een debat plaats over de 
zaak die de poUtieke v^rereld op 

FRANS VAN DER ELST 75 
Verleden week telefoneerde hij naar de 
WIJ-redaktie met het verzoek hem twee 
ontbrekende nummers uit 1994 op te 
sturen. Op vraag van de verbaasde re-
dakteur „of hij dan de hele jaargang 
bijhoudt" antwoordde hij: „Natuurlijk, ik 
heb ze hier allemaal, van het eerste num
mer van De Volksunie tot de jongste 
W I J . " 

De redakteur kwam het mij vertellen maar 
R.Asmus was niet verwonderd. Die 
maakte van de gelegenheid gebruik om de 
jonge man een en ander over Frans Van 
der Eist te vertellen, 's Avonds zocht hij 
hem op in de EncycLypedie van de Vlaanue 
beweging. Blz. 484, deel I. Eist, Frans Van 
der, Vlaams-nationaal politicus en par
tijleider (Neder-over-Heembeek 13 maart 
1920). Wie er de vaderlandse geschiedenis 
van de voorbije 50 jaar op naleest kan niet 
langs de figuur van Frans Van der Eist. 

Het is de voorbije jaren stil geworden rond 
hem, maar de stichter-voorzitter van de 
VU koos voor een teruggetrokken leven, 
ver van het politieke gekrakeel, hij weigert 
resoluut elk vraaggesprek. Velen ergeren 
zich daaraan, zij zouden wat graag hebben 
dat Van der Eist de stem verheft. Maar 
Van der Eist gaat daar niet op in, hij vindt 
dat hij zijn opvolgers niet moet beschoon-
moederen. E^n keer, eind oktober 1992, 
greep hij toch naar de pen. De VU hkte in 
die dagen haar wonden nadat een handvol 
van haar mandatarissen naar de liberalen 
waren overgestapt en velen zich afvroegen 
of de partij nog een toekomst had. Krach
tig verwoordde Van der Eist zijn gedacht. 
Ja , er is nog een toekomst voor een 
humanitair Vlaams-nationalisme. Het w^s 
alsof wij zijn stem opnieuw hoorden, op 
een of ander kongres. Van der Eist wist 
daar steeds zijn publiek te begeesteren, 
niet zozeer door oratorische knepen maar 
door de gedrevenheid van zijn overtui
ging. Een partij moet een idee verte
genwoordigen, schreef hij, een bezielend 
maatschappijbeeld hebben, een samen
levingsvorm waarin men kan geloven. En 
achteraf bekeken is „geloof" steeds de 
rode draad door zijn hele pohtieke leven 
geweest. 

Van der Eist kwam in 1958 in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. Hij zat 

daar 4 jaar moederziel alleen, steeds maar 
hamerend op dat ene wat hij wou be
reiken: de hervorming van de unitaire 
staat. Federalisme zag hij daarbij als de 
afdoende oplossing. Hoe vaak hebben wij 
hem niet horen stellen dat „de taalkwestie" 
op de eerste plaats de strijd tussen de 
Vlaams-nationale ideologie en de Belgi
sche ideologie was, het konflikt tussen de 
nationaliteiten binnen dit land. 

De krachttoer van Van der Eist bestond er 
in dat hij als vreemde eend in de Wet
straat-bijt tegen iedereen en alles in een 
federalistische doorbraak wist te forceren. 
En bovendien door iedereen nog gevolgd 
en gewaardeerd werd. Hoe vaak moet hij 
zich daar in de Kamer niet hebben af
gevraagd of hij de laatste vertegenwoor
diger van een verleden was dan wel de 
eerste pion van de toekomst ? Van der Eist 
besefte dat er een nieuw tijdperk w âs 
aangebroken en dat het er op aankwam 
daden te stellen. En dat deed hij dan ook. 

ver van het gekibbel aan de togen van 
Vlaamse kafees -waar zoveel dromen ont
stonden maar ook bhjven steken in nach
telijk gekrakeel. Van der Eist beoogde een 
nieuw^e, frisse Vlaams-nationale partij, ge
dragen door twee steunpilaren: sociaal en 
staatshervormend. Hij zag dat het unitaire 
België schuld had aan de achteruitstelling 
van Vlaanderen, het land federaliseren 
dus. 

Geleerd door de miserie die de repressie 
zoveel Vlaamse famUies had aangedaan 
koos hij resolutuut voor de parlementaire 
demokratie. 

In zijn boek De Vlaniingen schrijft Alanu 
Ruys dat Van der Eist spoedig over een 
niet gering parlementair prestige ging be
schikken, mede dank zij een fair en de
gelijk optreden en een opvallende de-
mokratische staatszin. Aanvullend zegt 
Ruys dat de opgang van de Volksunie 
mogelijk w âs omdat de voorzichtige lei
ding van Van der Eist gedragen werd door 

de vitaliteit van Wim Jorissen. De twee 
vormden een merkwaardig span. Van der 
Eist was de bedaagde voorzitter. Jorissen, 
een volbloed Haspengouwer, de onrustige, 
steeds bezige kracht. Een echte LeSer is 
Van der Eist nooit geweest, hij w âs de 
primud inter pared, de eerste onder zijn 
gelijken. 

Wij kwamen naar de Volksunie in de 
dagen dat om Leuven Vlaamd! gestreden 
werd, de VU was de enige partij die achter 
de eis stond. En dat maakte indruk. Toen 
wij dan de partij van binnenuit leerden 
kennen ontdekten v™ beetje bij beetje een 
brede bedding waarbinnen veel mogelijk 
was. Eigenlijk een geordende chaos met tal 
van boeiende mensen die een sprankelend 
samenspel aanrichtten dat steeds weer op 
zijn pootjes viel. Wij hebben ons vaak 
afgevraagd hoe de studax Van der Eist 
deze bent zo handig wist samen te houden. 
Er is maas een antwoord mogelijk. Van der 
Eist beklemtoonde steeds de twee grote 
krachtlijnen waarrond iedereen zich kon 
verzoenen. Die krachttoer kon slechts 
lukken omdat hij een verdraagzaam voor
zitter was en steeds de w êg toonde, maar 
ook omdat hij een onbesproken politicus 
w^as. 

De perikelen rond de Volksunie zullen 
hem, als zovelen, pijn hebben gedaan maar 
wat hij verwezenlijkt heeft moet een bal
sem op die wonden zijn. Wat hij bereikt 
heeft is de grondwettelijke erkenning van 
het bestaan en van de rechten van de 
Vlaamse gemeenschap. Zo ver was de 
Vlaamse be-weging nooit eerder geraakt. 

Wanneer ik deze regels schrijf sluiten 
ministers van de Vlaamse regering met 
andere staten akkoorden af. Dit is het 
rechtstreeks gevolg van w^at Frans Van der 
Eist zich had voorgenomen te doen en 
verwezenlijkt heeft. De Vlaamse bewe
ging -wordt vandaag gedragen niet door 
een minderheid, niet door een meerder
heid maar door een gans volk dat zijn 
nationaal bewustzijn heeft herwonnen. 

Nu hij volgende maandag 75 wordt is het 
passend hem daarvoor te huldigen. En dat 
doet R.Asmus bij deze, namens alle lezers 
van W I J ! 

R.Asinus 

haar grondvesten doet beven. 
Vooral de tussenkomst van ge-
w^ezen PS-vice-premier PIjiiippe 
Moureaux (zie blz. 3) zorgde 
voor opschudding. Moureaux 
richtte de schijnwerpers weer 
op de nog steeds onopgeloste 
moord op ex-PS-voorzitter An
dre CooL. 
De meeste interpellanten van 
premier Dehaene drongen aan op 
het ontslag van Claes en Van-
denbroucke. Dehaene beves
tigde echter zijn vertrouwen in 
de SP-vice-premier en minster 
van Buitenlandse Zaken. Over 
Claes wou Dehaene zich niet 
uitspreken, omdat diens lot in 
handen van het Navo-bondge-
nootschap ligt. Dehaene 
vreesde dat heel de politieke 
kaste van de Agusta-affaire te 
lijden zou krijgen. Hij blijft er 
echter van overtuigd dat er in 
elke partij en op elk niveau 
rechtschapen politici zijn die 
hun werk ernstig opvatten. Hij 
riep hen op orde op zaken te 
stellen en het gerecht te hel
pen. 
Jean-Pierre Van Rossem, de 
van ophchting betichte spek
takelmaker is inderdaad nog 
steeds lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, be-
^veerde van op de tribune dat 
het Agusta-kontrakt vervalst is. 
Hij verklaarde dat zijn geschrif
ten over Agusta steeds meer 
bevestigd worden. Van Rossem 
sprak over een Zwitserse bank
rekening die hetzelfde nummer 
draagt als het paspoortnummer 
van Wdly Claes in 1981. Hij 
maakte eveneens gewag van een 
video van een feestje w^aarop 
Claes te laat kwam en zich ver
ontschuldigde omdat "hij on
derhandelingen voerde met 
Agusta". Elementen die nader 
onderzoek verdienen. Van Ros
sem beschuldigde Dehaene ten
slotte de verkiezingen ver
vroegd te hebben omdat ook de 
CVP na de zomer, wanneer het 
Zwiters bankgeheim opgeheven 
raakt, een regelrecht schandaal 
boven het hoofd hangt, nl. de 
smeerpijp-affaire waar Delcroix 
bij betrokken is. 
VLD-fraktieleider Dewael vond 
dat Vandenbroucke, EU-kom-
missaris Van Miert en Claes de 
geloofwaardigheid ontberen om 
nog politiek te funktioneren. 
Dewael tilde o.m. zwaar aan het 
feit dat de SP-top weet had van 
de poging tot omkoping door 
Agusta, maar het niet nodig 
vond daarvan het gerecht op de 
hoogte te stellen. "Politici die 
liegen, moeten eruit", meent 
Devi^ael. Vlaams Blokker An-
nemand vroeg Dehaene na de 
verkiezingen niet te komen kla
gen dat de mensen het weer niet 
begrepen hadden en ondemo-
kratisch gestemd hebben. Vol
gens Agalev-kamerlid Diia zijn 
de vervroegde verkiezingen de 
best georganiseerde vaandel-
vlucht aller tijden. 
Namens de Volksunie nam Paul 
Van Grembergen het woord. Hij 
had het over de politieke ver
antwoordelijkheid in de Agusta-
affaire. lïen antw^oord geven op 
de schuldvraag is de opdracht 
van het gerecht. Maar een mi
nister die in een sfeer van kor-
ruptie baadt, moet door de pre
mier gedw^ongen w^orden om te
rug te treden. Van Grembergen 
benadrukte dat hij Vanden-
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WEM 
broucke steeds als een integer 
man beschouwd heeft. De VXJ-
fi-aktieleider begrijpt zelfs wat 
heren als Tobback en Vanden-
broucke voelen, "maar dat praat 
hun stilzw^ijgen nog niet goed. 
En dan is er nog de heer Claes, 
die via zijn Navo-funktie het 
internationaal aanzien van ons 
land heel wat schade kan be
rokkenen. " 

TOBBACK 
PSC-fraktieleider LangendrUii 
drong als eerste niet-sociaUs-
tisch parlementslid uit de meer-

zweven als SP-kamerlid Jef V O L K S U N I E - E I S E N GEDEELTEL IJ K I N G E W I L L I G D 
Sleeckx en ex-SP-Europarle-
mentslid prof. Lode Van Outrive, 
vindt het "volkomen onbegrij
pelijk en onverantwoord" dat 
wie in de socialistische partij 
aangaande de Agusta-affaire 
volledige duidelijkheid eist, als 
nestbevuilers worden gebrand
merkt. 
Sleeckx, die zich in het begin 
van de Agusta-affaire al de ban-

BOURGEOIS KONDIGT MEER 
KONTROLES AAN, WATHELET WIL 
EEN TOPMAGISTRAAT 
Velen kregen een krop in de keel toen ze na meer dan een bouwstaatssekretaris van Boe-

bliksems van voorzitter r^^^^^ „^^ aanschuiven het kUine kerkje van Wechelderzande renbondsignatuur Jaak Vande-
op de hals had gehaald, her- i- u I U ,• L / / : 1 A Q / V meulebroucke zelfs van pers-
haalde na wat in de SP "overieg verLLeten en het kaartje begonnen te lezen dat öefanuLie van geUheid en zei op 21 maart 1989 

..o^.. t - — " — - = " " " - - - " — ni'^t basismilitanten" heet, zijn dokter Van Noppen ter nagedachtenu) van de toegewijde letterlijk: „Mijn irritatie is er in 
derheid aan op het ontslag van oproep aan Willy Claes om "in dierenart,f-iru)pekteur liet verspreiden. Diepe treurnu, on- j ^ mate dat men (Nvdr. Van-
Vandenbroucke en Claes. Hij het belang van de partij'; tij- ^f^^^ ^^^^^ ^^^_ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^^^ natuurlijk op de laffe ^emeulebroucke) zelfs onbe-I I • 1 1 1 - A \ - \ t ^ " ^ y^? j ^ ^^^\\. ^\ nmcht, woede ook. Eerst en vooral natuurlijk op de laffe ^ „ ^ j» y^\,f,n zo voorstelt dat 
werd echter met gevolgd door delijk terug te treden. Tobback T O - , . . ^ / o / ^ o T7 wust ae zaKen zo voorstelt aat 
zijn partij, die het voorstelde en Vandenbroucke mogen van Oaders Öie een toeg&WLjd man koudweg exekuteeröen. Van de reputatie van onze produk-
alsof Langendries verkeerd be- Sleeckx aan blijven. Noppen WOS een VOOrbeeld VOOrzijn kolUga'é maar Ook VOOr 

ten en onze kwaliteit in het 
gedrang komen". Het ultieme 

grepen werd. Op het kongres Dinsdagochtend raakte bekend alU werknemers. Dag en nacht Stond hij paraat, hu kende L •;« J^. „„ Up. ,̂ in;<=f^rip vpn 
van de PRL hekelde Jda/z G<7/ dat SP-voorzitter Tobback de / . ^ ' - ^ CA ^ *. ^WLI •• 'L •• bewis dat op het ministerie van 

uur noch ttJO. Steeds stond hy klaar om zijn job, zijn Landbouw alleen de kwannteit Vandenbroucke, "die hulp aan enige Vlaamse socialist is die . , , , . o / / 
Zaïre weigert wegens de kor- voortaan de Agusta-affaire nog hobby, z n passie op een meer dan korrekte WLJze Uit te 
ruptie in dat land." De uitspraak mag bekommentariëren. In de oefenen. Hopelijk worden de daders Snel gevonden en worden 
toont pijnlijk treffend aan dat de SP werd voor iedereen op Tob- zwaar aestraft 
gewezen partijvoorzitter niet 
meer over de geloofwaardigheid 
beschikt om als minister van 
Buitenlandse Zaken te blijven 
funktioneren. 
Ook in de SP nam de kritiek op 
Claes en Vandenbroucke toe. 
Nieuw Linkti, een roodgroen blad 
in de marge van de SP, vroeg het 
aftreden van Tobback, Vanden
broucke en Claes. Het blad, 
waarvan SP-senator Paa/Pafoijr 
de verantNvoordelijke uitgever 
is, en waarrond ook figuren 

back na spreekverbod afgekon
digd. Kan je je iets vergelijk
baars voorstellen in een partij 
als de Volksunie, die de jongste 
jaren toch ook niet bepaald ge
spaard gebleven is van zon ver
scheurende interne twisten dat 
velen (vooral buitenstaanders) 
het einde van de partij al her
haaldelijk aankondigden ? Het 
is ver gekomen met deze so
cialisten. 

(Pdj) 

aar er was ook woede en 
onbegrip ten aanzien 
van een falende over-

I heid en een laks gerecht. 
Nochtans kon iedereen die het 
wou weten, vernemen hoe de 
vork aan de steel zit in de vlees
industrie. Er waren niet alleen 
de talloze, vaak ophefmakende 
perskonferenties van Jaak Van-
demeulebroucke, er is niet al-

LOONES, OLAERTS EN CAUDRON INTERPELLEREN REGERING 

VEEL SCHUIM, WEINIG SOEPS 

Deze keer w âs de Senaat er als 
de kippen bij om de regering 
vragen te stellen inzake het 
anti-hormonenbeleid. J a n 
Loones was met zijn inter
pellatie de gangmaker van een 
goed debat. Lxjones voelde 
vooral Justitieminister Wa-
thelet aan de .tand. Die ant
woordde uitgebreid, ruim acht 
bladzijden lang. Maar zoals 
een bekend „criminoloog" ons 
achteraf vertelde: ,,Het ging 
om veel schuim en bijzonder 
weinig konkreets". Wathelet 
legde uit welke maatregelen de 
regering de voorbije jaren nam 
om de strijd tegen de hor
monenmaffia beter te organi
seren. Ingewijden vernamen 
niets nieuws. DuideKjk "was in 
elk geval dat de situatie rots
vast zit. Dat er een massale 
informatiestroom bestaat... 
maar dat daarmee helemaal 
niets gebeurt. 

deeltijds is aangesteld en in de 
praktijk slechts anderhalve 
dag op het IVK aanwezig is ? 
Kan nog langer geduld worden 
dat hoofden van keurkringen 
de zakelijke belangen van 
slachthuizen plaatsen voor de 
korrekte toepassing van de 
wetten op de vleeskeuring ? Is 
het zo dat keurders die het 
goed menen en om steun zoe
ken bij het hoofdbestuur te 
Brussel door datzelfde hoofd
bestuur aan hun lot overge
laten worden? Is er geen 
noodzaak aan een strenge re
organisatie van het Instituut? 
Olaerts was genuanceerd en 
weigerde mee te huilen met de 
wolven in het bos die alle 
rVK'ers in dezelfde zak stop
pen. Hij wees op de goede 

de minister van Justitie kon 
instemmen met het VU-voor-
stel om een topmagistraat te 
benoemen die belast zou w^or-
den met de organisatie van een 
aktief opsporingsbeleid. 

Caudron kreeg ten dele waar 
hij om gevraagd had. Totnog
toe bestond er binnen de ge
rechtsdiensten alleen een vorm 
van deeltijd-koördinatie bin
nen het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Gent 
(Oost- en West-Vlaanderen). 
Wathelet zal het Kollege van 
Prokureurs-Generaal vragen 
deze koördinatie nu uit te brei
den over heel België. 

