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HET VLAAMSE POTJE 
VAN AGUSTA (2) 
Een week of vijf geleden, net nadat de premier vervroegde 
verkiezingen aankondigde^ brak de Vlaanue Agiuta-zweer 
open bij de Socialidtuche Partij. Onder bovenstaande titel 
brachten we daar in dit weekblad voor het eerst verslag over 
uit. Tijd voor een terugblik op vijf weken die de Vlaamse 
publieke opinie schokten. 

Vanaf volgende week in WIJ: 

DOSSIER ''WEGEN NAAR 
WERK IN VLAANDEREN'' 

Want de partij die het zegt op te 
nemen voor de kleine man heeft 
smeergeld opgestreken van een 
Italiaanse fabrikant in oorlogs
tuig. Het bleef sedertdien ont
hullingen regenen. De penning
meester van de SP, later topman 
bij De Podt, een gewezen par-
tijfunktionaris met een Franse 
vUla in een AUée Agiuta, en een 
Brusselse zakenadvokaat wer
den gearresteerd. Een belang
rijk deel van het geld zou ge
bruikt zijn om de putten te 
dempen die de SP in haar ach
tertuin veroorzaakt had door 
tegen de ekonomische logika in 
te pogen een partijkrant in leven 
te houden. 

Na het eerste trio w^erd ook de 

ONONTBEERLUK 

D
e Wetstraat loopt over van 
zenuwachtigheid. Dat is 
begrijpelijk, de partijsekre-
tariaten maken zich op 

voor de kieskampagne. Op ar
rondissementeel vlak worden 
model-lijsten opgesteld, de uit
tredende mandatarissen zoeken 
steun bij hun achterban en 
nieuwe kandidaten worden aan
getrokken. 

Niet alle zenuwachtigheid is 
mooi. Het vertoon rond het 
Mestaktieplan mag wel als hét 
voorbeeld gelden. Ministers van 
de Vlaamse regering beschul
digen mekaar van een „zieke
lijke zucht naar profilering in het 
licht van de komende verkie
zingen". Het was geen fraaie 
vertcftiing van een ploeg die ge
durende drie jaar voortreffelijk 
werk heeft geleverd. 

Er valt uit het konflikt te leren 
dat de CVP maar niet losraakt 
van haar standen en als puntje 
bij paaltje komt toch weer buigt 
voor drukkingsgroepen, de 
mooie woorden van voorzitter 
Van Hecke ten spijt. 
Er zijn nog andere feiten die ons 
bedroeven. Gaande van over-
loperij (van de Groenen naar 

CVP), van verbroken beloften 
(Jan Decorte) tot de Agusta-
affaire. Beseffen deze mensen 
wel dat zij zo de publieke opinie 
steeds verder van de politiek 
doen -wegdrijven ? 
Verder in ons w^eekblad leest u 
de mening van Jaak Vandemeu-
lebroucke over de bestrijding 
van de hormonen-maffia nk de 
moord op dr. Karel Van Noppen. 
Er is inderdaad een dodehjke 
aanslag nodig geweest om de 
federale overheid eindelijk tot 
afdoende maatregelen te bewe
gen. 

De partij-financiering is nog 
zo'n teer punt. Het PS-voorstel 
om bepaalde partijen van be
toelaging uit te sluiten is van een 
betwistbaar allooi. Het zal de 
uitgeslotenen nog meer het au
reool van martelaar bezorgen. 
Bovendien houden wij ons hart 
vast voor de nieuwe financie-
rings-vormen die in de maak 
zijn. 
Na haar suksesvol kongres 
maakt ook de Volksunie zich 
klaar voor de kiesstrijd. Met zijn 
300.000 X Ja .'-oproep heeft voor
zitter Anciaux de grote lijnen 
uitgezet. De Vlaamse kiezer 
weet waarover het gaat. Hij weet 
dat zijn uitspraak over de rol en 
de ideeën van de Volksunie be
slissend is. Hij weet ook dat de 

gewezen kabinetschef van de 
Navo-sekretans-generaal, die 
het later tot sekretaris-generaal 
in de Vlaamse administratie 
schopte, achter slot en grendel 
gestopt. Er werden huiszoekin
gen verricht bij de SP en bij 
haar vzw's. 

Al snel bleek Agusta geen al
leenstaand geval. Ook Dassault 
zou voor een kontrakt met 
Landsverdediging aan de so
cialisten smeergeld betaald heb
ben. Er volgden meer huiszoe
kingen, nu ook bij bedrijven die 
te maken hebben met het kon
trakt voor de modernisering van 
onze gevechtsvliegtuigen. Een 
generaal die twintig jaar lang 
een vinger in de pap had bij de 

VU de gangmaker van het eerste 
soevereine Vlaamse parlement is 

f ew^eest en zal blijven. Daarvoor 
an de kiezer de partij belonen 

maar haar ook — en dat is veel 
belangrijker — de opdracht ge
ven om van dat Vlaamse par
lement iets moois te maken. 
Deze vergadering moet dé de-
mokratische instelling zijn waar 
alle politieke en maatschappe
lijke belangen aan bod komen, 
uitgepraat en verdedigd wor
den. 
Anciaux stelde het duidelijk op 
het kongres: ,,Wij bieden de 
kiezer een ploeg aan, een partij 
van koppige doeners, met kre-
atieve ideeën; een rechtvaardig-
heids-partij, met werkers zonder 
eigenbelang." 
300.000, het is een uitdaging. 
Zo-wel voor de Volksunie als 
voor de kiezer. 
Zondag 21 mei wordt een be
langrijke datum omdat op die 
dag gekozen wordt tussen grote 
partijen met hun machtsgroepen 
en clans en tussen een kleine 
ongebonden partij met ideeën en 
grote inzet. 
Toen net voor het kongres het 
bericht verscheen dat de VU 
naar de door Agusta geteisterde 
SP zou ,,lonken" hadden de ge
ruchten-makers zich toch wel 
even vergist. De Vlaams-nati-

W I J sprak met mensen en instellingen die van soUiciteren hun 
beroep wisten te maken: selektieburo's, de VDAB, per-
soneelsdirekteurs, ... Hoe werken ze en hoe zien zij de almaar 
groeiende groep soUicitanten ? 

W I J wil ook aan de andere groep een forum bieden. Werk
zoekenden en soUhcitanten die hun verhaal willen doen — 
diskretie gewaarborgd ! — mogen een seintje geven aan de 
redaktie (tel. 02/219.49.30). Vragen naar Geert Vranken. 

Alvast bedankt voor û w medew^erking. 

aankopen op Defensie, ging op 
hotel om zelfmoord te plegen, 
maar liet een brief na w^aarin hij 

onalisten hebben een uniek pro
gramma waarmee zij de andere 
partijen naar steeds meer 
Vlaams zelft>estuur doen op
schuiven en naar een recht
streekse vertegenwoordiging 
van Vlaanderen in de Europese 
instellingen. 

Hoe zou de VU zich kunnen 
verzoenen met partijen die 
steeds opgejut moeten -worden 
om de nieu-we staatsvorm ge
stalte te geven ? Partijen die 
drogredenen bedenken om de 
Sociale Zekerheid niet te moeten 
federaliseren? Partijen die met 
handen en voeten gebonden lig
gen aan vakbonden, financiële 
instellingen en ziekenkassen ? 
Partijen die niet willen -weten 
van een Europa waarin de volks
gemeenschappen voorrang heb
ben op de versleten 19de eeuwse 
staten ? 

Op 21 mei zal de Vlaamse kiezer 
uitspraak doen over het gedach-
tengoed en de inzet van de de-
mokratische Vlaams-nationaUs-
ten. Aan ons om hem te on-
vertuigen dat voor de toekomst 
van Vlaanderen en voor het 
overleven van de Nederlands
talige gemeenschap in Europa 
zo'n partij onontbeerlijk is. 

Maurits Van Liedekerke 

zijn onschuld staande houdt. 
Een vooraanstaand zakenman 
met een media-imperium zette 
zijn eigen politieke redakties in 
hun hemd toen bekend raakte 
dat hij de getroffen partijvoor
zitter had opgebeld en beloofd 
dat in zijn kranten de Agusta-
zaak in mineur benaderd zou 
-worden. 

De toenmalige SP-kopstukken, 
vandaag EU-kommissaris, vice-
premier, partijvoorzitter of se
kretaris-generaal van de Navo, 
gebaarden eerst van kromme 
haas. Later gaven ze toch toe 
een klok gehoord te hebben 
maar met te -weten -waar de 
klepel hangt. Ze probeerden de 
andere partijen in hun val mee 
te sleuren door partijfinancie
ring, het -was bedrijven ten tijde 
van Agusta toegestaan giften te 
doen aan politieke partijen, te 
verwarren met smeergeld. Het 
heette immers dat de toenmalige 
SP-top het -wachtwoord had ge
geven geen geld te aanvaarden 
van bedrijven die van ver of 
dichtbij te maken hebben met 
wapenhandel. 

Tenslotte gaf deze SP-top eer
lijk toe dat ze waarschijnlijk 
gerold -was door ondergeschik
ten die de naam van de partij 
misbruikt hebben, dat ze het 
slachtoffer -was van een gang
sterisme van internationaal al-, 
lure. De voorzitter bestempelde 

(Leu verder btz. 3) 
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• Het in 1991 voor Rossem 
verkozen kamerlid Jan De -
corte beschuldigt CVP-
voorzitter Van Hecke van 
woordbreuk. Vermits Ros
sem ten onder gegaan is met 
haar stichter, zocht Decorte 
zijn heil bij de CVP, waar hij 
gesprekken aanknoopte met 
de voorzitter. Volgens De
corte heeft Van Hecke hem 
de formele belofte gedaan 
dat hij een verkiesbare 
plaats zou krijgen op de 
CVP-kamerhj st. 

• De drie Guy's zijn op-
nieuw^ kandidaat. Mathot en 
SpltaeLi voor het Waalse par
lement, Coëme voor de Ka
mer. 

• Bij een onmenselijke mys
terieuze aanslag met gifgas 
in de metro van Tokio kw^a-
men een tiental mensen om. 
Meer dan drieduizend me
trogebruikers raakten ge-
w^ond. 

• Hutu-extremisten dood
den drie en verwondden nog 
twee andere Belgen in Bu
rundi. Toen ze in een au
tokaravaan terugkeerden 
van een picknick vielen ze in 
een hinderlaag. 

• Voor het eerst sedert er 
wekelijks kijkcijfers be
kendgemaakt worden, be
stond verleden week de top 
20 uitsluitend uit VTM-pro-
granuna's. Het BRTN-joer-
naal stond op 21. 

• Verleden week woensdag 
kapseisde de Vlaamse rege
ring over het Mestaktie-
plan. Het kwam tot een 
breuk tussen de CVP, die 
w^eigerde nog te praten over 
het Map, en de "koalitie" van 
SP en VU. De SP-ministers 
en VU-minister Sauw^ens 
wilden het aan de opmer
kingen van de Raad van 
State aangepaste Map nog 
door de Vlaamse regering 
laten goedkeuren. Onder 
druk van de boeren kon de 
CVP zich in deze pre-elek-
torale periode dit niet per
mitteren. Kortsluiting in de 
Vlaamse regering! 

• Na de kortsluiting kwam 
maandag al een grote ver
zoening tot stand. De 
Vlaamse ministers willen op
nieuw alle beslissingen ne
men die een goed bestuur 
vereist. Het lijkt niet w^aar-
schijnlijk dat alle ministers 
de mening toegedaan zijn 
dat de goedkeuring van een 
mestaktieplan, dat de volks
gezondheid en het leefmilieu 
ten goede komt, een onder
deel vormt van wat men een 
goed bestuur noemt. 

• Agalev wil de 30-uren-
week invoeren. E^rst moet 
dit op vrijwillige basis ge
beuren, maar later moet der
tig uren w^erken per week de 
"normale" werkweek wor
den. Meer w^erken mag van 
Agalev, maar moet fiskaal 
ontmoedigd w^orden. 

• Z o n 35.000 Turkse sol
daten vielen maandag 
Noord-lrak binnen, zoge
zegd om er guerilla-basissen 
van de PKK aan te vallen. Er 
w^erden dorpen gebombar
deerd, en honderden Koer
den, vermeende PKK-sym-
patisanten, werden opge
pakt en in kampen onder
gebracht. 

LIEFKENSHOEK 
Belangrijke zaken, eeröt, zo luidt 
het devies. Daarom werd het 
agendapunt over de deprivati-
dering van de Liefkenshoektun-
nel door de Vlaamse regering 
behandeld voor het Mestaktie
plan, waarmee deze regering op 
de klippen liep. 

De overname door de Vlaamse 
regering van deze verlieslatende 
toltunnel Zcd de Vlaamse be
lastingbetaler een aardige duit 
kosten. De uitbaters van de tun
nel, het aannemerskonsortium 
NV Liefkenshoek, ziet af van 
alle schadeclaims. Ze verkopen 
hun aandelen voor 320 miljoen 
frank cian de Vlaamse regering. 

Die neemt ook de schuld over 
die de NV sinds 1991 op
bouwde, 2,2 miljard frjink. En 
de Vlaamse regering zal ook 
opdraaien voor het aflossen van 
alle leningen die het konsortium 
sedert 1987 aanging, een to
taalbedrag van ongeveer 12 mil
jard frank. 

Het kabinet van de Vlaamse 
minister van Openbare Werken 
Kelchtermand (CVP) noemde de 
Lieflienshoektunnel een vergif
tigde erfenis van de federale 
staat. De bouw van de tunnel 
w^erd immers beslist voor Open
bare Werken een gewestbe-
voegdheid w^erd. De Belgische 
staat w âs verplicht degelijke 
toegangswegen naar de tunnel 
te bouwen. Toen het Vlaams 
gew^est het tunnelkontrakt 
erfde, stelde het vast dat daar 
niet echt geld voor beschikbaar 
was. 

Eind juni verleden jaar werd de 
Vlaamse regering door een 
Brusselse rechtbank veroor
deeld om de verhezen van de 
tunnel op zich te nemen, toen al 
2,2 mUjard frank. De Vlsiamse 

regering stond daardoor met de 
rug tegen de muur. Het enige wat 
we konden doen, wad een minnelijke 
schikking apluUen met de aan-
nemeri), luidt het bij Kelchter-

DODENGANG 
Aan minister van Landsverde
diging Karel Pinxten (CVP) 
vroeg VU-senator Jan LoonM 
een stand van zaken in het Do-
dengang-dossier. Zoals bekend 
werd de koncessie voor de uit
bating van dit monument in 
eerste instantie toevertrouwd 
cian het IJzerbedevaartkomitee 
van Diksmuide. 

Een "vaderlandslievende" hetze 
tegen dit komitee zorgde ervoor 
dat de Franstalige minister van 
Financiën May^tadt (PSC) het 
IJzerbedevaartkomitee deze 
koncessie w^eer afnam. Het ko
mitee legde hiertegen klacht 
neer bij de Raad van State. 
Deze procedm-e loopt op dit 
ogenblik nog. 

Binnen de regering werd na 
Maystadt's veto tegen het Be-
devaartkomitee een formule uit
gedokterd waarbij het minis
terie van Landsverdediging zou 
instaan voor de uitbating. Toen
malig minister Delcroix gaf aan 
prof. Devos de opdracht een 
beheersformule uit te werken in 
samenw^erking met diverse be
trokken partijen, w^aaronder het 
IJzerbedevaartkomitee en het 
stadsbestuur van Diksmuide. 

Begin 1995 bleek volgens Del
croix's opvolger Pinxten dat de 
door Devos voorgestelde be-
heersstruktuur niet werkbaar is, 
omdat er tussen de verschil
lende partijen geen overeen
stemming bereikt kon w^orden. 