Maar er is meer nodig. Er is 
nood aan een nationale ko-

w^erking van de residucel en de ordinatiecel bemand met men-
goede organisatie van de kon- sen uit het veld (dierenartsen, 

Kamerkommissie 
en VolLigezondheQ 

Vx)r de 
Landhouu' 
werden de minister voor 
Volksgezondheid, Santkin, en 
de minister voor Justitie en 

troles door „de vliegende bri
gade" van de hormonencel 
(waar Karel Van Noppen lid 
van was). Aan het hoofd van 
die cel staat een ervaren keur
der die eerder reeds het slacht
offer ^vas van een aanslag. Hij 
staat boven alle verdenking. 

apotekers, politiemensen, be
lastingsambtenaren, informa
tici, ...) die onder leiding van 
een voltijds magistraat aUe in
formatie over hormonennet-
werken verzamelt en daaruit 
een aktief opsporingsbeleid 
met een grote operationele 

Ekonomische Zaken, Mei- Bovenal: sinds hij de leiding slagkracht tot stand brengt, 
chior Wathelet, uitgebreid on
dervraagd door Vlaamse ka
merleden. Hugo Olaerts beet 
de spits af, plaatste het pro
bleem in zijn brede samenhang 
en ging vooral in op de pro
blemen bij het rVK. Hij stelde 
een hele reeks beklijvende vra
gen. Hoe kan de regering ver
antwoorden dat het IVK, een 

van de cel op zich nam ^ve^den 
er niet langer lekken vastge
steld. 

VU-EISEN 
OVERGENOMEN 

Na het debat werd door de 
oppositie (VU, Agalev en 
VLD) een motie ingediend die 
de VU-eisen integraal over
nam. De meerderheid diende 
een eenvoudige motie in. Zij 
wil alleen maar overgaan tot de 
orde van de dag en trekt blijk
baar geen beleidsgevolgen uit 

J a n Caudron van zijn kant 
ging nader in op het falende 
gerecht. Hij vroeg Wathelet 

_^_ , — wat men heeft gedaan met de =,— o- --° ~~ ~ ' 
parastatale A met een budget twintig namen die Europar- liet falen van de regering. Het 
dat het miljard frank over- lementslid Vandemeule- wordt dus nog knokken, 
schrijdt, geleid wordt door een broucke 6 jaar geleden ken-
leidend ambtenaar die slechts baar maakte. Hij vroeg ook of 0>s) 

leen hét basisdossier bij uitstek: 
De hormonenmaffia, van septem
ber 1993. Er waren ook en 
vooral de vele artikels in de 
gespecialiseerde pers. 

EHERBUIL 
Karel Van Noppen zelf klom 
dikwijls in zijn pen. Zo schreef 
hij in juni 1993 in het tijdschrift 
van de Vlaamse Dierenartsen
vereniging een vlammend re
kwisitoor tegen de misbruiken 
in de sektor. Hij noemde man en 
paard of was het man en rund ? 
Hij wees op het toenemend ge
bruik van groeibevorderaars, 
anti-biotica, hij kloeg de laks
heid van sommige dierenartsen-
koUega's in de slachthuizen aan. 
En hij daagde de lezer uit zijn 
beweringen te weerlegen. De 
Vlaamse Dierenartsenvereni
ging kreeg geen enkele reaktie, 
het ultieme bewijs dat Van Nop
pen het wel degelijk bij het 
rechte eind had. 

Zeseneenhalf jaar heeft het 
Volksunie-Europarlementshd 
nu reeds het voortouw van dit 
dossier in handen. Hij was de 
allereerste die de gebrekkige 
hormonenwet van 1985 aan-
kloeg. Hij wees op de versnip
pering van kontrolediensten, de 
onderbezetting bij het minis
terie van Landbouw, de slechte 
werking van het gerecht, de 
noodzaak aan een grondige 
mentaliteitsverandering ook. 
Onze akties werden toen af
gedaan als „stuntwerk". In de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers verweet Paul De Keers-
maeker de toenmalige land-

telt en niet de kwaliteit. Het 
ultieme bewijs dat men zaken 
wou stilzwijgen uit vrees de 
uitvoer van het Belgische 
rundsvlees in gevaar te brengen. 
Alaar zachte heelmeesters zor
gen op de duur voor stinkende 
wonden. De etterbuil is nu wel 
degehjk opengebarsten. 

De Volksunie reageerde 
prompt. Bert Anciaux en Jaak 
Vandemeulebroucke vroegen 
de regering een nationale ko-
ordinatiecel op te richten met 
aan het hoofd een magistraat. 
Deze cel moet tot taak hebben 
alle info over bestaande (in-
ter)nationale hormonennetwer
ken te centraliseren en hieruit 
een aktief opsporingsbeleid met 
een grote operationele slag
kracht tot stand te brengen. De 
tijd is inderdciad voorbij dat we 
van gewone dierenartsen-in-
spekteurs mogen verwachten 
dat ze met veel toewijding en 
heel wat ideahsme een heuse 
misdaadorganisatie te lijf gaan. 
Het gerecht en de poKtie moeten 
nu hun verant%voordelijkheid 
opnemen. Zoniet zal de situatie 
nog verder escaleren. Vande
meulebroucke en Anciaux be
pleiten ook de organisatie van 
een rondetafelkonferentie. Alle 
betrokkenen binnen de vlees
industrie (slagers, slachthuizen, 
uitsnijderijen, landbouwers, 
dierenartsen, apotekers) moe
ten zich eindelijk eens gaan be-
zianen over de toekomst van 
deze belangrijke sektor. Zo'n 
rondetafel, waarop ook de kon-
sumentenverenigingen en orga
nisaties uit het,,hormonenvrije" 
circuit moeten worden uitge
nodigd, moet nagaan hoe de 
sektor kan gereorganiseerd 
worden. Hoe er kan ge'werkt 
worden aan een heuse men
taliteitsverandering. Er bestaan 

Als er geen grondige mentaliteitsverandering komt, dreigt het failliet 
van de hele vleessektor 
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wmm 
voorbee lden in N e d e r l a n d en 
D e n e m a r k e n die de goede w e g 
^vijzen. Laa t ons da t goede voor
beeld volgen. 

ROOKGORDIJN 

V U - s e n a t o r J a n Loones en de 
kamer l eden H u g o Olae r t s en 
J a n C a u d r o n in te rpe l leerden de 
reger ing . 

Landbouvi 'minis ter Bourgeo is 
kond igde onde r tu s sen een uit
b re id ing aan van he t k a d e r die-
r ena r t s en - in spek teu r s op de 
l andbouwbedr i jven . D e effek-
t ieven \vorden van 3 op 9 ge
b rach t . E r k o m e n ook m e e r 
s t eekproeven en m e e r ger ichte 
o n d e r z o e k e n op ve rdach t e be 
dri jven. Verde r wil Bourgeo is 
he t h o r m o n e n g e b r u i k te lijf 
g a a n d o o r he t massaa l verspre i 
d e n van een in fo rmat iebrochure 
die de n ieuwe h o r m o n e n w e t van 
11 j u h 1994 uitlegt. Van af
schr ikk ing ge sp roken ! Min i s t e r 
Wa the l e t van zijn k a n t beloofde 
he t Komi tee v a n P r o c u r e u r s -
Generaa l v o o r te stellen een top-
meigistraat te belas ten m e t d e 
a lgemene koörd ina t ie v a n alle 
ho rmonendoss i e r s over he t hele 
Ijind. 

O n d e r t u s s e n k o m t ook het In
s t i tuut voor Veter inai re K e u r i n g 
( IVK) s teeds mee r o n d e r v u u r 
te l iggen. H e t is duideli jk da t 
een (bepe rk t ) aan ta l k e u r d e r s 
de voorbi je j a ren zwaar in de 
fout ging. In sommige gevallen 
„ k o l l a b o r e e r d e n " ze me t s lacht
hu i su i tba te r s en/of ve tmes te rs . 
Terzake moe t snel w o r d e n op
ge t reden . 

Is d a a r m e e de strijd nu ge
w o n n e n ? Bijlange n i e t ! D e in-
spekt ied iens ten op de kwcditeit 
v a n he t vlees liggen nog altijd 
ve r spre id over mee rde re minis
ter ies . E n de a lgemene koör 
dinat ie lijkt nog s teeds niet voor 
morgen . E r w^orden w^el rook
gordi jnen opge t rokken om de 
p u b h e k e opinie te sussen en 
alvast de i n d r u k te w^ekken da t 
er kordciat w o r d t opge t reden . 
E^n goede zaak is in elk geval de 
n ieuwe en zeer s t renge hor
m o n e n w e t . Rech te r s beschik
ken eindelijk over he t gepas te 
i n s t rumen t om h o r m o n e n z w e n 
de laars te treffen. D a t bewijzen 
de zeer zware vonnissen over de 
voorbi je dr ie m a a n d . E r w e r d e n 
z w a r e boe ten u i tgesproken , die
ren w e r d e n verniet igd, bedr i j 
ven gesloten. H e t blijft een be
langrijk w a p e n . M a a r er is nood 
aan méér. Wil m e n v e r d e r gaan 
d a n het bestraffen van indivi
duele over t red ingen d a n moet 
m e n de ech te n e t w e r k e n aan
p a k k e n . D a t k a n alleen d o o r he t 
VU-voors t e l tot opr ich t ing v a n 
een nat ionale koördinat iecel , 
b e m a n d met mult idiscipl inaire 
mensen , en o n d e r leiding v a n 
een voltijdse magis t raa t zo snel 
als mogehjk a a n te n e m e n . 

E r ligt n o g w e r k op de p l a n k : in 
d e K a m e r v a n Volksver tegen
woord igers . . . m a a r evenzeer in 
he t E u r o p e e s Pa r l emen t -waar 
R a a d en Kommiss ie moe ten 
w^orden aangespoo rd de zaken 
ook in te rna t ionaa l be t e r te ko-
ord ine ren . 

Bart Staes 

HERMAN LAUWERS IN DE KAMER OVER 

VERKIEZINGSUITGAVEN 
EN STATUTEN 
H e r m a n Lau^wers, voorz i t te r 
VU-kamer f rak t i e , sp r ak in de 
K a m e r over de verkiezingsui t 
gaven en over he t s t a tuu t v a n de 
par lements leden . D e huidige 
we tgev ing o m t r e n t de verk ie
z ingsui tgaven voldoet n ie t : ze is 
onoverz ichtehjk en bovena l on-
kont ro lee rbaar . Kont ro le k a n 
slechts gebeu ren n a een klacht , 
niet zelden v a n een 'gebuisde ' 
kcmdidaat die o p die man ie r zijn 
poli t ieke tegens t revers a lsnog 
een h a k p robee r t te zet ten. Z o 
w o r d t de schandaalsfeer r o n d 
de politiek n o g a a n g e w a k k e r d 
en bere ik t de w e t d u s he t te
genoverges te lde van da tgene 
w a a r v o o r ze eigenhjk ontw^or-
pen w^as. 

D e V U zal he t w^etsvoorstel mee 
g o e d k e u r e n — he t is immers een 
s tap in de goede richting — m a a r 
stelt zich, bij m o n d e van Lau-
wers , t och enkele v r a g e n : „ Ten 
gronde blijven wij echter grote twlj-
feb hebben bij de manier waarop 
men dit opzet kan kontroleren. Het 
blijft bovendien over ontzaglijk veel 
geld gaan. In principe ü de VU 
voort)tander van een gejtandaardi-
deerde verkiezingskampanje. Wij 
wenden vaöt te leggen wat een kam
panje wél mag inhouden, diu) niet 
enkel verbodsbepalingen, met een 
zeer strikte beperking van het be
drag. Een verkiezingskampanje zou 

SENATOR ANDRÉ VANHAVERBEKE (CVP-BOERENBOND) 

PLEIT VOOR 
NATUURLIJKE HORMONEN 

Tijdens De Zevende Dag v a n 
z o n d a g j .1. t r ad V U - k a m e r h d 
J a n C a u d r o n , één van de va
de r s van de n ieuwe en s t renge 
h o r m o n e n w e t , in het strijd
p e r k me t B o e r e n b o n d - s e n a t o r 
A n d r é Vanhave rbeke . D e z e 
zei wel in eigen njiam te sp re 
ken m a a r zijn stell ingen il
lus t re ren duidelijk de men ta -
htei t in een bepaa ld landbou-w-
milieu. V a n h a v e r b e k e v ind t 
he t t o t a a l - h o r m o n e n v e r b o d 
onzinnig en wil een b e p e r k t 
aanta l h o r m o n e n toelaten. 
C a u d r o n sp rak h e m op een 
serene en s tandvas t ige man ie r 
tegen. 

La ten w e de a r g u m e n t e n me
teen op een rijtje zet ten. H e t 
k a n i nde rdaad — m e e r d e r e w e 
tenschappel i jke s tudies bewi j 
zen het — da t een juiste toe
diening van l ichaamseigen 
h o r m o n e n niet noodzakel i jk 
schadeUjk voor de volksge
zondhe id hoeft te zijn. Als je 
da t soor t h o r m o n e n in de juiste 
doses, d o o r een bevoegde die
rena r t s en me t i nach tname v a n 
de juiste wacht t i jden voor de 
slag toedient , is er niets aan de 
h a n d . Blijft ech te r de v r aag 
hoe je die v o o r w a a r d e n k u n t 
kon t ro le ren . I edereen die me t 
de l a n d b o u w v e r t r o u w d is 
w e e t da t iedere landbouw^er 
over een u i tgebre ide , ,privé-
a p o t e e k " beschikt . H e t zijn al 
lang niet mee r de d ie renar t sen 

m a a r de boe ren zelf die spui
ten . E e n d o k t e r ver te lde ons 
ooit da t zijn schoonbroe r - l and
b o u w e r be te r „spu i ten k a n 
ze t ten" dan hijzelf of de bes te 
v a n zijn verp legers . Van er
va r ing gesp roken . 

Vaak w^ordt g e a r g u m e n t e e r d 
da t in de V S A wel vijf hor 
m o n e n zijn toegelaten. 
W a a r o m d a n ook niet in E u 
r o p a ? O n s a r g u m e n t daa r t e 
gen is da t de l a n d b o u w s t r u k -
t u u r in de V S helemaal ver
schilt van die in E u r o p a . 
Mees ta l gaa t he t om immense 
veeteel tbedr i jven met m a k k e 
lijk t i enduizend d ieren . D a a r 
kon t ro le ren voltijds aanAvezige 
d ie rena r t sen de g a n g van za
ken op het bedrijf. 

VLEESBERG 

M a a r er is meer. Vaak w o r d t 
b e w e e r d da t de toelat ing van 
een b e p e r k t aanta l g roe ibe
vo rde raa r s de o p k o m s t van 
een illegale zwar t e m a r k t zou 
ve rh inde ren . D e feiten spre 
ken dit tegen. Z e e r recen t 
w e r d in de V S veevoeder ge
v o n d e n da t b e h a n d e l d w a s me t 
Clenbutero l , één van de ook in 
de V S v e r b o d e n groe ibevor
de raa r s . O o k in bepaa lde 
s lachthuizen v o n d m e n spo ren 
van Clenbute ro l t e r u g in de 
k a r k a s s e n van tentoonste l -
hngsd ie ren die in de voed
selketen w e r d e n g e d u m p t . 

H e t gaa t h e m pr imai r om grof 
ge ldgewin . D e n ieuwste soor
ten g roe ibevorde raa r s zijn én 
efficiënter én g o e d k o p e r d a n 
de vijf in de V S toeges tane 
ges lach t shormonen . E r zullen 
d u s altijd m e n s e n zijn die deze 
p r o d u k t e n p r o b e r e n aan te 
w e n d e n om sneller rijk te w^or-
den . 

Uiteindeli jk gaa t het ook o m 
een etische diskussie. K a n het 
nu echt niet meer da t in onze 
wes te rse maatschappi j d ieren 
op een normale manie r zonde r 
toediening van onnodige 
g roe ibevorde raa r s slachtrijp 
k u n n e n w^orden ? D a a r b o 
venop k o m t da t w e met een 
v leesberg v a n ru im 500 mil
joen kUogram zitten, da t zijn 4 
miljard b iefs tukken van 125 
g r a m ! 

Tenslot te zit er aan he t p ro 
b leem ook een d e r d e were ld-
reukje. Wie he r inne r t zich niet 
de bee lden waarb i j aange
t o o n d w e r d da t E u r o p a met 
zijn massale u i tvoer van vlees 
n a a r de rde were ld l anden hele 
lokale ekonomieën ont
wr i ch t ? 

H e t ho rmonendoss i e r v o r m t 
zo mee een il lustratie van een 
do lgedraa ide Wes te r se levens-
Nvijze die uiteindelijk dre ig t uit 
te m o n d e n in de totale zelf
vernie t ig ing. 

(bs) 

eigenlijk een informatiekampanje 
aan de kiezer moeten zijn." 

STATUUT 
E r zal n o g heel w^at w a t e r n a a r 
de zee vloeien voora leer de 
n ieuwe s ta tu ten van de par 
lements leden Ln w e t t e n zijn ge
goten . L a u w e r s stelt da t men 
zich niet m a g b l inds ta ren op de 
verd iens ten van he t pa r l ements 
lid, in vergeli jking me t b u u r 
l anden en pr ivé-sektor zijn die 
immers niet ove rd reven hoog, 
de echte v r a a g is hoe de pa r 
lements leden g e h o n o r e e r d en 
gekon t ro lee rd moe ten w o r d e n . 

D e V U k a n zich ach te r he t 
voors te l v a n de lijst met ver-
mogensa^ngif ten en m a n d a t e n 
scharen . D e parti j is d a a r n a a s t 
ook van men ing da t peirlements-
leden nog een a n d e r i nkomen 
mogen h e b b e n d a n enkel da t 
van h u n pa r lementa i r mandaa t . 
Kumula t ie s taat niet gelijk me t 
hïdf w e r k en op die manier 

k u n n e n n ieuwe e rvar ingen bin
nen he t pa r l emen t w o r d e n ge
brach t . „Trouwen^), er u nu reeds 
een probleem van het rekruteren van 
valabele kandidaten, di^ vaak be
danken voor een job omdat ze elders 
meer kunnen verdienen voor minder 
hard werk.", a ldus L a u w e r s . 