Pinxten antwoordde Loones dat 

aan de Dodengang eerstdaags 
dringende en noodzakehjke vei-
hgheidswerken uitgevoerd zul
len worden. De minister ver
wacht niet dat de Dodengang 
op 1 april ^veer opengesteld zal 
kunnen worden voor het pu
bliek. Pinxten hoopt dat de 
loopgraaf wel opnieuw toegan
kelijk zal zijn tegen de zomer
vakantie. 

BLANPAIN 
De Leuvense professor Ar
beidsrecht Roger Blanpain, die 
een korte periode voor de VU in 
de senaat zetelde, heeft een plan 
waarmee hij de werkgelegen
heid -wil opvijzelen. Op zich al 
een prestatie, onze gemeen
schap telt tenslotte zo'n 270.000 
niet-werkende werkzoekenden. 

Blanpain stelt voor om de werk
geverslasten op het loon, jaar
lijks goed voor ongeveer 600 
miljard frank, te vervangen 
door een verhoging van de btw. 
Hij gaat ervan uit dat de arbeid 
te duur is, maar dat het on
mogelijk is de netto-lonen te 
verlagen. Blanpain vergeleek 
onze loonstruktuur met de bui
tenlandse, en stelde vast dat 
voorsJ onze werkgeverslasten te 
hoog zijn. Dus : verlaging van de 
werkgeversbijdragen. 

Maar de w^erkgeversbijdrjigen 
dienen vooral om de sociale ze
kerheid te betalen. Hiervoor 
moet dus een alternatief gevon
den worden. De belastingen 
nog verhogen leidt enkel tot 
meer kapitaalvlucht en meer 
zwartwerk. Daarom stelt Blan
pain voor de btw te verhogen. 

In De zevende dag kon de Leu
vense Ekonomie-professor en 
gewezen CVP-minister Eyéketu) 
Blanpain enigszins volgen. Al 
pleitte hij ervoor meer moge

lijkheden uit te proberen dan 
alleen de btw-verhoging. Er kan 
volgens Eyskens nog gedacht 
worden aan C02-heffingen, ak-
sijnsverhogingen, én besparin
gen in de sociale zekerheid. De 
CVP-er w âs het in ieder geval 
met Blanpain eens dat een ern
stige diskussie dringend is. 

ABW-sekretaris Mia De Vlt<) 
kon Blanpain helemaal niet bij
treden. Het voorstel van de 
hoogleraar Arbeidsrecht werd 
door de licentiate Sociale We
tenschappen afgedéian als "on
gelofelijk simphstisch", een 
vorm van "universitcdre mar
keting" die de w^erkloosheid op 
een "totaal teoretische vsajze" 
oplost en de bijdrage van de 
werkgevers "in de nek van de 
verbruiker" schuift. De Vits be
nadrukte dat het voor West-
Europa onmogelijk is te kon-
kurreren met de ekonomische 
tijgers uit Zuidoost-Azië. 

FDF-KONGRES 
In zijn vertrouwde stijl sprsJc 
FDF-voorzitter CLerfayt op het 
FDF-kongres. PRL-voorzitter 
Jean Gol, •was een entoesiast 
luisteraar. Hij •was samen met 
een uitgebreide PRL-afvaardi-
ging de samenwerking van F D F 
en PRL, de zusterpartij van de 
hberale VLD, komen bevesti
gen. Clerfayt noemde Vlaan
deren "een demokratisch ramp
gebied". 

Hij riep de frankofone Brus
selaars op de Vlaamse onaf
hankelijkheid niet te vrezen. 
Dan zouden de Franstahgen in 
Brussel van heel ^vat verplich
tingen ontheven w^orden. Want 
Brussel zal dan niet meer tot 
Vlaanderen behoren. 

Dan kunnen de overdreven 
taalwetten van '63 ingetrokken 
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worden, krijgen de Franstaligen 
duizenden jobs terug die de Vla
mingen hen ontstolen hebben, 
en kunnen de taalgrenzen her
zien worden op basis van het 
internationaal recht. 

TAK EN WB... 
Het Taalaktiekomitee (TAK) 
voerde samen met militanten 
van de Vlaamse Volksbew^eging 
( W B ) aktie voor Vlaamse ver
ankering. De aktievoerders 
kloegen de Franse greep op de 
Belgische ekonomie aan. Ze 
stelden dat Frankrijk welbe-
WTist een stevige kontrole w îl op 
de Belgische ekonomie als kom-
pensatie voor de Duitse een
making en een groter Duits
land. 

TAK en W B zetten enkele be
tekenisvolle feiten op een rijtje 
die deze Franse strategie illu
streren: de benoeming door 
Maystadt van een ex-financieel 
direkteur van de Generale 
Maatschappij, de h. Ugeux, tot 
voorzitter van de privatiserings
kommissie; de dubieuze priva
tisering van Distrigas, met een 
politiek gekleurde voorkeur 
voor Tractebel (Generale); de 
samenwerking van De Post met 
de Franse tandem Generale en 
Royale Beige, i.p.v. met de Ne
derlandse bankinsteüing ING; 
de druk die uitgeoefend wordt 
om BATC, de door de Generale 
gekontroleerde dienst die op de 
luchthaven van Zaventem in
staat voor aOe grondverrichtin-
gen, te fusioneren met de Regie 
der Luchtwegen, waardoor Za
ventem niet meer of minder een 
Franse satelliet wordt. 

...VOOR 
VERANKERING 
Beide Vlaamse verenigingen ge
ven ook enkele voorbeelden van 
sociale drama's die het gevolg 
zijn van de Franse greep op 
onze ekonomie: de Franse kon-
servenreus Bonduel slorpte 
eerst Alarie Thumas op, en sloot 
daarna de Vlaamse vestiging. 
De autobandenfabrikant Mi-
chelin sloot haar vestiging in 
Zuun. 

Met een degelijke verankerings-
politiek hopen TAK en W B 
zulke sociale drama's in de toe
komst te vermijden. Zij vinden 
dat ook de Vlaamse beweging in 
deze kwestie stelling moet ne
men, vermits zij in wezen een 
sociale beweging is. 

Aan de Leeuw van Waterloo 
werd een groot spandoek op
gehangen, met de tekst: "1765-
1995, Stop 200 jaar Frans im-
p.erialisme in Vlaanderen". On
der de tekst stond een tekening 
van een Napoleon en een leeuw, 
die op het Vljiamse grondgebied 
touwtrekken aan een ketting. 
De ketting is rond de schoor
steen van een fabriek gedraaid 
en ligt vast met een anker. 

Gelijktijdig werd aktie gevoerd 
aan het gebouw van de Ge
nerale Maatschappij in Brussel, 
aan de Franse ambassade, en 
aan de kantoren van Tractebel. 
Ook cian deze instellingen werd 
een gelijkaardig spandoek be
vestigd. 

Beide groepen, samen zo'n 75 
man sterk, voerden tot slot ge-

zamenhjk aktie in Zaventem. 
Aan het plein voor het lucht-
havengebouw^ werd weer de
zelfde boodschap gebracht als 
in Brussel en Waterloo. Er werd 
nog een extra spandoek aan
gebracht met de slogan: "Neen 
aan Brussel-Nationóial, ja aan 
luchthaven Zaventem". In Za
ventem kw^am de rijkswacht 
tussen. Er -werden ongeveer 40 
militanten opgepakt en over-

f ebracht naar de rijkswacht-
azeme van Etterbeek voor ad

ministratieve kontrole. 

TELENET 
De Vlaamse regering kondigde 
in de herfst van vorig jaar aan 
om de oprichting van een 
Vlaamse telekomoperator te sti
muleren, op basis van het be
staande kabelnet. Uit een on
derzoek naar de toekomst van 
de kabel was immers gebleken 
dat een verbonden kabelnet zich 
daar uitstekend zou toe lenen. 

De kabelmaatschappijen wer
den de voorbije maanden ge
polst over hun bereidheid hier
aan mee te w^erken. Zij zegden 
vrijdag hun medewerking toe 
om een ondernemingsplan voor 
een Telenet Vlaanderen op te 
stellen, samen met het kabinet 
van Van den Brande, de Gimv 
en een internationale partner. 

De grootse plannen (het is nog 
niet geweten \velke investerin
gen met Telenet gepaard moeten 
gaan) aan Vlaamse kant, vallen 
aan Brusselse en Waalse kant in 
ongenade. Vice-premier Di 
Rupo (PS) en PS-voorzitter 
Busquin vinden het een ver

spilling indien Vlaanderen met 
Telent een konkurrerend net
werk opzet naast Belgacom, 
waarmee de Brusselse en de 
Waalse regering scheep willen 
gaan en dat binnenkort gepri
vatiseerd wordt. Een Vlaams 
Telenet dat de konkurrentie 
aangaat met een federaal Bel
gacom, levert natuurlijk wat 
meer Vlaams zelfbestuur en wat 
minder België op. 

DROOG
LEGGING 
EXTREEM
RECHTS 
De Kamer van Volksvertegen
woordigers keurde een wets
voorstel goed van PS-fraktie-
leider Claude Eerdekeru dat sub
sidies aan politieke partijen re
serveert voor partijen die het 
Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) 
onderschrijven. Het lag in de 
bedoehng van Eerdekens om 
extreemrechtse partijen als het 
Vlaams Blok, Front National en 
Agir financieel droog te leggen. 
Het Vlaams Blok nam het 
EVRM echter al op in zijn par
tijstatuten. 

Het EVRM bevat o.m. vrij
heden als het recht op ver
eniging, vrije meningsuiting, het 
verbod op diskriminatie, etc. 
Het is nu aan de senéiat om over 
het wetsvoorstel Eerdekens te 
oordelen. 

Het Vlaams Blok en de VLD 
stemden tegen. VLD-er Covelieré 
vond het voorstel hypokriet. 

Het zal steeds subjektief zijn dat 
politici het programma van an
dere politici zullen moeten be
oordelen. VB-hd Van Hauthem 
vond het gevaarhjk inhoudelijke 
voorwaarden te verbinden aan 
de overheidssteun aan partijen. 

De Volksunie stemde eveneens 
tegen. Paul Van Gremhergen mo
tiveerde tegenover ons het stem
gedrag als volgt: „ Wij hebben nog 
öteedti fundamenteU opmerkingen 
tegenover de financiering van de 
politieke partijen. En dat onaf gezien 
van het feit of de mensenrechten een 
kriterium worden om van deze fi-
nanciering^vorm te genieten. Ik vind 
het bovendien een gevaarlijk principe 
wanneer een parlementaire meer
derheid bedlLit welke partij demo-
kratutch Li en welke partij niet. 

VU-kamerlid Vk Anciaux 
stemde -wel voor het voorstel. 
Hij vindt dat het Vlaams Blok 
vv̂ el moet uitgesloten kunnen 
worden van de partijfinancie
ring. De Brusselse staatssekre-
taris vond in een telefom'sch 
gesprek met de redaktie niet 
„dat in een demvkratie de tolerantie 
zo ver moet gaan de intolerantie te 
tolereren. Ik ontzeg het Vlaanu Blok 
niet haar rechtmatige plaats in het 
parlement. Maar het programma 
van het Vlaams Blok is ontegen
sprekelijk ondemokratisch." 

De Raad van State had niet 
onmiddellijk grote bezwaren te
gen het voorstel-Eerdekens. 
Het voorstel doet immers geen 
afbreuk aan het recht zich kan
didaat te stellen en verkozen te 
worden. Gekozenen en frakties 
die hun geloof behjden in het 
EVRM, genieten in tegenstel
ling tot de anderen wel van forse 
financiële voordelen. 

<; 

HET VLAAMSE POTJE VAN AGUSTA (2) 
(Vervolg van blz. 1) 

de kritici uit eigen rangen als 
nestbevuilers, kondigde een so
cialistisch spreekverbod over 
Agusta af, en gaf een revisor de 
opdracht "een nieuwe door
lichting" te maken van de SP-
boekhouding. Daar zal die re
visor de handen vol mee heb
ben. Verleden week versche
nen berichten dat héél de boek
houding van de SP vals is. 
Andere berichten nuanceerden 
dat alleen in de boekhoudingen 
van vzw's rond de SP niet alles 
volgens de regels verliep. 

Niet één van de toenmalige SP-
kopstukken vond zichzelf der
mate in opspraak gekomen dat 
hij het nodig achtte ontslag te 
nemen uit zijn huidige funkrie. 
De politikus die volgens 96% 
van de Vlamingen ontslag 
moest nemen, presteerde het 
zelfs om voor de pers te mogen 
schuilen onder de paraplu van 
wie veel burgers de machtigste 
man ter wereld vinden, de pre
sident van de Verenigde Sta
ten. Achter de schermen werd 
op dat ogenblik al gelobbyd 
door kandidaat-opvolgers. 

De SP heeft nu besloten haar 
miserie tot verkiezingstema te 
maken. Een steunlijst van be
kende Vlamingen probeert er 
de publieke opinie alsnog van 
te overtuigen dat "de SP nodig 
is ' . Al wie omwille van Agusta 
zijn stemgedrag meende te mo

gen veranderen, wordt aange
raden dat a.u.b. niet te doen. In 
de socialistische partij werden 
weliswaar grove fouten be
gaan, maar dat betekent niet 
dat heel die partij bestaat uit 
rotte appels. E^n korrekte in
schatting. Indien de SP ten
minste bereid is de enkele rotte 
appels, ook bovenaan, te ver
wijderen. 

Het Vlaamse Agusta-potje 
zorgde immers voor een ge
weldige schokgolf bij de pu
blieke opinie. De waarheid 

blijkt nog erger dan het ergste 
verhaal dat de grootste advo-
kaat van de anti-poKtiek uit zijn 
duim zou kunnen zuigen. De 
vuilste achterkant van een 
grote regeringspartij treedt nu 
in al zijn morsigheid voor het 
voethcht. Het blijkt een partij 
te zijn waar allerlei groezehge 
vzw's opgericht werden om de 
financiële vijver troebel te ma
ken en te houden. 

Partijfunktionarissen en kabi
netsmedewerkers die het in
tussen tot grote baas van De 

Post of topambtenaar in de 
Vlaamse administratie brach
ten waren de hoofdrolspelers
uitvoerders in een smeergeld-
transaktie met echte spook-
firma's en geheime Z-witserse 
rekeningen. Verantwoordelijke 
politici -wisten eerst van niks, 
en bleken later wel degelijk op 
de hoogte te zijn. Het zijn po
litici die vanop de tribune met 
grote principes zwaaien over 
korruptie, maar die de smeer
geld-pot in eigen rangen met 
alle middelen gedekt wilden 
houden. Omdat ze, zoals een 
van hen opperde, toch niet hei-
hger wilden zijn dan de Paus, 
die over enkele maanden naar 
ons land komt voor de za
ligverklaring van Pater Dami-
aan. 

Moest het nu het Agusta-
smeergeld voor de SP alleen 
zijn dat de anti-politiek voedt. 
Maar een terugblik op vijf we
ken aktuahteit levert een aan
eenschakeling van andere 
schandalen, schandaaltjes en 
nieuwsfeiten op die bepaalde 
burgers, de ene al meer dan de 
andere, verontrusten. Deze pe
riode begon met een premier 
die naar Texas reisde om voor 
de kamera een mechanische 
stier te bedwingen. 

Daarna kw^am een verwaar
loosd getuige vertellen dat de 
mafieuze moord op een ex-

partijvoorzitter beraamd is in 
een kaiïee in Tilff; er was het 
geknoei met gew^estplannen in 
de Eurantex-zaak; de koel
bloedige moord op een kom-
promisloos hormonenjager; 
nieuwe groene overlopers naar 
de CVP; de uidevering van een 
legerkommandant die beschul
digd wordt van passieve kor
ruptie en schriftvervalsing in 
de obussenaffaire; kleinschalig 
geknoei van een ambtenaar-
met-apotekersambities in de 
Senaat; drie Guy's die van een 
politieke come-back dromen; 
berichten over interne afreke
ningen bij de samensteüing van 
de verkiezingshjsten; twee jaar 
lang laboreren aan een brood
nodig mestaktieplan dat er 
dankzij halsstarrig boerenpro
test toch niet zal komen; een 
gloednieuw slotklooster in de 
ongerepte natuur van een ko
ninklijk domein dat er dankzij 
het Hof, de Bisschop en een 
Minister razend snel mag ko
men; 

Op 21 mei moeten alle Belgen 
nog eens naar de stembus. Vol
gens de ZJi/KöAyö-peiling die za
terdag in De Morgen verscheen 
weet 40% van de Vlaamse kie
zers nog niet voor welke partij 
te stemmen. J e zou voor min
der. 