E e n a n d e r a r g u m e n t om ku
mula t ie toe te s taan, is da t m e n 
op die wijze niet al te afhan
kelijk w o r d t v a n het pa r l emen
tair mandaa t . Kor tom, k u m u 
latie moe t niet w o r d e n beoor
deeld n a a r inkomen , m a a r naa r 
onve ren igbaa rheden en belan
genvermenging . L a u w e r s viel 
ook de meerderhe idspar t i j en 
aan o m d a t zij de fiskale for
faitaire aftrek niet in he t s t a tuu t 
wil len opnemen . Slechts die za
k e n die hen he t mins te schade 
b e r o k k e n e n , h e b b e n zij gere
geld. „Over de rest bestaat geen 
akkoord, omdat het u (de meer
derhe idspar t i jen) in uw machts
posities pijn zou doen." 

DRUGGEBRUIK: 

VLAAMSE TOLERANTIE 
IS LAGER DAN 
NEDERLANDSE 
In de K a m e r zet te eers te mi
nis ter D e h a e n e de veUigheids-
k o n t r a k t e n en he t d rugak t i e -
p lan ui teen. D e h a e n e gaf toe da t 
he t beleid inzake d ruggeb ru ik 
en vers laving tot op heden be
teuge lend en repressief wsis. D e 
init iat ieven inzake prevent ie , 
hu lpver len ing aan en verzor
g ing v a n de d ruggebru ike r s 
k w a m e n ee rde r weifelend op 
gang . D e z e init iat ieven w e r d e n 
onvo ldoende ges teund d o o r de 
overheid . 

H e t n ieuwe plan van de re 
ger ing rus t op een aanta l pei
l e r s : u i tbre id ing van he t ver
zorg ingsaanbod , d ruggeb ru ik 
voo rkomen , een be ter inzicht 
verschaffen in he t p rob leem en 
de ve rminde r ing van het a a n b o d 
inzake ve rdovende middelen. 
Uit een eiantal t u s senkoms ten 
bleek da t he t beleid inzake 
d r u g g e b r u i k een heet hangijzer 
blijft. F rak t ievoorz i t t e r H e r 
man Lau'ivers heeft een eigen 
kijk op he t p rob leem. 

KRIMINALITEIT 

H . Lauvi ' e rs : „Drugverslaving u 
van alle tijden en kuituren, de to
lerantiedrempel hangt samen met de 
kuituur en de tijdsgeest. Uit recent 
onderzoek blijkt dat jongeren al op 
zeer jonge leeftijd alkohol gebruiken, 
maar in mindere mate drugs. Het 
probleem van de gelegalueerde drugs 
id dus veel groter dan dat van de niet-
legale drugs. Het probleem van de 
illegale drugs ui het probleem van de 
ermee gepaard gaande kriminaliteit, 
van de volksgezondheid en van het 
niet-geïntegreerd zijn. We moeten de 
zaak pragmatisch bekijken. De 
drooglegging in Amerika heeft de 
kriminaliteit rond drank niet kun
nen voorkomen, maar de opheffing 
ervan heeft er slechts voor gezorgd 
dat de kriminaliteit zich heeft ver

legd. Het gebruik van soft drugs was 
bij ons in feite gedepenalideerd. De 
omzendbrief van de minister heeft die 
feitelijke straffeloosheid in het ge
drang gebracht." 

DOELGERICHTE AANPAK 

L a u w e r s is e rvan over tu igd da t 
he t d ruggeb ru ik de facto ge-
depenal i seerd w o r d t . D e straf
baa rhe id moet evenwel behou 
den blijven. „In een aantal spe
cifieke omstandigheden zoals bij
voorbeeld bij de komhinatie van 
druggebruik en het besturen van een 
wagen, moet zij blijven gelden. Even
wel is er nood aan een gestruk-
tureerde aanpak. Maar vaak wordt 
vergeten dat er in de aanpak nog 
plaats is voor tussenschakels. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een ambulante 
of residentiële welzijnszorg die vaak 
ruggesteun moet geven aan mensen 
die op straat met hard drugs te 
maken hebben. Tot slot nog iets over 
de methadonproblematiek. Ik denk 
dat het niet goed is dat zelfstandige 
artsen aan methadonverstrekking 
zouden kunnen doen. Buiten de cen
tra is een adekwate begeleiding van 
de verslaafden niet gewaarborgd. 
Methadon en inruilspuiten zijn voor 
ons niet gelijk te stellen aan een 
gedoogbeleid. 

Wij zijn niet per definitie gekant 
tegen het Nederlandse gedoogbeleid, 
dat in mijn ogen niet mislukt is. 
Men heeft er even wel on voldoende oog 
gehad voor de neveneffekten: het 
drugtoerisme, de druk op de om
geving. Vlaanderen is niet rijp voor 
een soortgelijke aanpak, gewoon om
dat de tolerantiedrempel van de door
snee Vlaming dit niet aankan. Er 
zijn dus misschien wel objektieve 
argumenten die pleiten voor zo een 
beleid, maar subjektief kan het voor
lopig niet.". Tot zover H e r m a n 
L a u w e r s . 

(ge) 
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iKomaan, haal uw enthousiasme nog eens boven en laat Vlaanderen weten dat het de VU meer dan ooit nodig 
heelt! 



MMSEIIR 
TAK-WOORDVOERDER GUIDO MOONS: 

/ / WIJ WILLEN EEN BELLETJE DOEN RINKELEN" 
Van een kazerne In VUworde tot het ^tadhuL) van Leuven. 
Van Breendonk tot aan de hekkens van het parlement. Van 
Voeren tot Komen. Van de Briu^ebe metro tot aan de zalen 
waar voorstellingen van Exploration du Monde plaat,)-
vinden. Van de gemeenteraad in Linkebeek tot op de 
nieuwjaarsreceptie van de CVP. Het Taal Aktiekomitee 
staat straks 23 jaar op de barrikaden voor een zelfstandig 
en republikeins Vlaanderen, voor amnestie, de afschaffing 
van de faciliteiten, de splitsing van het kiesarrondissement 
Bru^sel-Halle- Vilvoorde, de taalgrens en de toepassing van 
de taalwetgeving. WIJ trok naar Zaffelare voor een 
gesprek met de woordvoerder van TAK, Guido Moonj. 

O
p 26 maart 1972 voerde 
het Taal Aktiekomitee 
(TAK) zijn eerste aktie. 
Vanuit Gent togen de 

TAK-miütanten te voet naar de 
taalgrensgemeente d'Hoppe on
der het motto: d'Hoppe groen én 
Vlaatud. Vlaanderen verwerkte 
in die tijd de omwentelingen van 
mei '68. Tal van zekerheden 
werden in vraag gesteld. Heilige 
huisjes werden gesloopt. Ook 
de Vlaamse beweging ontsnapte 
niet aan die maatschappelijke 
invloed. E^n aantal jongeren en 
minder jongeren wilde andere 
klemtonen leggen, andere doel
stellingen nastreven. Zij wilden 
aktief aan Vljiamse be-weging 
doen, op de straat. Op die ma
nier wilden ze de doorsnee Vla
ming bewxist maken voor de 
Vlaamse grieven. 

Het idee voor een Taal Ak
tiekomitee was bij Roger Van 
Rarubeeck en zijn advokaat Piet 
De Pauw gerijpt in de cel. Daar 
was Van Ransbeeck beland na 
een berucht treffen tussen een 
VU-plakploeg en een FDF-
plakploeg tijdens de verkie-
zingskampjigne voor de ge
meenteverkiezingen van 1970. 
In de nacht van 11 op 12 sep
tember was het tussen beide 
plakploegen in Laken tot een 
gevecht gekomen waarbij FDF-
er Georgia gek^vetst werd en 
enkele uren later stierf. De 
doodsoorzaak kon niet met ze
kerheid vastgesteld worden. 
Georgin was een hartlijder en 
kwam vv'aarschijnlijk om als ge
volg van de doorstane emotie. 
De "Negen van Laken", w^aarbij 
Van Ransbeeck, werden ïian-
gehouden. Ze zouden pas eind 
november vrijkomen. 

LEVENDE VLAAMSE 
BEWEGING 
Het Taal Aktiekomitee is een 
feitelijke vereniging. Dat is een 
zeer bewuste keuze, omwille 
van de veUigheid van de mi
litanten. De TAK-akties bevin
den zich niet zelden op de smalle 
scheidingsgrens tussen wet en 
illegahteit. De leiding van TAK 
is in handen van de TAK-raad. 
Die bestaat momenteel uit een 
tiental personen, vanuit alle 
hoeken van het Vlaamse land. 
De TAK-raad stippelt de koers 
van de vereniging uit, bereidt de 
akties voor, stelt de dossiers 
samen. 

De vereniging kent geen voor
zitter. De huidige TAK-woord-
voerder Guido Moons w^erd 
verleden week A\ jaar. In zijn 
gitzwarte haar en dito biiard 
bespeurden we nog geen grijze 
haren. Moons drukte zich tij
dens ons gesprek nu eens voor

zichtig en genuanceerd uit, dan 
weer radikaal en sloganesk. Zijn 
lichaam is voortdurend in be
weging. Als het nodig is klopt hij 
tafel. Bij delikate kwesties gaat 
hij op de rand van de zetel 
zitten. Voorzichtig kruist hij de 
handen. Gerustgesteld leunt hij 
achteruit. Zenu-wachtig legt hij 
het ene been over het andere. 
Zijn stem klinkt soms w ât 
klaaglijk. Maar uit zijn ogen 
straalt het vuur, en ook de trouw 
van een Duitse herder. Wie met 
Guido Moons aan de praat ge
raakt, komt onder de indruk van 
zijn gedrevenheid en zijn parate 
kennis over de ruime Vlaamse 
beweging. 

Een echt programma heeft TAK 
niet. Er bestaat \vel een rode 
draad doorheen de TAK-wer-
king: respekt afdwingen voor 
de taalwetgeving, de afschaffing 
van de faciliteiten, de amnestie
eis. ,,De eerste en voornaamste 
doelstelling van het Taal Ak
tiekomitee is het sensibiliseren 
van de Vlaamse publieke opi
nie", vat Guido Moons samen. 
„Wij moeten niet de pretentie 
hebben om tot in de puntjes te 
weten hoe wij de Vlaamse sa
menleving willen veranderen. 
Wij willen en wij kunnen niet 
veranderen. Maar wij kunnen 
wel bij de Vlaamse publieke 
opinie en bij de verantwoor
delijke Vlaamse politici een bel
letje doen rinkelen, het hcht op 
rood zetten. Wij kunnen de po
litici ^vel wijzen op wat ze ver
onachtzaamd hebben en wat ze 
dringend moeten bijsturen." 

Begin jaren '70 wilde een aantal jongeren andere maatschappelijke klemtonen leggen, ook buinen de 
Vlaamse beweging. In die sfeer kon TAK moeiteloos mobiliöeren voor "straatakties". 

Wanneer er tot een of andere 
aktie besloten w^ordt, en die kan 
naargelang de behoefte binnen 
de 24 uur op poten gezet wor
den, wordt de kring van vaste 
militanten telefonisch om me
dewerking verzocht. Zo slaagt 
TAK erin op een minimum van 
tijd een dertigtal militanten te 
mobiliseren. Grotere akties ver
gen wat meer voorbereidings
tijd. Bij de eerste vergadering 
Vein de Provincieraad van 
Vlaams-Brabant, op tweede 
Nieuwjaarsdag, manifesteerden 
meer dan 300 TAK-mUitanten in 
storm en ontij voor het stadhuis 
van Leuven. 

Guido Moonö: „Dat is sterk in 
tegenspraak met de bewering 
dat de Vlaamse beweging dood 
is. Natuurlijk, de vergrijsden in 
de beweging vergelijken graag 
met de periode van de grote 
marsen op Brussel. Alaar de 
omstandigheden zijn vandaag 
gewijzigd. Veel van de Vlaamse 
eisen werden verwezenlijkt. 
Wat niet wil zeggen dat de strijd 
gestreden is. Er treden nieuwe 
strijdpunten op de voorgrond, 
zoals de problemen die de Eu-

Guido Mooru: "Ik durf zelfs meer zeggen: waar halen Eykens, 
D'Espallier en De BeOer het recht vandaan te pleiten voor een 
scheuring in de Vlaamse Beweging ?" 

ropese hoofdstad Brussel met 
zich meebrengt, of de veran
kering." 

WB 
Het Taal Aktiekomitee werkt 
sedert een drietal jaren nauw 
samen met de Vlaamse Volks
beweging ( W B ) . E^n bewxiste 
keuze. Guido Moon.): „Een aantal 
doelstellingen en programma
punten van de VVB zijn de
zelfde als van TAK. Denk bvb. 
aan onze vizie op de toekomst 
van Vlaanderen in Europa. 
TAK ijvert sedert jaren voor een 
Vlaamse repubhek. De W B 
komt op voor een onalhanke-
üjke Vlaamse staat in Europa." 

Volgens Guido Moons zijn W B 
en T A K op een aantal vlakken 
komplementair: ,,Het is een 
beetje een huw^elijk tussen den
kers en doeners. Voor TAK is 
het niet altijd even makkelijk om 
een degelijk gestoffeerd dossier 
volledig zelf samen te stellen. Bij 
de W B lopen er knappe kop
pen rond die dat wel kunnen. 
Wij daarentegen zijn dan weer 
beter vertrouwd met het voor
bereiden en uitwerken van ak
ties, waarvoor we een beroep 
kunnen doen op een entoesiaste 
groep militanten." 

Guido Moons heeft bew^onde-
ring voor de \vijze waarop de 
W B de slogans tracht te over
stijgen om tot radikale maar 
tegelijk haalbare standpunten te 
komen, bievoorbeeld over Brus
sel. „Er w£is moed voor nodig 
om een kongres over Brussel te 
organiseren waarop ontwerp
besluiten ter stemming gelegd 
werden die in radikale Vlaamse 
kringen helemaal niet vanzelf
sprekend zijn. Op dat kongres 
heeft het soms niet veel ge
scheeld of de WB-leiding 
haalde met een aantal ontw^erp-
resoluties bakzeil." 

Moons ziet in de samenwerking 
tussen TAK en W B ook een 
vluchtheuvel voor die militan
ten en Vlaamse bewegers die 
een beetje de moed verloren 
w^aren door het gekissebis tus
sen de twee belangrijke Vlaam-
snationale partijen, de VU en 
het Vlaams Blok. „Het is spijtig, 
maar ook binnen de niet-par-
tijpolitieke Vlaamse beweging 

hebben velen snel de neiging om 
op organisaties en personen eti
ketten te gaan plakken. TAK en 
W B zijn cdlebei onafhankelijke 
verenigingen, plurahstisch in-

f esteld. Wij heten iedereen -wei-
om." 

De TAK-w^oordvoerder geeft 
ruiterlijk toe dat ook in zijn 
vereniging soms aan die eti-
kettenplakkerij gedaan wordt. 
„Maar als we van onze plu
ralistische en niet-partijpoli-
tieke instelhng zouden afstap
pen, doen we beter de boeken 
dicht. Ik sta er op dat bij TAK-
manifestaties geen partijsymbo
len gedragen worden door de 
militanten. Zij mogen pohtiek 
aktief zijn, maar niet in TAK. 
Om met ons mee te doen moeten 
zij zich houden aan ons eisen-
platform, en aan de richthjnen 
van de TAK-leiding bij akties, 
bvb. over partijpolitieke onge
bondenheid." 

In het verleden poogden som
mige VU-mandatarissen TAK 
naar hun hand te zetten of te 
gebruiken. En recent moest de 
TAK-leiding Vlaams Blok-man-
datarissen hetzelfde verwijt ma
ken. Guido Moons: „In de jaren 
zeventig en tachtig zagen wij 
voor de kóunera's van de te
levisie VicAnciaux, Walter Luyten 
en WUly Kuijperd opduiken, en 
tegenwoordig staan dikwijls Jo~ 
rió Van Hauthem, Wint Verreycken 
of Luc Van Nieuwenhuyéen voor 
het voetlicht. En ik heb respekt 
voor die politici, die wanneer 
het om een TAK-manifestatie 
gaat, de TAK-richtlijnen volgen. 
Als de media juist die politici in 
een hoofdrol duwden, dan is dat 
het probleem van de media. En 
van de afwezige pohtici. Als zij 
ook aanwezig geweest zouden 
zijn, waren ze ook op televisie 
gekomen. Er zijn politici die 
zeggen: "als er Vlaams Blok-
mandatarissen meedoen, zie je 
mij niet." Wel ik vind het en-

• gagement van politici die zoiets 
zeggen van een zeer bedenkehjk 
allooi." 

VU OF BLOK? 
„Ik moet toegeven", gaat 
Moons verder, „niet alle par-
tijpohtiek geëngageerde mili
tanten volgen de TAK-richtlij-
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MM E HM 
nen steeds even nauwgezet. 
Daartegen treed ik zonder scru
pules op. We moeten nuchter 
zijn: de partijpolitieke druk op 
de Vlaamse beweging is een 
verschijnsel waar alle Vlciamse 
verenigingen mee te kampen 
hebben. Maar is dat een reden 
voor TAK om er het bijltje maar 
bij neer te leggen ? Dat vind ik 
niet." 

De partijpolitieke beïnvloeding 
is een gevoelig tema m de 
Vlaamse beweging. En de re
cente heibel in het IJzerbede-
vaartkomitee, •waarover we met 
de TAK-woordvoerder overi
gens slechts zijdelings spraken, 
vergrootte die gevoeligheid nog. 
Vanop de rand van de zetel 
kondigt Moons een vermetele 
uitspraak aan: „Ik durf zelfs 
meer zeggen: Eykenj, d'EdpalUer 
en De Belder hebben het recht 
niet om in een vrije tribune op 
11 juli te pleiten voor een scheu
ring in de Vlciamse beweging. 
Waar halen zij in godsnaam dat 
recht vandaan ? Laat ons vol-
•wa^sen mensen zijn. Als deze of 
gene politieke partij een degelijk 
en begeesterend projekt op tafel 
legt, waarom mag daar dan niet 
naar geluisterd worden ? Het 
Vlaams Blok spreekt zich uit 
voor een onafhankelijk Vlaan
deren, en oogst daarmee sukses, 
zeker in de Vlaamse bewe
ging." 

len voegen of een tweetahg sta
tuut willen toekennen. „Alaar 
vooraleer ik voor Vloesberg, 
Exlingen of tal van andere ge
meenten met Vlaamse inwoners 
aan de andere kant van de taal
grens opkom, wil ik eerst dat 
Vlaanderen volledig baas is in 
de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel. 

Daar ligt voor ons de prioriteit. 
Het moet gedaan zijn met de 
frankofone imperialistische po
litiek die slag om shnger het 
territoriahteitsbeginsel schendt. 

Het moet afgelopen zijn met die 
Franstalige politieke baronnen 
die om de haverklap de taal
wetgeving aan hun laars mogen 
lappen en via shnkse wegen en 
vzw's kunnen profiteren van fi
nanciële steun voor hun Car-
refour waarmee zij de geesten in 
Vlaams-Brabant vergiftigen." 

GEBED VOOR HET 
VADERLAND 
TAK heeft geen plannen om 
naar aanleiding van het ko
mende pausbezoek een of an
dere aktie te voeren. De ko
mende maanden loopt de kam-
pagne voor amnestie verder on
der het motto "Repressie zonder 
maat of einde". „Het is nu aan 
de Vlaamse regering, en straks 
aan het eerste rechtstreeks ver
kozen Vlaams parlement, om 
terzake maatregelen te nemen", 
stelt Moons kordaat. 

,,De federale regering heeft 
meer dan vijftig jaar lang de 
gelegenheid gehad. We draaien 
die bladzijde om, en richten ons 
naar het Vlaamse niveau. Zeker 
met de verjaardagen van de be
vrijding van de kampen in het 
vooruitzicht, vinden we het 
noodzakelijk om ook op de am

nestie-nagel te blijven kloppen. 
Pas op, ik wil niet de indruk 
^vekken dat ik het leed dat de 
holocaust veroorzaakt heeft mi
nimaliseer. 

Als TAK-^voordvoe^der wiJ ik 
beklemtonen dat het ijveren 
voor amnestie van TAK nooit 
het ijveren geweest is voor het 
Grote Gelijk. Het is even nood
zakelijk dat Auschwatz, Dachau 
en andere kampen, zoals in ons 
Vlaanderen Breendonk, her
dacht worden. Maar het is onze 
opdracht om er cian te her
inneren dat er naast een Breen
donk I een Breendonk II ge
weest is." 

„Ik vind het goed dat minister 
van Onderwijs Van den BoMche 
het Regine Beer mogehjk maakt 
om in de Vlaamse scholen haar 
verhaal over de nazi-vernieti
gingskampen te vertellen. Maar 

LMDÜIT 
LIMBURGSE AANNEMER BETROKKEN BIJ 

HET KORRUPTIE-SCHANDAAL 
VAN WINNIE MANDEIA 

GEBED VOOR HET 
VADERLAND 
TAK heeft geen plannen om 
naar aanleiding van het ko
mende pausbezoek een of an
dere aktie te voeren. De ko
mende maanden loopt de kam-
pagne voor amnestie verder on
der het motto "Repressie zonder 
maat of einde". „Het is nu aan 
de Vlaamse regering, en straks 
aan het eerste rechtstreeks ver
kozen Vlaams parlement, om 
terzake maatregelen te nemen", 
stelt Moons kordaat. 

,,De federale regering heeft 
meer dan vijftig jaar lang de 
gelegenheid gehad. We draaien 
die bladzijde om, en richten ons 
naar het Vlaamse niveau. Zeker 
met de verjaardagen van de be
vrijding van de kampen in het 
vooruitzicht, vinden we het 
noodzakelijk om ook op de am

nestie-nagel te blijven kloppen. 
Pas op, ik wil niet de indruk 
^vekken dat ik het leed dat de 
holocaust veroorzaakt heeft mi
nimaliseer. 

Als TAK-^voordvoe^der wiJ ik 
beklemtonen dat het ijveren 
voor amnestie van TAK nooit 
het ijveren geweest is voor het 
Grote Gelijk. Het is even nood
zakelijk dat Auschwatz, Dachau 
en andere kampen, zoals in ons 
Vlaanderen Breendonk, her
dacht worden. Maar het is onze 
opdracht om er cian te her
inneren dat er naast een Breen
donk I een Breendonk II ge
weest is." 

„Ik vind het goed dat minister 
van Onderwijs Van den BoMche 
het Regine Beer mogehjk maakt 
om in de Vlaamse scholen haar 
verhaal over de nazi-vernieti
gingskampen te vertellen. Maar 
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De Sunday Tinted van zondag 5 maart j.L publiceerde een brief aan 
Vic Danieb waarin Winnie Mandela de benoeming van hoar dochter 
Zinzi tot aandeelhouder bevedtigt. Dit dokument lag mee aan de ba^ii 
van de huiszoekingen van vorige woensdag bij Winnie Mandela, het 
CAPP en Professional Builders. 

Moons verheft de stem: ,,Ik zeg 
U ook dat het Vlaams Blok 
binnen de brede Vlaamse be-
w^eging voor een gesloten deur 
zal staan -wanneer zij de 
Vlaamse beweging een projekt 
wil opsolferen dat sociaal on-
verantw^oord is. Met haar ze
ventigpuntenprogramma loopt 
het Vlaams Blok in de Vlaamse 
beweging een blauwtje." 

Voor Guido Moons blijft de 
Vlaamse beweging in de eerste 
plaats een sociale beweging. Als 
onderwijzer in een BLO-school 
voor mentaal gehandikapte kin
deren staat hij resoluut aan de 
kant van de zw^akken in de 
samenleving. „In mijn klas 
word ik niet alleen gekonfron-
teerd met mentaal gehandikapte 
kinderen. Ik kom ook dagelijks 
in aanraking met Gentse mi
grantengezinnen. Zij doen een 
beroep op de school waar ik 
werk. Ik vind het mijn plicht als 
onderwijzer om ook voor hun 
noden open te staan, en ze te 
helpen lenigen. Maar ik krijg 
het op mijn heupen -wanneer 
men in de Vlaamse beweging op 
basis van het zeventigpunten
programma van het Vlaams 
Blok een scheiding -wil door
voeren tussen goeden en slech
ten. Hoe ga je op een IJzer
bedevaart, een Zangfeest, een 
TAK-manLfestatie een scheiding 
gaan maken tussen goede en 
slechte Vlamingen ? Hoe kan je 
verantwoorden -wie mag mee
spelen en wie niet? Een de-
mokratie is maar een gezonde 
demokratie als zij ook zaken 
kan opvangen -waartegen be
paalde burgers in die demo
kratie huiverachtig staan. De 
demokratie moet daar een pas
send antwoord op geven. En 
een cordon sanitaire rond een 
politieke partij is geen passend 
antwoord. Dat lost niets op, 
integendeel." 

De betoging van Voorpost in 
Ekhngen vindt Guido Moons 
nog zo slecht niet gespeeld. Het 
moeten niet altijd de Frjinsta-
ligen zijn die in Vlaanderen aan
spraken komen maken op ge
meenten die zij bij Brussel wil-

Professivnal Builders, het bou-w-
bedrijf van de 53-jarige Lim
burger Vic Daniels, ligt in het 
oog van een nieu-we schandcial-
orkaan rond de Zuidafrikaanse 
adjunkt-minister Winnie Man
dela. Het verhaal stond dit 
weekeinde in de Zuidafrikaanse 
Sunday Tunes. De aannemer zou 
in ruil voor overheidskontrak-
ten in de pro-vincie Noord-wes 
financiële steun hebben gege
ven aan sociale organizaties van 
Winnie Mandela. Daarnaast 
zouden haar dochter Zinzi 
Mandela-Hlongwane en haar 
huisarts, Jackie Mpafundi sa
men een meerderheidsaandeel 
hebben gekregen in Professi
onal Builders. 

PUZZEL 
De Zuidafrikaanse politie heeft 
vorige -week -woensdag huiszoe
kingen verricht in de -villa van 
Winnie Mandela, de zetel van 
het Coordinated Anti-Poverty 
Programma (CAPP) en de kan
toren van Professional BuUders. 
Er -werd volgens politiewoord
voerder Dave Harrington be
slag gelegd op checks en jaar
rekeningen die mogehjks ver
band houden met frauduleze 
handelspraktijken. Winnie 
Mandela zou haar positie als 
CAPP-voorzitter misbruikt 
hebben om Professional Buil
ders te bevoordelen bij de toe
kenning van overheidskontrak-
ten. Ze heeft nau-we banden met 
Vic Daniels, de direkteur van 
Professional Builders. Daniels 
emigreerde in 1982 met z'n 
•vrouw en twee zonen naar 
Zuid-Afrika. Zes jaar geleden 
zette hij Professional Builders in 
de steigers, de tweede poging na 
z'n aankomst. Hij raakte be-
-vriend met Winnie Mandela en 
haar makelaar-vriendin Hazel -
Crane. 

Alartin Radloff, de gewezen 
vennoot van Daniels, ligt -waar
schijnlijk aan de basis van de 
huiszoekingen. Hij zou belang
rijke dokumenten hebben over
handigd aan de Handelsmis-
daad-eenheid van de pohtiek in 

Pretoria. De Zuidafrikaanse 
politie ontkent echter dat er een 
verband is tussen haar akties en 
de Radloff-zaak. „De reden van 
de huiszoeking is de vermelding 
van Winnie Mandela's naam in 
dokumenten van Professional 
Builders", aldus een -woord

voerder van de politie. ,,Het 
onderzoek is in dit stadium ui
terst gevoelig. We zijn nog bezig 
met het in mekaar passen van de 
puzzelstukken." Er zijn nog 
geen harde be-wijzen en even
min plannen om mevrouw Alan-
dela in hechtenis te nemen. 

w^aarom laat men een integer 
figuur als Remi Piryns, die on
verdacht en zonder vaar noch 
-vrees kan spreken, in de scholen 
met evengoed zijn verhaal 
doen ? Het verhaal van zijn ge
vangenneming door de Duit
sers, omdat hij betrapt werd met 
anti-Duitse pamfletten tussen 
de snelbinders van zijn fiets. 

Alaar ook het verhaal van het 
hechteniskamp van Lxikeren, 
waar tijdens de repressie de fine 
fleur van de Vlaamse beweging 
gevangen zat, zoals Piryns, Fdip 
de Pdlecyn, dr. Jozef Goossenaertti. 
Het is daar dat het prachtige 
lied "Gebed voor het Vader
land" het levenslicht zag. Dat 
zou eigenlijk een mooie h3/Tnne 
zijn voor het onafhankelijke 
Vlaanderen." 

Peter Dejaegher 
Geert Vranken 

VERDAAGD 
Winnie Mandela het -woensdsig-
avond in Abidjan, Ivoorkust, 
w^eten „verstomd en onuitspre
kelijk kw^aad" te zijn over de 
huiszoekingen en aantijgingen 
tegen haar. Ze zei haar bezoek 
cian verscheidene Westafri-
kaanse landen te onderbreken 
en snel terug te keren naar 
Zuid-Afrika. 

Donderdag, kort na haar aan
komst op de J a n Smuts-lucht-
haven, spoedde Winnie Man
dela zich dan njiar het Hoog
gerechtshof in Johannesburg 
om een bevel te laten uitvaar
digen tegen het inzagerecht van 
de prokureur in de dokumenten 
die in beslag zijn genomen. 
Rechter Nugent verdaagde het 
vonnis over deze eis tot 14 
maart. De dokumenten blijven 
voorlopig onaangeroerd liggen 
in het kantoor van de hoofd-
rechter van Johannesburg. 

Deze nieu-we aflevering in de 
Winnie-saga komt ongelegen 
voor president Mandela. Hij 
kondigde kortgeleden in het 
parlement aan hard op te zullen 
treden tegen openbare gezags
dragers die zich bezondigen aan 
fraude. Bij niet-ANC'ers weer
klinken de stemmen steeds lui
der om de daad bij het woord te 
voegen. Ze wijzen erop dat 
Winnie Alandela ook in andere 
onfrisse dossiers wordt ge
noemd. Vice-president Thabo 
Mbeki (ANC) zal binnenkort 
een onderhoud hebben met 
haar. 

Daarna wordt beslist over het 
lot van het enfant terrible in de 
Zuidafrikaanse regering. De 
ANC-top is vooral beducht voor 
de grote populariteit van me
vrouw Mandela. Er wordt ge
vreesd dat haar ontslag nega
tieve gevolgen heeft voor de 
elektorale slagkracht van het 
ANC bij de lokale verkiezingen 
van oktober. 

(Filip Vandenbroecke) 
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SAMEN NAAR HET VU-KONGRES 
ARR. BRUGGE 

Zondag 12 maart 

Het arr. Brugge-Torhout-Oost
kust zorgt voor een bus naar het 
kongres. Wie mee wil schrijft in 
bij Joel Boussemaere, Kape
laanstraat 5 te 8310 St.-Kruis-
Brugge (050/35.66.87) of bij 
Hilde Jacques, Gr. De Mue-
lenaerlaan 119 te 8000 Brugge 
(050/33.80.53). 

Vertrek om 12u. Opstap: ach
terkant station Brugge Sint-Mi-
chiels. Terug rond 20u. De bij
drage 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 (par
king Menenstraat) 

l l u . 10 Bissegem-Kerk 

l lu .20 Kortrijk Conservatori
umplein (café Posthoorn) 

l lu .35 Harelbeke-Kerk (Grote 
markt) 

l lu .50 Deerlijk-Kerk 

12u.05 Waregem (uitrit E17-
richting Gent) 

Inschrijven op het arr. sekre-
tariaat, 056/22.57.03. 

ARR. OOSTENDE-
VEURNE-DIKSMUIDE 

Zondag 12 maart 

Met bus naar het VXJ-kongres. 

lOu.45 Oostduinkerke Oud-
Gemeentehuis 

lOu.55 Veurne Vormingsinsti
tuut 

l l u . 15 Gistel Oostendse baan 
(EAO) 

1 lu.30 Oostende St.-Janskerk. 

Deelname: lOÖ fr. per persoon. 
Inschrijven: elke -werkdag 
(voormiddag) in het VU-tref-
centrum Oostende, 
059/50.52.77. 

ARR. GENT-EEKLO 

Gent — Zondag 12 maart 

Vertrek bus: 12u. St.Pieters-
plein. Gent. 

Inschrijven aan 250 fr. per per
soon, op arr. sekretariaat, 
09/223.70.98. 

Sint-Amandsberg — Zondag 12 
maart 

VU-Sint-Amandsberg rijdt met 
volle wagens naar het VU-kon-
gres te Brussel. Wie mee ^vil 
neemt kontakt op met Erwin 
Herman, 251.50.08 (na I8u.) 

Ever gem - Zondag 12 maart 

Vertrek 12u. aan de kerk van 
Ertvelde. 

Vertrek 12u.l5 in het centrum 
van Evergem. 

Schriftelijk inschrijven bij Paul 
Van Grembergen, E. Hulle-
broeckstraat 14 te 9940 Ert
velde. 

De bus is gratis. 

ARR. SENT-NIKLAAS 

Zaterdag 11 maart 

De deelnemers van Sint-Ni-
klaas en omgeving vertrekken 
gezamelijk met de trein van 
8u.24. Verzameling 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. TURNHOUT 

Zondag 12 maart 

Met de bus naar het VU-Kon-
gres. 

Arendonk — garage De Arend: 
l l u . 

Dessel — marktplein: Hu . 15 

Mol - station: I Iu.30 

Geel — Grote markt: IIu.45 

'Laakdal — marktplein Klein 
Vorst: l lu .55 

Westerlo — Hoek K.Leopold-
laan/bij Jef Thys voor de deur: 
12u.05 

Opstapprijs: 100 fr.p.p. Turn
hout kan aansluiten bij Geel of 
Dessel. 

Inschrijven bij J a n BouUiard 
(014/67.98.85) of Jef Thys 
(014/54.48.07). 

LIMBURG 

Zondag 12 maart 

Met bus naar VU-kongres. 

lOu.30 Overpelt (Kerk) 

lOu.45 Bree (parking Aldi) 

I lu .05 Maasmechelen (parking 
GB) 

l lu .25 Bilzen (parking Bevers-
hol/Beverst) 

I lu.40 Hasselt (Kol. Dusart-
plein) 

l lu .55 Lummen (Cjirpool-par-
king) 

Deelname in de kosten: 200 fr. 

Verplicht inschrijven vóór 9 
maart bij VNS-Limburg, 
Nieuwstraat 35, Genk. Tel. 
089/35.67.53, fax. 089/35.67.58. 
's Avonds: tel. 089/65.00.56. 

ANTWERPEN 

Met trein naar kongres. 

Om 11 minuten vóór het uur en 
11 minuten vóór het half uur is 
er een direkte trein vanuit Ant-
werpen-Centraal naar Brussel. 
Deze trein vertrekt 4 minuten 
later in Berchem. 

BELANGRIJK 
BERICHT VOOR 
KONGRESGANGERS 

VERGEET 
UW 
LIDKAART 
NIET! 
Om een stemkaart op het 
kongres te bekomen dient 
men zijn iidkaart 1995, of 
een bevwjs van betaling, 
voor te leggen. Dit geldt 
ook voor de reeds inge
schreven deelnemers! 

Niet vergeten, a.u.b.! 

U bent in de wereld van Alcatel Bell 
Overal waar communicatie nodig is, overal waar transmissie van woord, beeld en data van essentieel belang 
is, bent u in de wereld van Alcatel Bell. Een wereld van apparatuur, systemen, netwerken en satellieten. Een 
wereld gebaseerd op chips, software, optische vezels en lasers. 

Met deze spitstechnologieën schakelen we u over naar het derde millennium. 

Alcatel Bell. Communicatie is onze wereld. 

A L C A T E L 

BELL 

Alcatel Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

VU-PROVINCIERAADSLID RICHARD PEETERS: 

„BENOEMING DESOLRE KAAKSLAG 
VOOR VLAAMS-BRABANTI" 

N a afloop v a n de ve rgade r ing 
van he t VU-pa r t i j bes tuu r van 
m a a n d a g j . l . ve r sp re idde V U -
voorz i t te r Ber t Anc iaux on
de r s t aande medede l ing : 

Bij d e bevolk ing is er stij
gende on rus t r o n d een aanta l 
dossiers die d e voorbije dagen 
aan he t l icht k w a m e n . H e t is 
de d w i n g e n d e o p d r a c h t van 
de overheid, en v a n de po-
ht iek in he t bijzonder, o m 
d o o r een eerlijk en k o r d a a t 
op t r eden zo v lug mogelijk een 
duideli jk signaal te geven da t 
he t v e r t r o u w e n t e r u g her
stelt. 