(Pdj) 
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WEIMAT 
TRANSFERS IN DE SZ: 

JAN CAUDRON INTERPELLEERT OPNIEUW 
VU-kamerlid J a n Caudron in-
terpelleerde de eerste minister 
nogmaals over de niet-objekrief 
verklaarbare transfers binnen 
de SZ. Hi) formuleerde deiarbij 
opnieuw zijn voor kritiek op het 
rapport-Jadot en vroeg zich af 
wanneer de federale regering nu 
eens, zoals beloofd, werk ging 
maken van de afbouw^ van deze 
transfers. Wij citeren uit zijn 
tussenkomst: 

J. Caudron: ,,Ook mijn persoon
lijke parlenuntaire initiatieven met 
betrrekking tot de kommunautaire 
<)chefftrekkingen via schriftelijke 
vragen aan alle federale ministers 
botsen steevast op een muur van 
onwetendheid of is het onwiL Wan
neer er dan toch een minister ant
woord geeft met weLprekend cij-
fermateruial, dan L) er altijd wel een 
topambtenaar van dienst die zich 
uitslooft om de verschillen te mi-
nunalLieren en aL normaal te doen 
voorkomen." 

Nochtans zijn er redenen om 
zich vrcigen te stellen. Nemen 
we het voorbeeld van de uit-

• keringen voor beroepsziekten. 

J. Caudron: „Met zijn 32,6% van 
's lands inwoners ontving het Waalse 

gewed161% van de in het binnenland 
uitgekeerde vergoedingen. Dat het 
hier enkel om mijnwerkers met stof-
long zou gaan is een drogreden. Deze 
laat immers veronderstellen dat 
Limburgse mijnwerkers immuun 
zouden zijn voor stof long." 

Caudron besluit dat de sociale 
w^etgeving boven en onder de 
taalgrens geheel anders 'geïn
terpreteerd' en toegepast wordt. 
Dit gegeven hgt aan de basis 
van de niet-objektief verklaar
bare 'aderlating' \vaareian het 
federale België stilaan dood
bloedt. 

J. Caudron: „Persoonlijk heb ik er 
helemaal geen moeite mee dat onze 
Waalse vrienden er een ander kon-
sumptiepatroon of andere inzichten 
op rmhouden. Alleen kan dit niet 
meer op de kap van de Vlaamse 
werknemers en werkgevers j " 

SINDS 1830 

Van Waalse kant wordt graag 
gedweept met de zogezegde 
geldstroom van Wallonië gfedu-
rende de eerste 100 jaar van het 
bestcian van België. Inmiddels 
staat onomstotelijk vast (studie 
prof. Juu l Hannes ; W I J 15 feb. 
jl.) dat gedurende de periode 
1830-1914 Vlaanderen ook al 
het gela^ getaalde: 44% van de 
belastingen was Vlaams geld, 
37% van de investeringen ging 
naar Vlaanderen. 

J. Caudron: „De Vlaamse ach
terstelling u dut) zo oud als België 
zelf en zal ook in de toekomst nog 
aanzwellen. Bij al deze scheeftrek
kingen stelt de hardwerkende en 
belastingbetalende Vlaming zich een 
aantal vragen." 

Vragen als daar zijn: waarom 

kosten de bevallingen in WaJ-
lonië dubbel zo veel dan in 
Vlaanderen? Waarom kunnen 
onze zuiderse buren zoveel keer 
meer 'genieten' van ziektever
zuim, invaliditeit, bestaansmi
nimum? Waarom heeft Wal
lonië proportioneel 45.000 amb
tenaren meer dan Vlaanderen ? 

J. Caudron: „Het standpunt van 
de VU is blijkbaar ook nog niet 
helemaal doorgedrongen: de VU ij
vert niet alleen voor een gefede
raliseerde SZ omwille van de centen, 

maar wel omdat deze materie zeer 
nauw aansluit bij de bevoegdheden 
van gemeenschappen en gewesten. 
Enkel zo is een samenhangend ge-
zins-, gezondheids- en tewerkstel
lingsbeleid aangepast aan de be
hoeften van Vlaanderen en Wallonië 
mogelijk. 

Ik ben van mening dat de Gewesten 
en Gemeenschappen best zelf hun 
sociale zekerheid organiseren. Wij 
zijn nu eenmaal een totaal ander 
volk dat niet alleen een totaal andere 
taal spreekt, maar oook een andere 

mentaliteit heeft. De Franstaligen in 
ons land kunnen dan bijvoorbeeld 
opteren voor meer kindergeld terwijl 
de Nederlandstaligen kunnen kiezen 
voor meer pensioen. Dit moet al
lemaal kunnen. 

Niet de federalisering van de SZ zal 
België doen barsten, maar wel de 
weigering van de drukkingsgroepen 
en sommige franstaligen om de f air
play en de Bundestreue op een eer
lijke manier toe te passen." 

(gv) 

JOSTRUYEN: 

SOCIALE ZEKERHEID / / 

NIET MEER AANGEPAST" 
Niet alleen J a n Caudron in de 
Kamer, maar ook J o s Truyen in 
de Senaat sprak over de trans
ferten in de SZ. De federa
lisering dciarvan blijft voor de 
VU een strijdpunt. Truyen 
treedt Caudron bij in zijn be
denkingen over het rapport-Ja
dot. Elk triomfalisme over de 
evolutie naar kleinere verschil
len inzake de medische kon-
sumptie is volkomen mis
plaatst. 

De Vlaamse regering gaf op
dracht aan professor Pieters om 

de transferten in de SZ te on
derzoeken. Pieters stelt hierin 
voor om klaarheid te brengen in 
dit mistig dossier via een ge
deeltelijke overheveling van de 
SZ. De kostenkompenserende 
vergoedingen zouden moeten 
doorgeschoven worden naar de 
gemeenschappen. 
Deze regeling zou slechts twee 
uitzonderingen toestaan: de me
dische kosten als gevolg van een 
arbeidsongeval of die van een 
beroepsziekte. Deze zouden in 
federale handen moeten bhj-
ven. 

VANAVOND NIET, SCHAT! 
Neem nu de eerste werkdag van deze 
week. De vooravond van een nieuwe lente 
maar zeker geen nieuw geluid. Vooral niet 
op de Vlaamse TV-stations. 

„Knip!" flitst ruisloos het zap-masjien en 
daar verschijnt die goeie ouw^e Sinja Mosa, 
voor de 41ste keer. Dat het Braziliaans 
produkt reeds eerder werd getoond is geen 
probleem. Na deze oude bekenden is het 
tijd voor de 141ste aflevering van de 
Australische strandsoap Paradise Beach. 
Een streepje joernaal om dan vlug het 
doek op te halen voor de 1161ste The Bold 
and the Beautifull. Vlug kijken hoor, want 
Sally kan elk ogenblik gaan bevallen. Na 
een kwasje is het alra^ nodig om voor de 
1585ste keer te gaan zien hoe de Buren het 
stellen. 

Vermomd als mededeling valt het niet op 
dat de uitslag van de Belgische Tiercé, 
Quarté en Top 5 pure reklame is. Maar 
niet getreurd want nu is het tijd voor het 
grote werk: joemaal, sport en weerbe
richt. 

Deze ernst duurt maar even, de avond is 
lang en de Reyersleian heeft nog veel moois 
in petto. Wie dacht zich nu reeds te ruste 
of een kaartje te leggen heeft het dus mis. 
De droefgeestige jingle van het navenante 
weerbericht is nog maar pas uitgestorven 
of wij moeten ons reeds melden voor 
Wildbach, een famUierel van Duitse ma-
kehj. Alaar djiar roepen Emiel Goelen en 
Rita Van Neygem ons op om hun w ê-
kelijks konsumentenmagzine te proeven. 
Wij pikken er één item uit: Belgische 
kazen. Miei en Rita snijden drie vragen 
aan. Is België een kaasland? WeUce soor
ten Belgische kaas bestaan er ? En hoe zit 
het met de kwaliteit ? Van de kazen, wel te 
verstaan. 

„Belgische" kazen, hoorde u. Alsof er 

sinds de federalisering geen Vlaams Fonds 
voor de Promotie van de Produkten van de Land-
, Tuinbouw en Zeevisserij bestaat. 

lïen klein uur later zijn wij er weer klaar 
voor. Dit keer voor The Nanny, w^aarover 
w îj ook nog een vraag gesteld krijgen. De 
charter naar Mallorca zit nog niet vol. Van 
de telefoon is het vlug v̂ êer naar de buis 
voor Moon over Miami. 

Wie reeds goesting vertoonde om piama of 
een andersoortig flanel a^n te trekken 
moet nog even w^achten want een af
levering van de Christen-Democratische 
Omroep willen vrij voor geen geld missen. 
J a n Hoet heeft afgehciakt en wordt ver
vangen door tw^ee joemalisten. Luc Van 
den Brande antw^oordt zoals gewoonlijk 
naast de vragen. Waarna de dag afgerond 

wordt met de weervoorspelling die als 
twee druppels regen op die van 19u.58 
lijkt. Alaar er wordt beterschap beloofd. 

TV 2, het betere broertje van TV 1, begint 
veelbelovend met Tik Tak en Musti, 
w^aarna Blinky Bill en Disney Festival de 
kleinsten nog even op houden. Het 'grut 
dat nog geen vaak heeft mag van een 
Kanadese jeugdreeks genieten. Joernaal, 
sport en weerbericht blijken hetzelfde te 
zijn als dat van TV 1. Vervolgens wordt 
Sabine De Vos op kijkend Vlaanderen 
losgelaten, haar programma draagt de niet 
mis te verstane titel Mispunt en past won
derwel bij de presentatrice. Herman Van 
MoUe en een kvrissend duo mogen hun 
eruditie ten toon spreiden. Dan wordt het 
uitkijken naar een dokument over de 

seksuele identiteitsproblemen w^aar jonge 
Japanse vrouwen mee worstelen. 
Waarom nemen ze geen kontakt op met 
Goedele Liekens die op Ka 2 van der
gelijke problemen pap heeft gegeten ? 

Om half tien komt de BRTN Ter Zake, 
eindelijk. Ondertussen zijn -wij w êl de 
draad van de feuilletons kwijt. Dat wordt 
dan goed gemaakt door weer een andere 
reeks, met name The House of Elliott. Felice 
houdt ons een half uur aan het lijntje. 
Incredibile ! Moe maar tevreden van zoveel 
kijkgenot spitsen -wij de oren voor een 
Vlaamse dichter. Het is haast middernacht 
wanneer Walter Haesaert ons zijn diepste 
zieleroerselen probeert aan te kaarten. 

Andere Vlaamse zenders lukken er in onze 
kijkhonger zo mogeUjk nog scherper te 
stellen. Op dezelfde eerste -werkdag ser
veert V T M ons 7 uur en 39 minuten cian 
feuilletons. Ka 2 doet er nog eens 3 uur en 
15 minuten bovenop en VT 4 nog eens 1 
uur en 40 minuten. Wie rond middernacht 
nog klaar van geest is weet dat hij on
dertussen 17 uur en 15 minuten soap op de 
maag heeft. Geen mens is daar tegen 
opgew^assen. Vanavond niet meer, schat! 

Nu zijn u noch R.Asmus verplicht om te 
kijken, de Heer zij geloofd! Alaar wie 
uitzendt ^vil bekeken worden en als je de 
kijkcijfers moogt geloven wordt er nog 
gekeken ook. 

E^n ouvv̂ e joemalist vertrouwde ons ooit 
toe: „Hoe lichter de kost, hoe groter de 
oplage." Zijn weekblad droeg de titel... Ons 
Volk Ontwaakt. 

Vandciag geldt de regel: hoe dwazer de 
kost, hoe meer kijkers ! 

R.j\smus 

Jos Truyen: "Een volledige ob-
jektiverlng van de transferten 
kan slechts door volledige fe
deralisering. " 

J. Truyen: „De regujrmlisering 
van de SZ stelt de gemeenschappen 
ook UI staat een eigen sociaal beleid 
te voeren. In dit perspektief kan men 
pleiten voor de regionalisering van de 
kinderbijslag en van de ziektever
zekering. De VU wil niettemin ver
der gaan en wil een halt toeroepen 
aan de vele wantoestanden. Een vol
ledige objektivering van de trans
ferten kans slechts door een volledige 
federalisering. Wij willen solidair 
blijven met Wallonië, maar die so
lidariteit moet doorzichtig, weder
kerig en betaalbaar blijven. We
derkerig overleg is dan ook nood
zakelijk. 

Indien het wegwerken van de 
wantoestanden nog geen oplos
sing biedt voor de financiering, 
moeten andere bronnen gezocht 
•worden. Het huidig model van 
de SZ is niet aangepast aan onze 
post-industriële samenleving. 

Het rapport-Jadot heeft ons in 
dit kader geen stap verder ge
holpen. Moeten we dit beschou
wen als tijdverhes of als een 
instrument om ook andere po-
htieke partijen te overtuigen van 
de noodzaak van de volledige 
federalisering van de S Z ? " De 
bevoegde minister beschouwde 
dit laatste als een retorische 
vTciag.. . 

(ge) 
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AfflIEEL 
EUROPARLEMENTSLID JAAKVANDEMEULEBROUCKE OVER DE HORMONENMAFFIA 

WAS ER NU ECHT EEN MOORD NODIG? 
Een maand geleden werd dr. Lic. Karet Van Noppen door 
onbekenden vermoord. Dag- en weekbladen, radio en 
televuie be,iteedden uitgebreid aandacht aan deze laffe 
daad. Plot^ werd het gebruik van verboden groeihe-
vorderaard in de veeteelt "ontdekt". Her<)tellende van een 
zware val, maakte ik de ontwikkelingen van de jongste 
weken noodgedwongen aU "toeschouwer" mee. Ik legde geen 
ronkende verklaringen af, gaf geen interview^) weg of deed 
geen (Spetterende voord tellen. Ik volgde alleö vanop afstand. 
Mij rest die éne, die prangende vraag: "Was er nu écht 
een moord nodig vooraleer er doortastend kan 
•worden opgetreden ? Zullen de betrokkenen trou-
•wens de juiste besluiten trekken uit dit kwalijke 
dossier?" 

I
k heb het de voorbije jaren 
heus niet onder de markt ge
had. Het hormonendossier 
kostte me aardig wat inspan

ning. Sinds september 1988 ben 
ik met dit dossier bezig. Mijn 
ontleding, die ondertussen 
reeds zes jaar oud is, bleek juist. 
Niemand had de voorbije w ê-
ken het recht "uit de lucht te 
vallen". 

NEDERLANDSE 
VOORBEELD 
Ik organiseerde talloze perskon-
ferenties, schreef een boek over 
de problematiek, interpelleerde 
de regering, de Europese Kom
missie en de Raad van Alinis-
ters. Ik kloeg de versnippering 
van de kontrolediensten aan, de 
"gaten" in de hormonenwet van 
1985, de lakse houding van be
paalde boerenvakbonden, de 
slechte organisatie van de keu
ringsdiensten in de slachthui
zen, de slechte •werking van het 
gerecht, het gebrek aan koör-
dinatie tussen de overheids
diensten. 