BELEID Dl RUPO IS 
MISLUKKING 
Minis t e r D l R u p o zaait g ro te 
v e r w a r r i n g d o o r zijn u i t spra
k e n in v e r b a n d met de toe
gela ten max imum-sne lheden 
en de boetes inzake a lkohol-
misbru ik . O p een ogenbl ik 
da t de gew^esten en vele lokale 
bes tu ren gro te in spann ingen 
leveren inzake verkeersveuig-
heid groei t de PS-excel lent ie 
uit to t een eers te-klas lobbjdst 
v a n de au to - en beton-w^e-
reld ! Als minis ter v a n v e r k e e r 
is D i R u p o een t o t a l e m i s 
l u k k i n g . Hij ligt aan de basis 
van de nep-oploss ing inzake 
de o n b e m a n d e camera ' s . Hij 
zorg t tevens v o o r een blij
vende boycot m.b.t . he t rij
bewijs me t s t ra fpunten . 

ALGERIJNSE TERREUR 
D e on tdekk ing van een heel 
w a p e n a r s e n a a l bij A lge r i jnse 
f u n d a m e n t a l i s t i s c h e t e r r o 
r i s t e n en de d a a r a a n g e k o p 
pelde bedre ig ingen moe ten 
zeer erns t ig g e n o m e n w o r d e n . 
D e bevolk ing v raag t doeltref
fende vei l igheidsmaatregelen 
en een k o r d a a t op t r eden van 
de veUigheidsdiensten. 

D e VXJ roep t d e m i g r a n t e n 

b e v o l k i n g in V laande ren op 
om niet in de val v a n het 
Islamitisch fundamenta l i sme 
te t r a p p e n doch in te g a a n op 
de u i tnodig ing to t s tapsge-
•wijze in tegrat ie in onze 
Vlaamse samenleving. 

Tegelijk m e n e n w^e da t alles 
moe t gedaan w o r d e n o p d a t 
een mogelijke voed ingsbodem 
w a a r o p een fundamentahs -
t isch ideeëngoed k a n gedijen 
moe t w o r d e n tegengegaan . 

CVP STEUNT 
HORMONENMAFFIA 
H e t par t i jbes tuur v a n de V U 
is onts te ld over de u i t sp raken 
van C V P - s e n a t o r Van H a v e r -
b e k e i.v.m. de h o r m o n e n m a f 
fia. D e z e C V P - e r en Boe-
r e n b o n d e r zet de \vereld op 
zijn k o p . H e t tot s tand k o m e n 
van een s t renge w^etgeving 
zou volgens h e m de maffia
p rak t i jken ve roo rzaken ! H e t 
is hemel te rgend dergeli jke 
verk la r ingen te horen uit de 
m o n d van i emand van wie 
ve ronders te ld m a g w^orden 
da t hij a ch t e r de v(?etten s taat 
die hij heeft goedgekeurd . 
H o e k a n i emands ' boe renha r t ' 
nu b loeden w^anneer niets
on tz iende veehande laa r s of 
h u n hand lange r s h u n te rech te 
s t raf niet ont lopen en de gel
d e n d e w e t w o r d t t o eg ep as t ? 
D e gangs te r s die ach te r de 
hormonenmciffia zit ten zullen 
in h u n vuistje lachen bij, eens 
te meer, zoveel C V P - s t e u n ! 

Eén d ing is duidel i jk: d e kon -
s u m e n t e n en de overgro te 
mee rde rhe id v a n de s lagers 
•willen van de gangs t e rp rak 
tijken ver lost •worden. Zij ^vil-
len absolu te zekerhe id over de 
kwal i te i t van het vlees da t o p 
tafel komt . Min i s t e r Bour 
geois moe t nu eindelijk eens 
zijn veran twoorde l i jkhe id in 
deze zaak o p n e m e n ! 

Kr is heel ^vat te doen over de 
aans te lhng van de L inkebeekse 
PS ' e r G u y Deso l re tot ad junkt 
van de goeve rneu r van Vlaams-
Braban t . 

R ichard Peeters , VU-f rak t ie -
voorz i t te r in de provinc ieraad , 
k w a m daa rove r tussenbeide , hij 
n o e m d e de b en o emi n g v a n G u y 
Deso l re een kaaks lag voor 
Vlcicims- Braban t . 
R i c h a r d P e e t e r s : „Men zei oiu 
dat dhr. DcóoLre een Nederlandd talig 
diploma heeft. AL dat juitit id dan 
kan men op grond van taalwet-
voorschriften geen bezwaar maken. 
Ik zei wel als dat juiöt ut, want ik 
vermeen dat mijn oordpronkelijk ver
moeden dat het om een ULB-di-
ploma gaat juuit WOÓ. Dit werpt een 
nieuw licht op deze zaak. Er zal 
moeten worden uitgemaakt in hoe
verre dit wettelijk mogelijk id. Ik heb 
mijn twijfeb. Anderzijdd heb ik ook 
mijn twijfeld over het argument dat 
voor deze funktie een Vlaanue 
Vlaamd-Brahander moet worden ge
nomen. Dit houdt geen dteek. Er i^ 
nog geen duh-natwnaliteit ingevoerd, 
dpijtig genoeg, en daarom zijn tot 
nader order alle Belgidche inwonerd 

van Vlaamd-Brahant Vlamimgen." 
Pee te r s heeft naas t het zuiver 
w^ettelijke ook bemerk ingen op 
he t poli t ieke en morele vlak. Hij 
noemt de benoeming een kaak
slag voor alle a m b t e n a r e n van 
dit l and da t voor een aanstel l ing 
in een a m b t van ad junkt van de 
goeverneur , he t belangri jkste 
cr i te r ium is lid te zijn van een 
poht ieke par t i j , die voora l aktief 
is in een a n d e r landsgedeel te . 
E^n part i j , zegt Peeters , w a a r 
van sommige leden verkiez ings
p r o p a g a n d a voe rden o n d e r het 
m o t t o : „ P o u r u n prov ince bi-
hngue" . D e u i tve rkoren kan 
d idaa t on tbee r t ook het morele 
gezag om onpar t i jd ig toe te zien 
op de toepass ing van dg •wetten 
en ve ro rden ingen op net ge
b ru ik de r ta len in be s tuu r szaken 
in de r a n d g e m e e n t e n . E n he t 
V U - r a a d s h d k a n daa rove r mee
spreken . 

R . P e e t e r s : „Bij de jongóte ge-
meenteraaddverkiezingen heeft dhr. 
Dedolre, hoewel hij zelf geen kan
didaat WOÓ, persoonlijk een pamflet 
ondertekend waarin hij de Vlamin
gen van Linkebeek, die dan nog met 

VLAAMS-BRABANT 

MAART 

Vr. 10 D W O R P : Jaarlijkse kaart
avond in Ons Huis, Vroenenbos-
straat 1, om 20u. Org. : VU-Beer-
sel. 

D o . 16 L E U V E N : Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Recntenfakulteit De Valk, aula Za
ger Van Hee, Tiensestraat. Org. : 
V U J O - K U L . 

Zo. 19 T E R V U R E N : Steakfestijn 
van VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. Vanaf 12u. in zaal „De Engel", 
Markt te Tervuren. Iedereen van 
harte welkom. 

Zo. 19 M A C H E L E N : Eetfestijn 

van VU-Machelen, van 12u.30 tot 
20u. in Wijkcentrum Maria Moe
der, J a n Veltmansstraat te Ala-
chelen. 

Vr. IA W E M M E L : 1ste Spagetti-
en Lasagne-avond. Vanaf 18u. in 
Cult. Centrum De Zandloper, 
Kaasmarkt 75. Deelname: 200 fr. 
Org. : VU en FW-Wemmei . 

A P R I L 

Za. 1 SEMT-AGATHA-BER-
C H E M : Breughelfestijn van 11 tot 
22u. in G C De Kroon, Vanden-
drieschstraat 19. Org. : Karel Buls-
fonds, F W en VU van Sint-Aga-
tha-Berchem. 

DENKEND AAN GILBERT GIJSLINGS 
GUbert Gijslings w e r d op 22 
j anua r i 1933 te Aarscho t ge
b o r e n en groeide er op in een 
, , spoorweg"gezin . Hij d roeg er 
de v r i endschap als g ro te levens
kwali tei t ui t mee. M e t een 
klubje van 12 v r i enden groeide 
hij doo rheen he t onderwi js . Een 
halve e e u w lang zouden zij me
kaar, vanu i t verschi l lende be
roepshor izonten , blijven ont
moeten . D a t t ekende Gi lber t 
t en voeten uit. O o k in zijn gezin. 
M i a Begine, zijn doch te r s Kristl 
en Veerle w a r e n méé r dan 
„vrou^w en k inde ren ", het •waren 
zijn éérste v r i enden . 

Toen de Volksunie in de 60 'er 
j a ren vleugels kreeg, on tmoe t 
ten -we hem met Pau l M a r i e n , 
Dr i e s Desmet , G e r d Ber t enz.. . 
Gi lber t bevroeg ieder deeltje 
van de Vlaamse beweging . Hij 
w a s s teeds op zoek naa r de 
vo lgende hor izon. J e u g d i g en 
t r ekkend . D a t w^as hij cds leraar 
in het toenmal ig rijksonderwijs 
in Hever lee . O f ook met M i a als 
o u d e r p a a r in de nieu^we jeugd
h e r b e r g e n van Leuven en Hof-
s tade . M e t al die e igenschappen 

leidde hij ook de VU-afdel ing in 
Kessel -Lo tussen 1977 en 1982. 
H e t w a r e n voor de V U de moei
lijke E g m o n t j a r e n ! Verdach t 
mak ingen en ach te rk lap . . . Hij — 
de k w e t s b a r e — leed er fel on
der. 

W a n t , beze ten door het zelf
b e s t u u r en het federalisme, zag 
hij da t de geleidelijke s taats-
omvorming de juiste m a a r moei
lijke w e g was voor de on tvoog
ding van ons Volk. H o e koppig-
v a s t h o u d e n d hij ook was , hij 
beg reep da t men alleen me t slo
gans geen volk r e d d e n kan . 

ZORGZAAM 

D e zorgzame inzet van iedere 
dag b e t e k e n d e zijn levens^wet. 
Z e k e r v o o r zijn huisgezin. Alaar 
ook voor zijn Braban t , •waar hij 
zo dikwijls met de v r i enden 
•wandelde om het schone te ont
dekken . N a a s t zijn l ee ropdrach t 
volgde hij te Leuven archeologie 
en kuns tgesch iedenis . M e t 
g ro te ondersche id ing behaa lde 
hij er zijn l icent iediploma. Tus
sen de veel jongere s tuden ten 
•werd hij o p n i e u w dé t rekker , de 

begeleider zonde r hoofdletter. . . 
V laande ren s tond opnieu^w in de 
vele ge sp rekken bovenaan . D a n 
volgde de hele wereld. . . M e t 
professor Vermeersch groef hij 
in Egyp te elf jaar lang 'n stukje 
beschaving op . M e t gro te 
d iens tvaard igheid en kennis , 
met zijn g r a p p e n en gi taarspel , 
•was hij de kernf iguur in da t 
Leuvens v e r b o n d van spon tane 
moed. D e jongste ja ren — seder t 
zijn oppensioenste l l ing — •wenk
ten hem opnieu'w de , , ande re" 
ku i tu ren als verge l i jk ingspunt : 
Cyprus , Mal ta , Kre ta , Rhodos , 
Sicilië, Turkije, Por tugal . . . het 
boe iende leven r o n d de Aüd-
del landse Zee. . . 

Hij over leed op 5 februar i in 
F u n c h a l op M a d e i r a . 

Zoals Albe het d icht te , ,vloog 
Gi lber t ver loren aan de hori
zon". M a a r niet uit ons hart . . . 
O p 15 februar i •werd hij op 
n ieuw asse en d a a r d o o r één met 
de gro te aa rde , die zijn thuis 
\vas. „B loemen noch k ransen ; . . ^ 
men d raag t géén rou^w", zo S 
v roeg hij ons o p zijn rou^vbrief. | 
Wij d r agen g raag boven de % 

bloemen uit zijn Gees t verder , 
zoals de leeuwevlag h e m als een 
t e s t ament vergezelde. . . 

W i l l y K n i j p e r s 

ZOEKERTJE 
- P L A A T S A A N V R A A G - 25-
jarige b innenhuisa rch i tec te , 
s tempelgerecht igd, zoekt dr in
gend passende be t rekk ing . Z.w. 
O s w a l d Van O o t e g h e m , 
09/230.72.87. 

TE HUUR (DWORP) 

In beschermd natuurgebied, 
landel. woning, 30 are. 

Hall, living, op. eetkamer, 
voll. ing. keuken, bureau, 
WC, garage; verdieping: 

3 slaapkamers + badkamer 
+ zolder, kelder; CV. 

Vrij eind april. 
Tel. 381.06.62 na 14u. 

een tweetalige lijst uitpakten, uit
schold voor onverdraagzame flamin
ganten. Hij zegde zijn volledige steun 
toe aan de lijst van de burgemeester 
die berucht id om zijn taalweto
vertredingen. Deze lijdt heeft o.a. aid 
programma het bezorgen van een 
tweetalig statuut aan Linkebeek. 
H e t is ongehoord da t m e n op de 
zes faci l i te i tengemeenten een 
verfransingscel van 7 a m b t e 
n a r e n loslaat dan w a n n e e r he t 
juist de au toch tone Vlaamse be 
volking is die het mees t te lijden 
heeft Vein de •wetsovertredingen 
van de franstalige b e s t u u r s -
m e e r d e r h e d e n . Over igens ben 
ik de men ing toegedaan da t om 
alle p rob lemen in dit v e r b a n d o p 
te lossen er m a a r één goed al
ternat ief i s : de faciliteiten, af-
dcbaffen !" 

Deze week in 

Kxiack 
Waai stopt Bslgië zijn nucleair alval? 

W I E wiST 
VAN 
HIT ^ ^ 

lVdrijngek»nj'*;Ji vreest 

I een v e r ^ f S e m s vanbet 

I ^»""\'.̂ „Sgusta-affa»«'J 

Volgend weekend betoging in Doel. Als 
genoeg protest komt uit de 47 geschikt 
bevonden gemeenten, wordt het laag 

radioaktief afval in Mol geborgen. Daar 
zijn ze één en ander gewoon in hun tuin. 

Hoe het balletje rolt. Deze week in 
Knack. 

Mode dit is Belgisch 
Het nieuwste uit de Belgische mode. 
Als buitenlandse gast: Janet Jackson. 

En als toetje: de beste Belgische 
taartenbakker. Deze week in Weekend 

KnacL 

En verder.. 
• Politie-oorlog in het land • Armoede 

in Antwerpen • De sociale wereldtop in 
Kopenhagen • De ekonomie en de 

informatiesnelweg • Het failliet van 
Baring's Bank • Hoeveel is een literaire 

prijs waard? • Fiamminghi a Roma: 
onderweg naar de renaissance 

Knack 
+ W F.HKEND KNACK 

+ TELE KN\CK +TALEN 

ELKE ]\()ESSDAG TE KOOP 
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WEST-VLAANDEREN 
VU-DESTELBERGEN-HEUSDEN STEUNT 

HET ONTWERP VAN HET 
ANTWERPEN 

MAART 

Wo. 8 I Z E G E M : Plantijnzaal bi-
blioteek om 20u.: eerste sessie kur-
sus ,,Art déco", o.l.v. M. De Schrij
ver. Inschrijven bij Josée Bogaert( 
061/30.10.39) of Erik VandewaUe 
(051/30.26.70). 1.200 overschrijven 
op rek.nr. 465-0196771-57 van 
VSVK-Izegem. 

Do . 9 B R U G G E : Om 15u. in De 
Gulden Spoor: Patrick Bernauw, 
auteur Sterke Verhalen uit Vlaan
deren. Over De zieneres uit On-
kerzele en de moord op Albert I. 
Org. : Informativa. 

Za. 11 I Z E G E M : Trefpunt Sint-
Pieter Emeigem, 20u.: kamipioe-
nenviering kaartseizoen 1994-1995. 
Org. : Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Di . U B L A N K E N B E R G E : Voor
dracht van het Vlaams Knus over 
E H B O „Hoe iemand helpen". Om 
14u. in De Reisduif. Koffietafel met 
bowling. Inleg: 120 fr. Org. : 
VWG-Blankenberge. 

Di . 14 l E P E R : Kookdemonstratie 
van W l ; Om 19u.30 in de keuken 
van het Jeugdstadion, Leopold 111-
laan. Onkosten worden gedeeld 
door de aanwezigen. 

Wo. 15 I Z E G E M : Tweede sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org. : VSVK. 

Vr. 17 I Z E G E M : Vanaf 20u. 
Vlaams Huis, eerste kaarting. Ook 
op 19/3 vanaf lOu. 

Vr. 17 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
20u. Erik VandewaUe over „De 
Europese taalstrijd is begonnen". 
Org. : Dosfelkring Izegem. 

Vr. 17 K O E K E L A R E : VU-Leden-
feest in zaal Amfora, Ringlaan, 
vanaf 19u. Om 19u.30 etentje 
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30 
Toespraken Wilfried Vandaele en 
J a n Loones. Inschrijven voor 12/3 
bij Norbert Vandecasteele, Moe-
restraat 94, 051/58.90.05. Org. : 
VU-Koekelare. 

Za . 18 I Z E G E M : Vormingsuitstap 
van FW-lzegem. 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltijd in zaal Den Ou
den Wal, Ruiseleedsesteenweg 107, 

LIMBURG 

MAART 

Zo. 19 HASSELT: Pannekoeken-
dag van VUJO-Htisselt. Tussen 14 
en 18 u. in Jeugdheem, Nieuwe-
heidestraat te Hasselt. 
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om 19u.30. Eregast is Johan Sau-
wens. Deelname: 450 fr. Inschrij
ven voor 12/3 bij Pascal Engels, 
Begonialaan 23, 8700 Tielt 
(051/40.35.95). 

Di . 21 I Z E G E M : De Drie Ge
zellen, Mentenhoekstraat, 16u.: Jef 
Bulcke over ,,VeiMgheid in en om de 
woning". Org. WVG-Izegem. 

Di . 21 I Z E G E M : 't Spiegelaerken, 
20u.: uiteenzetting over dief-
stalbveiliging. Org. : FW-Izegem. 