Ik wees op de noodzaak aan 
meer Europees overleg, ver
strengde 'hormonen'-richtlij-
nen, uniforme kontroles in alle 
lidstaten, openbaarheid van de 
resultaten, betere samenwer
king tussen de laboratoria. Ik 
organiseerde werkbezoeken 
naar Nederland waar ik onze 
inspekteurs in kontakt bracht 
met hun Nederlandse kollega's. 
Ik bracht topspeurders uit Ne
derland, België, West-Duits
land, het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Frankrijk, Spanje en 
Italië bijeen op een informeel 
symposium samen te Brussel m 
het Europees Parlement. 

Verbeterde w^etgeving, stren
gere kontroles, betere samen-
•werking zijn één zaak. Een 
mentahteitsverandering binnen 
de vleesindustrie is een andere. 

Net daarom pleitte ik ook steeds 
voor een bezinning binnen de 
sektor zelf. Want dat is absolute 
noodzaak. Ik wees op het Ne
derlandse voorbeeld waar men 
reeds sinds 1990 de eigen ver
antwoordelijkheid van de vlees-
sektor benadrukt. De Stichting 
Kwaliteittigarantie VUedkalveren 
ging de lange iveg op van de 
be'wustmaking en de dialoog 
met iedereen die belang had bij 
de kvfcfeek en de verkoop van 
kwahteitsvlees. In open verga
deringen werden bereiders en 
handelaren in kalvervoeders, 
kalverkwekers, handelaren in 
vleeskalveren, kalverslachte-
rijen, kleine afnemers, slagers 
en warenhuisketens samen aan 
tafel gebracht met de Neder

landse Consumentenbond en de 
ambtenaren van het ministerie 
van Landbouw en de inspek-
tiediensten. Vijf jaar later is de 
Nederlandse kalversektor zo 
goed als "clean". Het kan dus! 
Ook in Vlaanderen ? 

Kostte dit dossier me aardig wat 
inspanning, het bracht me ook 
veel vriendschap op. Ik stond in 
die lange strijd immers nooit 
alleen. Op mijn weg vond ik 
tientallen toegewijde ambtena
ren, goede politiemensen, en-
toesiaste onderzoeksrechters, 
wijze professoren, bezorgde 
kollega's-parlementsleden en 
geëngageerde slagers. Daarbo
venop ook een hele reeks die
renartsen en apotekers die hun 
zorg om de volksgezondheid op 
alles lieten voorgaan. En die 
hierover ook openlijk publiceer
den in kranten, in weekbladen 
of in vaktijdschriften. Niemand 
-zeker de regering van dit land 
niet- heeft dus het recht de 
'verloren onschuld' te spelen. 
Men wist en weet verduiveld 
goed wat er fout liep en loopt in 
de vleessektor. Jarenlang ver
zuimde men echter doortastend 
op te treden. 

Erger nog: de voorbije zes jaar 
probeerde men mijn argumen
ten van tafel te vegen en, cJs het 
eventjes kon, zelfs belachelijk te 
maken. In de Kamer van Volks
vertegenwoordigers kwam een 
staatssekretaris van Landbouw 
vertellen dat het allemcial zo erg 
niet was, dat mijn optreden on
verantwoordelijk was omdat ... 
het de goede reputatie van de 
Belgische vleesindustrie in ge
vaar bracht. Handelsbelangen, 
weet je wel! 

PRIORITEITEN 
Toch zet ik door. Omdat ik weet 
dat ik gelijk heb. De moord op 
Karel Van Noppen toont jam
mer genoeg aan dat een bepaald 
soort (on)mensen bereid is — ten 
koste van alles — haar wil door te 
zetten. Een maatschappij die 
daaraan toegeeft is verloren. Er 
is dus nood aan aktie. En dit zijn 
alvast enkele prioriteiten. 

1. De nieuwe w êt op de uit
oefening van de diergenees
kunde kwam tot stand in au
gustus 1991. In totaal zijn veer
tien koninklijke besluiten nodig 
om deze wet toe te kunnen 
passen. lïen aantal daarvan zijn 
van belang voor een efficiënte 
hormonenbestrijding. De rege
ring moet nog voor de ont
binding van het Parlement het 
uitvoeringsbesluit uitvaardigen 
dat voorziet in een geschreven 
overeenkomst van diergenees
kundige bedrijfsbegeleiding 

De koehandel in de dierengeneedkunde nwet worden aangepakt. In Vlaanderen bestaat een grijd circuit van 
geneesmiddelen, en dat vormt een gevaar voor de volksgezondheid. 

tussen een bedrijfsdierenarts en 
een landbouwbedrijf. Tegeüjk 
moeten ook de uitvoeringsbe
sluiten die ondermeer de kon-
trole en de bestraffing van net
werken kunnen vergemakkelij
ken in het Staatsblad gepubli
ceerd •worden. 

2. De koehcindel in diergenees
middelen moet dringend wor
den aangepakt. In Vlaanderen 
bestaat een grijs circuit van ge
neesmiddelen. Landbouwers 
bevoorraden er zich al te ge
makkelijk. En dat vormt een 
gevaar voor de volksgezond
heid. Het distributiesysteem is 
aan hervorming toe. Er is nood 
aan een eenvoudige struktuur 
waarbij veetelers alleen cian ge
neesmiddelen kunnen raken 
middels een voorschrift van een 
vaste dierenarts. Alle delen van 
de keten moeten streng gecon
troleerd worden. Dit wordt een 
topprioriteit voor de nieuwe re
gering. 

3. Er moet een nationale cel 
worden ingesteld, die onder lei
ding van een voltijds en ervaren 
magistraat alle hormonennet
werken opspoort en ontmantelt. 
Deze cel moet bevolkt worden 
door een beperkte groep mul
tidisciplinaire mensen die hun 
strepen reeds verdienden "op 
het terrein". Het regeringsvoor
stel om aan het hoofd van de 
bestaande interdepartementale 
cel een topmagistraat te benoe
men, gaat de goede richting uit 
op voorwaarde dat deze cel een 
permanent karakter krijgt (dus 
meer dan alleen maar mjian-
delijks overleg) en de cel als 
taak krijgt een aktief opspo
ringsbeleid met een grote ope
rationele slagkracht te ontwik
kelen naar bestaande (en ge
kende) hormonennetwerken. 

4. De wantoestanden binnen 
het Instituut voor Veterinaire 
Keuring moet worden wegge
werkt. Er is nood aan een voltijdd 
leidend ambtenaar die deze Pa-
rastatale A op een krachtige 
manier leidt. De deeltijdse op
dracht van de bestaande leidend 
ambtenaar moet dus worden 
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uitgebreid. De almacht van de 
hoofden van de keurkringen 
moet ^vorden gebroken. De eer
tijds beloofde rotatie van amb
tenaren en hoofden van keur
kringen moet worden toegepast. 
Zelfstandige keurders mogen 
nooit in een positie geplaatst 
worden waarbij ze de dieren 
van klanten moeten keuren. Het 
regeringsvoorstel om binnen het 
I V K een "cel k-waliteitskon-
trole" op te richten, gaat de 
goede kant uit. 

5. Er moet een onderscheid ge
maakt worden tussen keuring 
en politiewerk. Dierenartsen-
inspekteurs moeten de -wetten 
op de vleeskeuring korrekt toe
passen. Overtredingen in 
slachthuizen en op landbou^w-
bedrijven worden overgemaakt 
aan bevoegde politiediensten en 
het gerecht. Zij moeten dan hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
Het kan niet langer dat een 
beperkte groep dierenartsen-in-
spekteurs in slachthuizen en op 
de landbouwbedrijven alleen in 
de vuurlijn komt te staan. 
Daarom is op termijn nood aan 
de oprichting van een centrale 
dienst die het pohtionele -werk 
verricht. De Nederlandse Al
gemene Inspektiedienst (AID) 
kan terzake model staan. De op 
te richten nationale cel, met £ian 
het hoofd een topmagistraat, 
kan de eerste aanzet vormen tot 
deze nieuwe aanpak. 