Wo. 22 B L A N K E N B E R G E : 
Drugs geen probleem maar een 
plaag, door dhr. De Man. In de 
Hoogplaet, Willem Tellstraat, om 
20u. Inkom gratis. Org.: Vlaamse 
Kulturele Kring. 

Wo. 22 I Z E G E M : Derde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Bibhoteek. Org. : VSVK. 

Do . 23 I Z E G E M : Bar auditorium, 
20u.: Prof. Y. Vanden Berghe over 
,,Is er een toekomst voor Oost-
Europa en het GOS?" . Toegang 50 
fr., abo's gratis. Org. : VSVK-Ize
gem. 

Vr. 24 I Z E G E M : Reuze Groen-
tenkaarting van Jeugddienst Vla-
najo-Roeselare/Izegem. Vanaf 18u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoek
straat 4. Inleg 35 fr. Ook op 25/3 
vanaf 17u. 

Za. 25 I Z E G E M : Stadion 4, 14u.: 
voetbalmatch Vlaams Huis vs. Ca
ravans Vanhoutte. Org. : VK 
Vlaams Huis. 

Wo. 29 I Z E G E M : Vierde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Bibhoteek. Org. : VSVK. 

Vr. 31 B R U G G E : VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

A P R I L 

Za. 1 D E P A N N E : Uutkomme-
feeste. Vanaf 19u.30 in feestzaal 
Gemeenschapshuis, Koninklijke 
Baan 7. Gastspreker: Paul Van 
Grembergen. Deelname: 850 fr. In
schrijven voor 26/3 bij bestuurs
leden of tel. 058/41.44.06 -
058/41.14.48 of 058/41.39.74. Org.: 
VU-De Panne/Adinkerke. 

A P R I L 

Zo. 2 HASSELT: Eetfeest VU-
Hasselt. In Ontmoetingscentrum 
Catharina, N. Cleyaertslaan. Vanaf 
12u. Ook 's avonds vanaf 18u. 

23 H E U S D E N - Z O L D E R : Sa
men met de bus naar het Zangfeest. 
Vertrek 12u.45 Heusden, St. Wil-
Ubrordusplein; 12u.50 Beringen-
Markt ; 12u.55 Paal-Oude tram
statie; 13u.l5 Tessenderlo-Vis
markt. Deelname: 600 fr. (bus + 
tribune 4de rang). Info: Frans Van-
stipelen: 011/42.59.95. 

NIEUWE LANDSCHAPSDEKREET MAART 

O p 8 febnjar i k e u r d e de 
Vlaamse reger ing he t o n t w e r p -
dekree t tot besche rming van de 
l andschappen goed. D i t ge
b e u r d e op initiatief van minis ter 
J o h a n S a u w e n s . 

H e t o n t w e r p beoogt een ak-
tuahse r ing v a n de w e t van 1931 
die n a bijna 65 jaar a a n her
ziening toe w a s . D e w e t van 
1931 heeft onvo ldoende oog 
voor de l andschapsdynamiek . 
Tevens voorzie t hij geen spe
cifieke instant ie of financiële on
de r s t eun ing voor he t behee r van 
de b e s c h e r m d e l andschappen . 
Verder legt hij s lechts ve rbods 
bepa l ingen of bepe rk ingen o p 
he t e igendomsrech t op zonde r 
da t een e igenaar to t bepaa lde 
hande l ingen -wordt aangezet . 
D e w e t van 1931 beva t ook geen 
voorschrif ten die door a n d e r e n 
d a n de e igenaars moe ten w o r 
den nageleefd. 

D e belangri jkste ve rn ieuwing 
van het n i euw l andschapsde 
k ree t van minis ter S a u w e n s is 
he t luik da t ins t andhoud ing , 
hers te l en behee r v a n be

sche rmde l andschappen moge
lijk maak t . Z o d r a dit dekree t , n a 
de besp rek ingen en de eind-
s temming in de Vlaamse Raad , 
van k r a c h t w o r d t , zal het s amen 
me t het Besluit van de Vlaamse 
reger ing d.d. 12/10/94 over on-
de rhoudsp remie s het aangewe
zen bele idsmiddel zijn voor 
l andschapszorg . 

D e Volksunie van Des te lber -
g e n - H e u s d e n liet bij m o n d e van 
h a a r p r -veran twoorde l i jke 
J e a n - P i e r r e Roosen w e t e n da t 
ze het o n t w e r p van Vlaams mi
nis ter J o h a n S a u w e n s ten voUe 
s teunt . , ,He t n ieuwe land
schapsdekree t zal een posi t ieve 
bi jdrage leveren in he t bescher 
men van onze al b roze land
schappen" , a ldus de V U . V U -
D e s t e l b e r g e n - H e u s d e n wil 
d a a r o m grjiag aUe mogelijke in
formatie meedelen aan be lang
stel lenden. Voor meer inlich
t ingen k u n t u t e rech t bij J e a n -
Pier re Roosen, Admiraa l s t raa t 
117, 9070 Des te lbergen , tel. 
228.99.12. 

(J-P-r) 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 

Wo. 8 SENT-NIKLAAS: Mieke 
De Veuster over ,, Vrienden maken, 
vrienden houden". Mini-kursus op 
8 en 25 maart. Deelname: 400 fr. 
FW-leden, 500 fr. niet-leden. In de 
Stedelijke Openbare Biblioteek, H. 
Heymanplein 3. Inschrijven en info 
aanvangsuur: FW-Sint-Niklaas: 
776.87.43. 

Za. 11 SENT-AMANDSBERG: 
VU-Sint-Amandsberg rijdt met 
volle wagens 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-LA-
T E M : Lentefeest van VU-Latem-
Deurle. Om 19u.30 in de Paro
chiezaal, Latemstraat 32 te S.M.La-
tem. O p het menu: warme been-
hesp. Deelname: 600 fr.p.p. In
schrijven op tel. 09/282.49.27 

* ' lh .tfjt, 

(voormiddag) of storten op rek. nr. 
449-5596561-96 van VU-Latem-
Deurle. 

Vr. 17 Z O T T E G E M : Vlaamse 
Bier- en Kaasavond. Om 20u. in 
zaal Gasthof, Kloosterstraat 2, Er-
wetegem (naast kerk). Tafelrede 
door Paul Van Grembergen. Deel
name: 260 fr. Inschrijven bij Ghis-
lain Diependaele, 09/360.13.37. 
Org. : VU-Zottegem. 

Za. 18 AALST: Kaas- en Vlees-
avond van FW-Aals t . Om 18u.30 
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreef te 
Aalst. Deelname: 360 fr., kinderen 
160 fr. 

Zo. 19 AALST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 16u.30 in teatersaal KC De 
Werf, Molenstraat 51. Toegang 250 
fr. (leden Vl. verenigingen en +3péis 
200 fr.) Org. : Vlaamse Verenigin
gen. Kaarten: 053/77.44.97. 

EDEGEMSE VOLKSZANGAVOND 

KOM, ZING MET MIJ 
Voor de de r t i ende maal vi^ordt in 
Exlegem de vo lkszangavond 
„ K o m , zing me t m i j ! " georga
niseerd. D i t j aa r op 25 mciait om 
20u. 

WIJKSTUYVENBERGE, BRUGGE: 

ERZITEENREUKJEAAN 
D e VU-afde l ingen van Zede l -
gem en Brugge gaan feller akt ie 
voe ren tegen de a a n h o u d e n d e 
g e u r h i n d e r van het asfal tpro-
d u c e r e n d hedn)(A^wel>o. Laats t 
g e n o e m d e k reeg midden ja ren 
'60 een explo i ta t ievergunning 
voor zijn aktivi tei ten, midden m 
een na tuurgeb ied , w a a r ook het 
P I D O , een ins t i tuut voor men
taal gehand icap ten , is geves
tigd. 

D e akt ie van de plaatsehjke V U 
gebeu r t in samenvi^erking me t 

lu de b e w o n e r s van de wijk S tuy-
1 venbe rge . D e z e p ikken het niet 
I l anger da t h u n gezondhe id be-
5 d re igd w o r d t door de ui ts toot 

van giftige en 
k e n d e stoffen. 

k a n k e r v e r w e k -
D e exploitat ie

v e r g u n n i n g van A s w e b o m a g 
begin '97 niet mee r v e r n i e u w d 
w o r d e n . D e wijk moet in zijn 
oorspronkel i jke toes tand van 
bos- en l a n d b o u w g e b i e d her
steld w o r d e n met het b e h o u d 
v a n he t P I D O en me t de s top
zet t ing van de aktivi tei ten v a n 
A s w e b o . 

Z o een o n d e r n e m i n g hoo r t im
mer s thu is in een indus t r iezone 
en dient er in de eerste p laa ts 
voor te zorgen da t zij de volks
gezondhe id niet in gevaa r 
b rengt , w a a r ze d a n ook ope
reer t . 

D e z e jaarli jkse gebeur ten i s lokt 
s teeds heel w a t zanglus t igen uit 
E d e g e m en de ve r re omgeving, 
naa r de feestzaal Elzenhof 
(Kerkp le in ) . T reden o p : het ko
p e r k w i n t e t van F r a n s Van den 
Brande , he t k inde rkoo r 3 e Va-
gebondjes . D e a lgemene leiding 
en presenta t ie is ook dit j aa r 
w e e r in h a n d e n van G u s t Teu
gels. D e begele iding w o r d t ver
zorgd door Leo Van Pe teghem. 

c^ Info: Karel De Gryde, Leo 
BaekeUind^traat 33, 2650 Ede
gem, 031449.82.12. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Za. 11 M E R K S E M : Dansfeest 
Clara Govaert. Deuren 20u.30, 
Aanvang 21u. In Klubhuis Vlug 
Vooruit, Keizershoek, Fortsteen
weg. 

Vr. 17 T O N G E R L O / W E S -
T E R L O : Om 15u. spreekt Gina, 
stuwende kracht van DRK'tjes, 
over hun motivatie en belevenissen 
aan het Oostfront. In Kapellekes-
hoef. Org. : SMF-Kempen. 

Vr. 17 G E E L : Optreden van Zak
doek. Om 20u. in de Parochiezaal 
van Geel-Bel. Inkom: 250 fr. Org. : 
Vlaamse Aktiegroep Geel. 

Za. 18 LAAKDAL: Om 20u. hul
digt ,,Nieuw " burgemeester Patrick 
Van Krunkelsven met eenrecepite. 
Om 22u. bal. In zaal Centrum te 
Klein Vorst (Laakdal). 

Zo. 19 BERLAAR: Wie gaat mee 
naar het toneel met de nieuwe sche
pen van Kuituur, Walter Luyten? 
Om 19u.45 in Parochiezaal St.Pie-
ters. Info en plaatsreservatie: 
03/422.55.25. 

Vr. 24 SINT-AMANDS: VU-Len-
tekwis. Zaal De IJzer, Borgstraat 
143. Onspanningskwis voor gele-
genheidsploegen (van 3 tot 5 per
sonen). Inschrijven: 400 f. 12 reek
sen van 10 vragen allerhande. Aan
vang 19u.30. Inschrijven bij Frans 
De Leeuw (052/33.43.61). 

Za. 25 T U R N H O U T : Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 

• aan Nieuwpoort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veume. 
Vertrek om 7u. aan Tljlcars, Ever-
dongenlaan 17. Deelname: 870 
fr.p.p. Inschrijven bij Klara Her-
togs, voor 10/3, 014/41.45.79. 

Za. 25 K A L M T H O U T : Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuwpoort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veume. 
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 Volks
zangavond ,,Kom zing met mij" in 
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200 
fr. Org. : VNSE, F W , Kulturele 
Kring. 

Ma. 27 K A S T E R L E E : Frank Se-
berechts over ,,leder zijn zwarte". 
Om 14u.30 in Hof Ter Rielen (grote 
baan tussen Turnhout en Kaster-
lee). Iedereen welkom. Inkom gra
tis. Org.: Vlaamse Kring en Da-
vidsfonds Turnhout. 

Di . 28 K A L M T H O U T : Bezoek 
met F W i.s.m. Berchem, aan ten
toonstelling ,, Vlamingen in Rome " 
en aan het Hortahuis. Info en in
schrijven tot 27/2 bij Paula Cau-
wenbergh (2329.66.21). 

A P R I L 

Za. 8 W O M M E L G E M : 12de 
PlantenruUdag van KK J a n Pui-
mège. Vanaf lOu. aanvoer, vanaf 
14u. ruU. Met deskundig advies 
door Walter Wessels. Bij Sonja 
Herbosch-Alaldoy, Kastanjelaan 4 
te Wommelgem. Iedereen welkom. 

Do . 20 BERLAAR: Peter De Roo-
ver over ,,De Europese Omwen
teling: een nieuw 1830 voor Vlaan
deren?". Om 20u. in zaal Kin-
derland. Org. : DF-Berlaar. 

Di . 21 B E R C H E M : Martine Gey 
over ,,Historisch overzicht van ,,le 
trompe d'oeil" in de kunst. Om 20u. 
in Cultureel Centrum Berchem. 
Org. : FW-Berchem. 

Zo. 23 BERLAAR: Deelname aan 
ANZ in Antwerpse Sportpaleis in 
groepsreservatie met Walter Luy
ten. Plaatsbespreking en info: 
03/482.11.93. 

Di . 28 B E R C H E M : Bezoek met 
FW-Berchem aan tentoonstelling 
„Fiamminghi a Roma" en „Ik was 
20 in 45". M o : tel. 321.73.60, na 
18u. 
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KÜLT-ÜITJE 
GESLAAGD HUWELIJK TUSSEN FOLK EN ROCK 

DE CHIERAINS MET BEROEMDE VRIENDEN 
Samen met de Dubliners zijn de 
Chieftains sedert meer dan een 
kwarteeuw dé boegbeelden van 
de Ierse folk. Met nu de straal-
plaat Long blatk veil, naar het 
gelijknamig lied dat Joan Baez 
eerder wereldkunidg maakte, 
scoort de Ierse topgroep al-weer 
een plciat van formaat. 

Dertien vn; bekende nummers 
van meestal traditonele oor
sprong worden door bekende 
namen uit de Britse folk en pop 
ingezongen. 

In duet met niemand minder 
dan Sting zet het meteen be
kend in de oren klinkende tema 
,,Mo ghile mear" (onze held) de 
plaat sfeerscheppend in. 
Waarna Rolling Stone Mick 
Jagger de geknipte stem was 
om het aangrijpende „Long 
black veU" gevoelvol te zingen. 
De Ierse popgodin Sinead 
O'Connor doet in „Foggy De^v" 
w ât denken aan het prachtige 
debuut van Marianne FaithfuU, 
toen op „Scarborough Fair", 
dat een kwarteeuw geleden dé 
parel was van de traditionele 
folkverzamelingen. 

De Ierse bard Van Morrisson 
zingt hierop zijn zelfgepende 
„Have I told you lately" dat 
inmiddels een evergreen ofte 
blijver is van de recente folkpop. 
Jiggs en reels zijn het han
delsmerk van de Chieftains die 
er een ludiek „Chainging" tus
sendoor gooien. 

Volgt Dire Straits' zanger-gi
tarist met het door Bob Dylan 
eerder opgeviste „Lily of the 
West", en Mark knopfler maakt 
er een smaakvolle ballade van 
die velen zal bekoren. En twee
maal de onvolprezen Ry Cooder 
met ballade en instrumentaal 
werk, Marianne Faithfull met 
haa.r doorleefd-gevoelige stem 
in het haar passende „Love is 
teasing", opnieuw Sinead en het 
bekende instrumentale Ferny 
Hill. 

Afsluiters zijn ouwe gabber 
Tom Jones in het eeuvsdggroene 
Tennessee WeJs plus dito Ma
zurka-instrumentaaltje. En sa
men met de legendarische Sto
nes zingen MoUoney en Martin 
Fay hun „Rocky Road to Du
blin", een perfekte ode aan de 
Ierse volksmuziek. Dit is een 
aanrader, uit bij BMG-Ariola. 

FLOEREN FRANS: OP EEN 
KAMEEL 
In deze tijd van karnaval en dus 
vlees-derven, al dan niet uit so
lidariteit tegen de heersende 
wantoestanden, is er naast 
Spiessens ook nog een plaatje 
dat onze aandacht verdient om
wille van het goede doel. En de 
ambians die manus-doe-al Floe
ren Frans in ,,Ik zit op een 
kameel" uitzingt. De opbrengst 
gaat naar het opvangcentrum 
voor mindervaliden „Bhjdorp" 
te Buggenhout. Ronny „Radio" 
Mossuse hielp hem hierbij gra
tis 

NANA MOUSKOURI 
LEERT NEDERLANDS... 
Heeft het nakende toeristische 
seizoen er mee te maken of is het 
toeval? Griekenland stuurt in 
elk geval zijn beste ambassa
deurs uit, en met Alarkopoulos 
is de erfenis van Theodorakis en 
het betere Griekse lied in elk 

geval gevrijwaard. Hij schreef 
ondermeer de muziek voor de 
televisiereeks ,,Wie betaalt de 
veerman ? " die momenteel weer 
op BRTN loopt, en komt vol
gende maandag en dinsdag met 
een achttienkoppig orkest naar 
het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunst. Waar hij uiter
aard een bloemlezing zal geven 
van een kwarteeuw muziek 
schrijven voor film en muziek-
teaters. 

Dé bekendste naam blijft Nana 
Mouskouri, die sedert haar ver
sie van ,,Les enfants du Pyrée" 
in '58 zowat om de twee jaar dit 
landeke aandoet. En (vandaag) 
woensdag 8 en donderdag 9 in 
de Antwerpse Elisabethzaal op
treedt (tel. 03/507.82.00). Waar 
ze uiteraard haar bij Polygram 
uitgebrachte nieuwe straalplaat 
„Nog tienduizend jaar" komt 
voorstellen, én misschien het 
liedje zingt dat ze met Will Tura 
in duet zon op het voorbije Gala 
van het Gouden Oog. 

Tijdens een persontmoeting ver
telde ze dat ze aanleg heeft voor 
vreemde talen (wat ze op de 
platen reeds aantoonde) en nu 
van plan is ook Nederlands te 
leren. „De medeklinkers zijn 
dezelfde als in het Grieks, en 

The Chuftairu met niemand minder dan Sting l 

TER PROMOTIE IN HET BUITENLAND; 

THE LOW COUNTRIES 

In haar tweede jaarboek voor 
de engelstalige markt laat 
Stichting Ond Erfdeel het bui
tenland opnieu^v kennismaken 
met het kulturele en sociale 
gebeuren in de Lage Landen. 
The Low Countries maakt 
niet alleen ruimte vrij voor het 
rijke kulturele erfgoed, maar 
laat zijn gastauteurs ook ver
halen over meer eigentijdse so-
ciaal-kulturele tema's. Ons 
Erfdeel zorgde voor een luxu
euze uitgave, rijkelijk voorzien 
van illustraties, wat maakt dat 
Nederland en Vlaanderen zich 
zeker niet hoeven te schamen 
voor hun aan-wezigheid op het 
internationale forum. 

Dat forum begint bij Brussel, 
stad van Geert van Idtendael, die 
erop wijst dat, ook al dringt dat 
zelfs bij onze noorderburen 
niet altijd door, de hoofdstad 
van België wel degelijk twee-
tahg en van oorsprong ge-
woon-weg Vlaams is. Varr Is-
tendael bespreekt de opruk
kende verfransing en stelt vast 
dat ook de 'nieu'we Brusse
laars' datzelfde spoor volgen. 
Brussel in zijn geheel is w^el-
iswaar chaotisch, maar tegelijk 
voorbereid op de 2Iste eeuw. 
De manier w^aarop verschil
lende groepen mensen uit alle 
windstreken al jaren zonder 
noemenswaardige problemen 
met elkaar samenleven doet 
hem dat besluiten. Als de stad 
niet ten onder gaat aan de 
Europese technokratie, zal 
deze manier van zachte in
tegratie een model vi'orden 
voor meerdere steden in de 
volgende eeuw .̂ 

EU de Benó heeft het in haar 
bijdrage uitgebreid over de 
Vlaamse pers. Ook hier 
speelde de verfransing vanaf 
1830 een rol. In de 17de eeuw 
was Vlaanderen voorloper bin
nen Europa daar vi^aar het ge
drukte media betrof, denken 
we maar SAn Abraham Verhoeven 
en zijn Weekelycke Tydlnghe. Het 
Nederlands was toen nog kul-
tuurtaal nununer één. 

De Franse revolutie en de bij
horende censuurwetten brach
ten daar verandering in en de 
overbUjvende Vlaamse kran
ten mochten in het Frans ver
schijnen met hier en daar een 

(Pe Nieuwe GS<) en de Financieel 
Economlóche Tlj3) en het geheel 
aantal titels verminderde ge
stadig, financieel staan de 
Vlaamse dagbladen er immers 
niet zo rooskleurig voor. 

De kranten die overbUjven zijn 
in handen van slechts enkele 
persgroepen wat de Bens de 
opmerking ontlokt dat hier
door ook het pluralisme sterk 
afneemt. Lichtpunt is wel dat 
de Vlaamse dagbladen voor
lopig van een al te grote bui
tenlandse inmenging gespaard 
blijven. 

Wie The Low Coutries verder 

THEl lOW COUNTRIES 

Nederlandse vertaling. Vanaf 
dat moment was de dagblad
pers feitelijk een franstaÜge 
ciangelegenheid. 

Het eind van de I9de eeuw 
betekende de heropstanding 
van de Vlaamse dagbladpers, 
meegetrokken door een groei
end Vlaams bewustzijn. Veel 
krantentitels die toen op de 
markt stonden, bestaan ove
rigens nu nog steeds. Zowel na 
W O I als na W O II ondervond 
zowat de gehele Vlaamse pers 
de gevolgen van de algemene 
verdachtmaking van Vlaams-
gezindheid. 

Na '45 kw^amen nog slechts 
twee nieuw^e titels op de markt 

doorneemt stoot op nog meer 
interessante bijdragen van 
Vlaamse en Nederlandse au
teurs. Paalde WLtpelaere schrijft 
over het werk van Monlka van 
Paemel {„de verovering, verdedi
ging en rechtvaardiging van haar 
onafhankelijk pertioonlijk bestaan 
ab vrouw en ab artlote In een 
wereld gedomineerd door mannen 
en door het geweld van oorlog") en 
Ibe Kuijken over de ondoor
grondelijke, maar nooit over
troffen Panamarenko {„de Belg 
die vliegtuigen maakt". 

Onze engelstalige medemens 
komt verder meer te weten 
over de drukker Plantljn, de 
beelden in het Middelheim-

hjkt er ook -wat op", zei ze. 
Turna had haar voor het duet 
een CD opgestuurd met Ne
derlandse tekst, en zo leerde ze 
(zonder fonetiek) het liedje mee 
te zingen. Wat haar goed lukte. 
Na haar ambassadeurschap 
voor Unicef zetelt ze nu ook in 
het Europees Parlement, wat 
haar enkele dagen per maand 
naar Brussel roept. Haar be
langrijkste doel is op het de
partement Kuituur de andere 
Europese landen te laten kennis 
maken met boeken die uit het 
Grieks, Nederlands, Baskisch, 
Katalaans en Keltisch zuUen 
worden vertaald... 

NEKKA'95INDE 
STEIGERS 
Na de voltreffer van vorig jaar 
kon het niet anders dan dat een 
tweede uitgave zou volgen. No
teer alvast 21 april om 20 uur in 
het Antwerpse Sportpaleis. Het 
programma is een uitgelezen se-
lektie van alles wat een beetje 
naam heeft in de Nederlands-
tahge populaire muziek. On
dermeer Clouseau, Noordkaap, 
Raymond van het Groenew^oud 
en de Tröckener Kecks zullen al 
hun rockduivels op u loslaten. 

Sergius 

4 ^ 

park en het werk van dans
wonder Anne Tereja de Keerd-
maeker. 

Nederland komt naar buiten 
met o.m. de films van War
merdam, die ook in Vlaanderen 
een beetje bekendheid geniet 
door o.a. Abel en De Noorder
lingen, met Mulidch en met het 
leven in de Bijlmermeer, de 
Amsterdamse wijk die enige 
tijd geleden zowat in tw^ee ge
spleten w^erd door een neer
stortend vliegtuig, geen van 
Panamarenko overigens. 

Het is logisch dat deze gids niet 
het gehele spektrum van het 
Vlaamse en Nederlandse ge
beuren kan beschrijven: de uit
gever heeft een keuze gemaakt. 
Het wekt dan ook verwon
dering dat het maken van die 
keuze niet even vermeld ^verd 
voor de lezer in het buitenlemd. 
Niet dat we ontevreden zijn: de 
uitgave heeft de grote verdien
ste om binnen meerdere stuk
ken dieper in te gaan op de 
motieven en verdiensten van 
de Vlaamse beweging. De gids 
in zijn totaal is daarenboven 
van die kwaliteit dat hij gezien 
mag worden in het buitenland. 
Als hij daar dan ook nog ge
raadpleegd wordt, kunnen we 
dit soort initiatieven slechts 
toejuichen. We kijken dan ook 
uit naar de volgende editie. 

(gv) 

c» The Low Countries, arttt and 
society in Flanders and the Net-
berLind,*: a yearbook, uitg. Ond 
Erfdeel, MuruMon^traat 260, 
8931 Rekkem, 056141.12.01, 
1994, 520 bbc, 1500 fr. 
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MENGELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 11 MAART 

DE GOUDEN UIL 
In het Brusselse Luna-teater worden literatuurprijzen uit
gereikt voor de kategorieën fiktie, non-fiktie en jeugdboeken. 
Betty Mellaerts prezenteert de avond en elke genomineerde 
wordt door een „specialist" ingeleid. De Gouden Uil is een 
initiatief van de BRTN, De Standaard Boekhandel/Uitgeverij 
en Humo. (TV 2, om 20u.25) 

Jeff Goldlhum en Michelle Pfeiffer in Into the Night, een 
meeslepende film over een mooie vrouw die door moordenaard 
wordt opgejaagd. Zaterdag 11 maart op Ned. 1, om 23u,53. 

A HANDFUL OF DUST 
Britse film van Charles Sturridge (1988) naar de gelijknamige 
roman van Evelyn Waugh. E^n echtpaar jonge aristokraten 
geraakt op mekaar uitgekeken en na het overlijden van hun 
zoon gaan zij elk hun 'weg. Een ironische komedie en kritische 
analyse van de jaren dertig. (Ka 2, om 21u.30) 

Z O N D A G 12 MAART 

SLEEPER 
Woody Aliens kritiek op het totalitaire systeem in de vorm van 
een slapstick. Vooral politici, ordehandhavers, psichiaters en 
dergeUjke zijn het doelwit van zijn spot. Allen zelf is ver-
rukkehjk als vrou'w in een Miss-verkiezing. (VT-4, om 20u.) 

WE'RE NO ANGELS 
Amerik. komische film (1989) met Robert De Niro, Sean Penn 
en Demi Moore. Twee ontsnapte gevangenen weten zich in 
veiligheid te brengen door zich voor te doen als priesters die 
een ommgegang moeten leiden voor een wenende madonna. 
(Ka 2, om 22u.) 

DINSDAG U MAART 

UNE SALE HISTOIRE 
Tweedehge Franse film (1977) waarin hetzelfde verhaal over 
voyeurs in een damestoilet twee keer wordt verteld: een eerste 
keer in een fiktieve versie, de tweede keer zoals het in 
werkelijkheid gebeurde. Met Michel Lonsdale, Laura Fanning 
en Josée Yann. (Arte, om 21u.45) 

W O E N S D A G 15 MAART 

THE GOOD WIFE 
Bryan Brown en Rachel Ward, die mekaar leerden kennen op 
de set van de serie ,,The Thombirds" en kort daarop trouwden, 
vormen ook in deze Australische fihn van Ken Cameron (1986) 
een echtpaar. Hun fllmhuwelijk is echter een flop en BrovvTi 
staat toe dat zijn jongere broer een verhoudingheeft met zijn 
vrou-w, die zelfs mét minnaar nog niet aian haar trekken komt. 
(Ned. 3, om 20u.20) 

A NEW LIFE 
lïen prettige maar nogal oppervlakkige komedie van en met 
Alan Alda (1988). Twee echtgenoten gereiken op mekaar 
uitgekeken en zoeken soelaas bij jongere partners. Bij de 
geboorte van hun eerste kleinkind w^ordt iedereen aan mekaar 
voorgesteld. (VT4, om 20u.30) 

VRIJDAG 17 MAART 

SIMPLE MEN 
Twee broers zijn op zoek naar hun vader, een linkse anarchist 
die op de loop is voor de wet. Tijdens hun speurtocht belanden 
zij in een kusthotelletje dat wordt uitgebaat door de knappe, 
maar eigenzinnige Kate. Amerik. film van Hal Hartley (1992) 
met Robert Burke, WUliam Sage en Karen Silas. (TV 2, om 
23u.) 

XIIPE INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL 
VAN DE FANTASTISCHE FILM 

FANTASIE, SF, GRUWEL 
EN ZWARTE HUMOR 
Al de éponöoré opsommen van het XIlP^ Festival van de 
Fantodtuche Fibn (van 10 tot 25 maart) zou bijna de 
rubriek vullen. Eenzelfde lange lijét kun je maken voor al 
de nevenfe,itivalletje^ enfee^tjej, dut) beperken we oru) hier 
tot enkele van defilnu. Meer informatie en een katalogui) 
kun je aanvragen op het dekretariaat, 02/201.14.95. 

ifk In kompetitie speelt Del-
lamorte Dellamore. Het is een 
Italiaans-Frans-Duitse co-pro-
duktie van Michele Soavi en 
met Rupert Everett. Everett is 
de misantroop Francesco Del-
lamorte, die zich van de 'wereld 
heeft teruggetrokken, om een 
klein kerkhofje te verzorgen, 
waar de doden uit de graven 
beginnen te kruipen. Alles 
speelt zich af tussen leven en 
dood, eten en kotsen. E^rst wat 
voor de maag nemen, •want dit is 
echt iets voor de liefhebbers van 
bloed, seks, humor en l.d.v.d... 

•Aif Niet in kompetitie is 
Brains Scan, met Edward Fur
long {Terminator 2) als de 16-
jarige Michael. Dit is eerder een 
horror zoals men ze vroeger 
mjiakte. Er gebeurt nogal wat 
buiten het scherm, en de lief
hebbers van het bloederige 
genre komen hier niet echt aan 
hun trekken. Maar regisseur 
John Flyn wist een perfekte 
kruising te maken tussen Friday 
the 13th en A nightmare on Elm 
Street. Exiw^ard laat zich ver
leiden tot het bekijken van een 
C D - R O M interaktief virtual-
reality game. Daarin doodt hij 
een man. Later blijkt dat hij het 
in w^erkelijkheid heeft gedaan. 
De boze verplicht hem steeds 
opnieuw te kijken, terwijl de 
politie hem op de hielen zit. 
Goed gemaakt. 

•ififk Mededinger naar de 
grote prijs \vordt zeker Rampo, 
een Japanse produktie van re
gisseur Kazuyoshi Okuyama. 
Triller-auteur Edogawa Rampo 
(1894-1965), wiens werk wel 
eens verboden -werd in de 
preutse Japanse dertiger jaren, 
leverde de stof. 

Japan steiat aaxi de rand van de 
oorlog en een van Rampo's boe
ken belandt nog maar eens op 
de verboden lijst. Dan wordt er 
een man gedood, op de manier 
^vaarin Rampo het beschreef in 
het verboden boek. Rampo gaat 
de wedu^ve opzoeken en ont
dekt dat ze een tweelingzus kan 
zijn voor de vrouw die hij in zijn 
boek beschreef. Hij begint aan 
een vervolg, waarin de wedu'we 
gevangen zit bij een markies, die 
zich vergluurt aan pornofilms 
terwijl hij haar lastig valt. Dan 
komt er een Japanse Sherlock 
opdagen. 

J e ^veet nooit echt w^aar je bent 
in deze fïlm, heden, verleden, 
toekomst, maar je blijft geboeid 
zitten kijken, wachtend op de 
klimaks, die enkel maar bizar 
kan zijn in deze gotische film. 

'k Als fan van films uit Nieuw-
Zeeland is The Last Tattoo een 
grote desillusie. Deze film van 
John Reid is een poging tot een 
triller. Er wordt gezocht naar de 
drager van een dodelijke ve
nerische ziekte in het Nieuw-
Zeeland van WOIl . Wat po-

Utiek gesjoemel, wat bloot, wat 
militairen. Alles wordt zo kaki, 
dat je niets meer kunt onder
scheiden, het verhaal heeft zich 
zelf weggekamoefleerd. 

•h-k De fans van Freddy Kru-
eger die dachten dat ze met 
Freddy'j Dead — The finale 
nightmare , het laatste van 
Freddy hadden gezien, kunnen 
nu opnieuw aan hun trekken 
komen in Wes Craven's New 
Nightmare. Cultregisseur Wes 
Craven, maker van de eerste 
Nightmare on Elrn Street in 1984, 
die dan werd gevolgd door vijf 
vervolgen, allemaal gemaakt 
door andere regisseurs, laat die 
allemaal eens een poepje ruiken. 
Dit spel van zijn en niet zijn, 
werd nu tot het uiterste door
gedreven. Wes vertrekt vanuit 
het standpunt dat de vorige ver
halen enkel mjiar dromen w â-
ren. De uiteindelijk dood van 
Freddy in film zes, leidt er ech
ter toe dat de echte Freddy, het 
kwaad dus, wordt bevrijd. He
ather Langenkamp, ster van de 
eerste film, speelt net als ie
dereen anders in de film, haar 
eigen rol. Het is zij die Freddy 
heeft uitgekozen als slachtoffer 
van zijn sadistisch uitgedokterd 
plannetje. Spannend tot aan het 
einde, dat jammer genoeg de 
indruk geeft dat je dit al zesmaal 
hebt gezien. 

•kk In de Australische Metal 
Skin worden heel w ât auto's in 
de prak gereden en is satanisme 
een geliefd onderwerp. Regis
seur Geoffrey Wright (Romper 
Stomper) richt zich vooral naar 
de hard-core, heavy-metal en 
glimmend leder groepen, met 
deze echt nihilistische film. Hij 
schildert een wereld die zo 
grimmig is, dat je na het zien van 
de film neiging hebt om zelf
moord te plegen. 

•k'k In de Tsjechische Akumu-
lator van J a n Sverak, is het de 
televisie die de rol van vampier 
speelt. Spoedig nadat hij op 
televsie werd geïnterview^d, on
dervindt Olda een vlaag van 
lethargie en als het erger wordt 
kunnen de dokters en een kwak 
enkel vaststellen dat hij een kro-
nisch gebrek aan energie heeft. 

Olda moet trachten oversJ ener
gie op te doen, ^vaarin hij ook 
slaagt. Maar iedere keer als hij 
te dicht bij een TV-toestel is 
gevs'eest, is het allemaal boter 
aan de galg. Dan leert Olda de 
comedienne Anna kennen, wier 
vader aan dezelfde ziekte leed. 
E^n goed gemaakte film, enkel 
te zien met Franse ondertite
ling. 

WUlem Sneer 

EN OOK DIT NOG... 
DONDERDAG 16 MAART 

GELD IN'T WATER 
Door een slordig w^aterbeleid van de overheid is de Dender een van 
de meest vervuilde rivieren van Vlaanderen geworden. Niet alleen 
het w^ater zelf, maar ook de oevers en de onmiddellijke omgeving 
van de rivier zijn aan een grondige sanering toe. En volgens 
Panorama is er niet alleen de Dender... (TV 1, om 20u.45) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Na de KluLiberg nu de 
Edelare", las Ahasverus 
Maar Muur vast! 

< ^ 

Senatoren zouden bun eigen 
bedje spreiden ? Kom nou! 

© 
Is senator-zijn dan toch een 
slaapverwekkende bezigheid ? 

© 
Nieuw^e kerstening 
in Vlaanderen: 
na paus komt dEUS ! 

© 
Nieuwe ziekte: 
Scrratchie I 

© 
Krant wil meer Volk 
met minder mensen 

© 
Duitse metereologen zitten 
met een krater! 

© 
Willy Claes kapoentje 
leg wat in mijn schoentje... 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere pubhceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 

Brieven w^orden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

BELANGRIJK 
KONGRES 
Volgens lezer Festraets (WIJ , 1 
maart j.1.) schijnt ons weekblad 
op de Belgicistische (re-)tour te 
zijn. Dat moet bUjken uit een 
hoofdartikel (WIJ, 22 febr.) 
waarin de hoofdredakteur zou 
geschreven hebben dat „de toe
komst van Vlaanderen in de Bel
gische Unie ligt." Ik heb er het 
bewTiste artikel nog eens op na 
gelezen en vind nergens zo'n 
gedachte. Er staat w êl dat de 
aan-wezigheid van de VU in het 
eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement onontbeerlijk 
is om „verder te bouwen aan de 
toekomst vjin een zelfstandiger 
Vlaanderen Ln de Belgische en de 
Europese Unie." 

Daaruit begrijp üc niet dat voor 
W I J de toekomst van Vlaan
deren voor eens en altijd in de 
Federale Unie ligt, maar dat is 
(voorlopig) wel de politieke re
aliteit. 

De VU is van bij haar ontstaan 
een federalistische partij, door 
haar programma heeft zij het 
unitaire België tot een federale 
staat omgevormd. Om dat pro
gramma zijn zovelen de VU ge
volgd, ook de traditionele par

tijen. Tot nader order blijft het 
federalistisch programma van de 
VU gehandhaafd, alleen een 
kongres is bij machte het pro
gramma een andere weg te doen 
inslaan. 

Dhr. Festraets heeft wel gelijk 
als hij stelt dat de partij op het 
komende kongres voor een an
dere staatsvorm, onafhankelijk
heid b.v., kan kiezen. Daarom 
vind ik mét hem dat het kongres 
van volgend weekeinde heel be
langrijk is voor de toekomst van 
de partij en voor Vlcianderen. 

P.L., Hofstade 

CORDON 
SANITAIRE 
Ik vrees dat velen uit het bestuur 
van onze VU-afdeUng zich ge
kwetst zuUen gevoeld hebben 
door de brief van S.V (WIJ, 23 
feb. j.1.) onder de titel Cordon 
Sanitair (2). 
Vele getrouwen uit ons bestuur 
hebben zich samen met echt
genote en kinderen méér dan 30 
jaar onvoonvaardeUjk ingezet 
voor de VU. Er werden tien
tallen etentjes, bals, hoffeesten 
en nog zo veel meer georga
niseerd. 
Op alle VU-betogingen en ma
nifestaties stonden ŵ e vooraan. 
In alle verkiezingsperioden wa
ren en zijn we volop aktief. 80% 
van onze vrije tijd werd aan de 
peutij gespendeerd, zonder er 
ooit maar iets van profijt uit te 
trekken. Integendeel. Tijdens die 
vele jaren heeft ieder van ons er 
niet alleen energie maar ook veel 
geld in gestoken. 
Meer dan 30 jaar hebben we om 
de veertien dagen een uitge
breide bestuursvergadering bij
gewoond. Na de jongste ver
kiezingen hebben we vier ver
gaderingen uitsluitend besteed 
met de aanduiding van de 
OCMW-raadsleden. Daar heb
ben ŵ e uiteindelijk de enige mo
gelijke besUssing genomen. Het 
is en bhjft een technische in
greep, waardoor de oppositie 

over één zetel méér kan be
schikken. Als wij inderdaaad 
rechtse extremisten ^varen ston
den we nu bij het Vlaams (?) 
Blok en dat zal nooit gebeuren. 
Nu krijgen we het verwijt te 
horen dat wij onze principes 
laten schieten om aan de vlees
potten te zitten! 
Wij hebben samen met de VU en 
niet in het minst in eigen afdeling 
harde slagen moeten Incjisseren; 
maar dit verwijt komt toch wel 
het hardste aan. Ik zal het dan 
maar als een jeugdzonde be
schouwen. 
Ik hoop dat de VU-jongeren zich 
de komende 30 jaar even on
baatzuchtig en dus met veel ide
alisme zullen inzetten in de partij 
zoals vele duizenden hun dat 
voordeden. Dan zal het Vlaamse 
gedachtengoed niet verloren 
gaan. 

H.D., Asse 

„AARDIG" 
Wat zo „aardig" is bij sommige 
(SP) pohtici, is dat zij de gewone 
verhoudingen bij de leugen heb
ben omgedi-aaid: bij hen is het de 
leugenaar die gelooft w ât hij 
zegt, en de hoorder gelooft het 
niet! 

Walter Alaes, Zwevegem 

OVER AMNESTIE 
De jongste maanden wordt er 
weer druk geredetwist over wat 
zich tijdens W O U in Vlaanderen 
heeft afgespeeld. 

Twee dingen vallen voomame-
Ujk op: ten eerste de haat van een 
aantal onverzoenlijken, die tij
dens W O U aan de kant van de 
„goeden" stonden; ten tweede zij 
die aan de kant van de „slechten" 
stonden, niet of bijna niet -willen 
toegeven dat ze een verkeerde 
keuze gemaakt hebben en zich 
dus vergist hebben. 

Zelf w âs ik tijdens de oorlog veel 
te jong om een keuze te „moeten" 
maken. Gelukkig maar, want nu 

\veet ik enorm veel dingen, die de 
mensen tijdens de oorlog ab
soluut niet wisten en die ik dus 
toen ook niet zou geweten heb
ben. 

In de grote familie, waartoe ik 
behoorde, waren ze in het huis
gezin van mijn ouders, allemaal 
te jong maar in de gezinnen van 
mijn vele ooms en tantes (die 
veel ouder waren dan mijn ou
ders), gebeurde er heel wat. Een 
kozijn sneuvelde in mei '40 aan 
het Albertkanaal. Een kozijn 
werd door de Gestapo opgepakt 
maar overleefde het gevange
nenkamp. Een kozijn (een Waal) 
bleef 5 jaar krijgsgevangen en 
\verd na zijn bevrijding in mei '45 
door de Russen nog 2 maand 
vastgehouden en mishandeld. 
Ge kunt denken hoe gaarne hij 
na de oorlog de Vlamingen zag. 
E^n kozijn (ook een Waal, maar 
gelukkig voor hem, met een 
Vlaamse naam) kwam er vanaf 
met één jaar krijgsgevangen
schap. E^n achterkozijn werd in 
april '45 omgebracht in Buchen-
wald. 

Aan „de andere kant" wjis er een 
kozijn, hd van de Vlaamsche 
Wacht, die een jaar of tien bak 
kreeg en nog een laatste kozijn, 
Ud van de Waffen-SS en Oost-
fronter, die na oorlog bij het 
verlaten van de rechtszaal (hij 
was vastgeketend jian 2 rijks
wachters !) ofwel door het ge
peupel in het water werd ge
gooid, ofwel zelf van wanhoop in 
het -water sprong en verdronk 
(ondanks de boeien en de rijks
wachters !). 

De zaak werd geklasseerd en de 
ouders hebben nooit de juiste 
toedracht durven vragen. 

Na de oorlog is het gezin van 
mijn ouders met al die famihes 
even bevriend gebleven als voor
heen. Zowel de „witten" als de 
„zwarten" w^aren en bleven even 
welkom. Bij de anderen heeft het 
(soms tientallen) jaren geduurd 
eer men de spons erover veegde. 
Mijn ouders, ge\vone werkmen-
sen en niet geleerd, hebben later 
altijd van sommige gestrafte 

„zwarten uit onze omgeving ge
zegd dat ze eigenlijk niets en 
niemand misdaan hadden, soms 
wel integendeel... Zoals onze 
oorlogsburgemeester, die veel 
mensen geholpen heeft o.a. zelfs 
grote pieten, die het na de oorlog 
zeer moeilijk hadden om dat toe 
te geven. 

Alisschien heb ik daardoor in die 
na-oorlogse tijd geleerd om 
beide partijen te begrijpen en te 
beseffen dat er geen andere -weg 
is dan verzoening... als iedereen 
zijn fouten maar wil toegeven... 

Dat veruit de meeste koUabo-
rateurs in het geheel niet wisten 
wie of wat Hitler en zijn tra
wanten werkelijk waren en wil
den, en zich dus door onwe
tendheid en idealisme „vergist" 
hebben en dus geen ,,misda
digers" -waren, moét ieder zinnig 
mens toch doen besluiten dat de 
„zwarten" z-waar geboet hebben 
voor hun tragische vergissing. 
Alaar ook de kollaborateurs 
moeten durven bekennen dat 
hun idealisme en vergissingen 
onge-wild de afschu-weUjke en 
verderfeUjke politiek van nazi-
Duitsland gediend hebben en 
dat de getroffenen van de oorlog 

f edurende 4 a 5 jaar honger, 
oude, angst en verschrikking 

geleden hebben en dat zij bij de 
be-vnjding in september '44 niet 
einders konden dan al deze „frus
traties" bot vieren op de kol
laborateurs, w^aartussen zij geen 
onderscheid konden maken en 
die voor hen allemaal „zwarten" 
waren, dus nazi-medewerkers 
zonder meer. 

Dezen die nu nog haten, moeten 
vergeven, rekening houdend met 
-wat ZIJ nu ^veten en toen niet 
vristen. En dezen, die zich (al 
dan niet te goeder trou-w) vergist 
hebben, moeten hun spijt be
tuigen, hun ongehjk bekennen 
en in bepjialde gevallen een straf 
aanvaarden. Alleen als beide 
partijen elkaar „willen" begrij
pen is verzoening en dus am
nestie mogehjk. 

J.V.M.,Brugge 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voof 100 per-

j , sonen. Groepen 
T^t Cj) en bussen op 

• '< afspraak 
• tegen speciale 

prijzen - toerislen-
- •"" menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•Sjê De Gulden Sp<x>r 

rechtover nitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE > 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp. 
\ 050 35 74 04 y 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordiinen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee Stationstraat 16 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

4 ^ 

Kostuums naar 
maat 

.F DING 

f ikfermees 
J L /' Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bi) 

Karel Van Den Berghe 
avBA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijtiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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KLARAHERTOGS: 

PIST NOOIT TEGEN HET KERKMUURTJE / / 

tl 

In deze bijdrage van Herinneringen aan 40 jaar VoLkt)unie 
vertelt Klara Hertog,) over het ontétaan van de Volköunle 
In het arrondu,)ement Turnhout. Zlj gaat daarbij terug 
naar het jaar 1955. Klara wa^ toen vooraan In de twintig 
en een beginnende lagere échool-onderwljzere^, de Kempen 
een tradlt'wneel behoud,)gezind nest en Vlaamögezind étond 
gelijk aan „zwart"... 

I
n het vroege voorjaar van 
1956, na een vergadering van 
het toenmahge Turnhoutde 
Vlaairui Aktukomitee, sprak 

Jos Van Bruggen me aan: „...of 
ik nog even tijd had om iets 
samen met een paar anderen te 
bespreken". Ik bleef, besprak 
mee, en die avond werd de 
Volksunie in het arrondissement 
Turnhout geboren. Buiten Jos 
Van Bruggen en ikzelf waren 
dat Domien Nijs en Fons Jans-
sens. 

HEERLIJKE STRIPS 
We kvi^amen wekelijks bijeen en 
smeedden plannen. Jos was de 
initiatiefnemer, de plannenma
ker, de motor. Hij was zelf
standig handelaar, had een druk 
leven en... een auto. Domien 
Nijs was ambtenaar, en Fons 
Janssens en ikzelf ,,stonden" in 
het onderwijs. 

Men moet hier even trachten de 
mentaliteit van de Turnhoutse 
omgeving in te schatten: tra
ditioneel katoliek en oer-kon-
servatief. Hier gold het ge
zegde: ,,pist nooit tegen het 
kerkmuurtje, want het droogt 
nooit op" (Zo is het nog!). En 
tegen die mentaliteit trokken wij 
— wij hadden de naam van 
,,zwarten" — ten strijde ! 

We wilden er iets aan doen. Om 
te beginnen zochten -we me
dewerkers. We trokken kris
kras de Kempen door en vonden 
in Ramsel Juul Meulenberghs, 
in Herenthout Jos Heylen, in 
Hoogstraten Renaat Soete^vey. 
Later deed in Herentals het trio 
Hugo Mostmans, Gust Laureys 
en Cis Anthonis mee. In Vos-
selaar vonden •we Jef Mens en 
in Dessel kwam Hugo Draulans 
erbij. 

Jos Van Bruggen dreef ons 
vooruit — met zijn onmisbare 
auto. We kregen een plakploeg 
van een vijftiental studenten bij
een. De meesten kwamen zich
zelf aanbieden. Ik denk aan 
Paul, Herman, Leo, Mieke, Pol 
en Ludo... en veel anderen. Elke 
vrijdagavond vanaf negen uur 
trokken we erop uit met plak-
materiaal en kalk-emmers. 

We plakten de Kempen vol met 
die heerlijke strips in de breedte 
en de hoogte: VolLtunie en Fe-
deralume. Die hoge strips pasten 
zo prima in de gleuven van 
telefoonpalen en bleven héél 
lang hangen. Natuurlijk beleef
den we vlucht-avonturen voor 
de politie. In de vroege uurtjes 
moest Jos dan zijn auto nog 
opkuisen w^ant 's anderendaags 
moest deze weer dienen voor 
zijn zaak. 

Toen tikte hij ergens een oude 
stencUeermachine op de kop. 
Die belandde bij mij en daarmee 
konden \ve onze eigen pam-
fletjes drukken en gaan bussen. 
Maar dé aanwinst w âs een 

kleine besteWagen met twee-
taktmotor, een oud vehikel dat 
ons onschatbare diensten be
wees en w^aar we al ons ma
teriaal in konden achterlaten. 

Hij kon later tijdens de week
einden omgetoverd worden in 
een heuse geluids-wagen. Eén 

nadeel: het geluid van de motor 
werd snel berucht! We reden er 
ook mee naar landdagen, kon-
gressen, betogingen (H.Geest
kerk in Antwerpen, marsen op 
Brussel...) en werden door de 
staatsveiligheid in de gaten ge
houden. 

BREDE ELLEBOGEN 

Toen ons blad De Volksunie er 
^vas, trokken \ve daarmee elke 
zondag op kolportage. Aanvan-
kehjk verkochten we aan aar
zelende mensen, want bekenden 
mochten liefst niet zien dat ze 
voor „dat" blad geld uitgaven, 
maar later ging het overal véél 
vlotter... behalve in de hoofd-

• • • 

stad van de Kempen ! Als ^ve 
daar met onze ploeg en micro-
wagen rondreden, was Turn
hout uitgestorven. Turnhout 
was (en is nog) een moeihjk 
nest. 

Het was een entoesiaste tijd, 
veel mensen zijn erbij gekomen, 
en ik ben me ervan bewust dat 
ik véél namen met genoemd 
heb. Neem het me niet kwalijk. 
Maar toen kregen we wind in de 
zeilen en dat bracht ook zijn 
problemen mee. 

Ik wilde hier een (laat) mo
nument van dankbaarheid voor 
Jos Van Bruggen oprichten. 
Jos, die de aller-allereerste in 

40 
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het arrondissement •was die als 
zelfstandige zijn nek durfde uit
steken en die in het midden van 
de jaren zestig door enkele 
nieuwkomers naar de achter
grond werd verbannen. Want 
toen er suksessen geboekt wer
den, w^erd het voor velen te 
gemakkelijk en groeiden de „el
lebogen". 

Jos, dank U. 

Klara Hertogs 

WALTER VAN DEN BROECK SCHREEF BOUDEWIJN OVER VOLKSUNIE 
De Kempense auteur Walter 
Van den Broeck (Olen °1941) 
beschreef in zijn bekende en 
bekroonde boek Brief aan Bou-
dewijn (1980) het bezoek dat de 
jonge koning cian Olen bracht. 

Van den Broeck bracht zijn 

jeugd door in een bescheiden 
arbeiderswijk van Olen. Jaren 
later neemt hij (in het boek) de 
koning als het ware bij de hand 
en leidt hem opnieuw door de 
straten van de ,,cité". 

De auteur hanteert opzettelijk 
het woord werkmensen omdat 

dat triestiger klinkt dan arbei
ders. 
Opvallend is dat Van den 
Broeck cian de koning zegt dat 
in het begin van de jaren zestig 
de Volksunie de enige politieke 
partij was die middels akties en 
pamfletten (Werlc ui eigen 

streek !) de achterstand van de 
Kempen aankloeg. 

Het mag dan ook niet verbazen 
dat de Volksunie in tal van 
betogingen uitpakte met de slo
gan „Volksunie eist hogere lo
nen te Olen". 

^^ewe^lngóLevefX^ 
•SSSGSSSS 

neren voicsaeris 
Tspoedig een^ 

ICnten aan 

ARRONDISSEMENT 
TURNHOUT 

In dit arrondissement, waar 
te kampen valt met vele moei-
UJfcheden, werden verschillende 
kontakten gelegd 

BRABANl^ 

Een voorlopig bestu 
l ^ ^ g n d i ^ ^ p n ^ ^ i P S S E L 

w e ^ ^ f H H B H i 0 M i v e r g a d e -
ng onder voofTvitt̂ r<w>»ort «on 

DeVolkdunie,fehr.l955 

Uit dit bericht blijkt hoe moei
lijk het wel w âs om in het ar
rondissement Turnhout 
Vlaams-nationale kontakten te 
leggen. Een jaar later schrijft 
het blad dat de toestand er reeds 
rooskleuriger uitziet. 

In Mol „werd een flinke kern ge
vormd die de eerdte propaganda-
kontakten heefl ondernomen. De 
hem nam eveneend kontakt te Ba-
len-Neet en te DeddeL Ploeg werd 
gevormd voor het aanbrengen van 
plakbrieven. Kolportaged ut vreemde 

gemeenten, worden m het vooruitzicht 
gedteld." 

Vanuit Geel meldt een korres-
pondertt „Aanknopmgdpunten 
werden gevonden en volgende week 
wordt een dtoottroep vooruUgezonden 
om er dezelfde reduitaten te bereiken 
aid te Mol In Geel wachten talrijke 
goedgezinden op de organidatie m 
vadt verband." 

Ook in Turnhout deed „een ver-
kennmgdtroep de nodige vodtdtel-
luigen om kortelingd tot de uit
breiding van onze betrekkingen met 

^ 

de Vlaamde nationalidten over te 
gaan." 

Ook voor Herenthout zijn er 
plannen want „Hier zal tijdend de 
eerdtkomende weken een dtoottroep 
met dukded opereren. Alle dunpa-
tidanten m de dtreek van Heren
thout, die van onze plannen zouden 
kennid nemen en willen meewerken 
gelieven hun adred aan ond de-
kretariaat te Antwerpen mee te de
len." 

(Uit De Volksunie, 21 juli 
1956) 
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