6. De vleessektor moet zich be
zinnen. Ik roep op tot een na
tionale en permanente ronde-
tafel van de vertegenwoordigers 
van de veevoederfabrikanten, 
de kwekers, de veehandelaren, 
de slachthuisuitbaters, de vlees-
verdelers, de beenhouwers, de 
dierenartsen, de apothekers, de 
farmaceutische industrie, de 
•warenhuisketens, de nu reeds 
bestaande 'hormonenvrije' cir
cuits, de verbruikersverenigin
gen, de overheid en de bevoegde 
inspektiediensten. Er moeten 
duidelijke afspraken gemaakt 
worden inzake de eigen ver
antwoordelijkheid. Als de vlees
industrie in België wil over

leven, moet er een andere -weg 
bewandeld ^vorden. Daarbij 
moet men bereid zijn te leren uit 
buitenlandse voorbeelden (Ne
derland, Denemarken, ...). 

7. Koste ^vat het wil moet ver
hinderd viforden dat er een wild
groei komt van diverse "hor
monenvrije labels". Niemand 
kan voor zichzelf het monopohe 
opeisen van "hormonenvrij 
kwaliteitsvlees". De overheid 
moet dit k-waliteitslabel regle
menteren. Alle bestaande ini
tiatieven moeten aan dezelfde 
kriteria onderworpen worden. 
Het systeem van zelfkontrole 
moet streng en doorzichtig zijn. 
In geen geval komt de zelf
kontrole in de plaats van de 
overheidskontrole. Terzake kan 
het Nederlandse voorbeeld bin
nen de kalversektor inspirerend 
werken. 

8. Ook op het Europese terrein 
is aktie noodzakelijk. De Eu
ropese Reiad van Ministers en 
de Europese Kommissie moeten 
de aanbevelingen die het Eu
ropees Parlement op 16 maart 
1995 met kwasi algemeenheid 
van stemmen goedkeurde bin
nen de kortste termijn uitvoe
ren. Dit betekent ondermeer de 
aanpassing van de bestaande 
hormonennchthjnen, de oprich
ting van een Europese koör-
dinerende cel, het mede betrek
ken van Europol bij de op
sporing van internationale net
werken en een uniformisering 
van de kontroles over alle lid
staten heen. Konkurrentiever-
valsing door het verspreiden 
van onvolledige statistieken is 
onaanvaardbaar. 

Zes jaar reeds sla ik op dezelfde 
nagel. In het boek De hormo
nenmaffia beschreef ik uitge
breid waar de knelpunten lig
gen. Er waren aanslagen en een 
moord nodig vooraleer er een 
begin van aktie kwam. Laat er 
ons nu eindelijk eens allen sa

men \verk van make 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Volksunie-Europarlementslid 
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SOCIAAL 
HELP, IK BEN VIAMING EN ZIEK TE BRUSSEL! 

VU-AKTIE IN BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN 
Naar aanleiding van het voorval 
te Dilbeek waarbij een boreling 
in levensgevciar verkeerde mede 
door de Nederlandsonkundig-
heid van sommige leden van het 
Brusselse Medisch Urgentie
team, worden ŵ e nogmaals met 
de neus op de feiten gedrukt. 
Ondanks de taalwetgeving 
wordt het Nederlands in Brus
selse ziekenhuizen nog steeds 
stiefmoederlijk behandeld. Ook 
VTJ-kamerhd Etienne Van Vae-
renbergh en met hem het be
stuur van VU-arrondissement 
Brussel zien de dringende nood
zaak om hiertegen te protes
teren. 

In het verleden -werden reeds 
talrijke initiatieven ondernomen 
tegen tekortkomingen bij de 
toepassing van de taalwetten in 
de Brusselse ziekenhuizen. De 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht stelde bij herhaling de on
toereikende taalkennis van per
soneel in bikommunautaire zie
kenhuizen vast. Ondanks het 
dwingend karakter dat zij ver
bond aan de -wetgeving wordt 
deze nog dagelijks met voeten 
getreden. 

Dit leidt tot kwalijke gevolgen 
voor de patiënten zelf. In de 
eerste plaats slagen niet-Frans-
talige patiënten er moeilijker in 
hun klachten duidehjk te for-

Nederland,)- en FraiutaUgen in hetzelfde bedje ziek ? 

muleren waardoor de artsen op 
hun beurt onmogelijk een kor-
rekte diagnose kunnen stellen. 
Bovendien zorgt gebrek aan 

kommunikatie voor een gevoel 
van onbegrip -wat in bepaalde 
gevallen tot depressies leidt. 
Uit onderzoek blijkt dat Ne

derlandstalige patiënten gemak
kelijk overschakelen naar het 
Frans omdat zij vlug doorheb
ben dat de arts hun klachten 
niet begrijpt. Maar ook omdat 
zij als Vlamingen een negatieve 
houding van de arts -vrezen. Wat 
uiteindehjk resulteert in onte-
•vredenheid en frustratie. Daar
entegen komen taal-vriendelijk-
heid en respekt voor de patiënt 
de gezondheid van iedereen ten 
goede. 

VIJF ZIEKENHUIZEN 
Een bijkomend argument voor 
de verphchte tweetaligheid van 
verzorgingspersoneel is dat, 
naast de Vlaamse Brusselaars, 
meer dan 44.000 patiënten uit 
het Vlaamse gewest afkomstig 
zijn. Vooral patiënten uit het 
arrondissement Halle-Vil
voorde zijn aange-wezen op 
Brusselse ziekenhuizen. 

Uit deze opsomming van -wan
toestanden besluiten Van Vae-
renbergh en het bestuur van 
VU-arrondissement Brussel dat 
Vlaanderen dringend werk 
moet maken van een patiënt-
vriendehjke verzorging. In het 
kader dsiarvan organiseren de 
Vereniging voor Vlaamse Man
datarissen ( W M ) en het VU-
arrondissement Brussel een ak-
tie onder het motto: „Zijn taal
wetten in Brusselse ziekenhui

zen klinisch dood?" 

Zij verwelkomen ook u op deze 
aktie die doorgaat op zaterdag 
25 maart a.s. 

De aktie wordt gevoerd aan 
volgende ziekenhuizen: 

1. Universitair Ziekenhuis 
Brugmann; 

2. Verplegingscentrum Etter
beek-Eisene ; 

3. Molière-Longschamps Zie
kenhuis ; 

4. Stichting-Henri Lambert; 

5. Instituut-Jules Bordet. 

Om lOu. samenkomst aan het 
VU-sekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te Brussel. 

lOu.15 u: De deelnemers -wor
den over 5 groepen verdeeld en 
gaan o.l.v. een verantwoorde
lijke naar een van de zieken
huizen. 

10u.30: start van de Jikties. 

Hu . 15: de deelnemers komen 
samen Jian het Jules Bordet-
instituut waar Etienne Van Vae-
renbergh de pers ontmoet. 

12u.: einde van de aktie. 

(kap) 

cs> Info: Jan Brocatiu, 
02/219.25.00 

tel: 

GROENE OVERLOPERS BLIJVEN OVERLOPERS 

Agalev-senator Alex De Boeck 
ruilt de groene partij Agalev 
voor de CVP. Hij vindt de 
groenen plotseling te links ge-
•worden, en als "groene onder
nemer". De Boeck is zaakvoer
der van een bedrijfje voor ge
zond -wonen, kan hij dat niet 
velen. De kritiek op de linkse 
koers van Agalev is niet nieuw. 
Agalev-stichter Luc Verdteylen 
hamerde vroeger al en recent 
nog hard op deze nagel. 

Oud-parlementsleden Fernand 
Ceyöelingé en GuSo Janzegerd 
verlieten eveneens zogezegd 
om deze reden Agalev, en fi
gureerden naderhand op on
verkiesbare plaatsen op een 
VU-lijst. Om God weet welke 
bizarre reden dook Janzegers, 
die in zijn periode als VU-
militant zelden bhjk heeft ge
geven van een tomeloze inzet, 
verleden week op de tiende 
plaats van de VLD-senaatslijst 
op. 

De Boeck haalde het voorbeeld 
aan van de samenw^erking met 
de ekstreemlinksen rond Patjy 
Söreruen bij de gemeentever
kiezingen in Antwerpen. Zijn 
zakelijke beslommeringen na
men De Boeck -wellicht te veel 
in beslag om toen, vooraleer de 
beslissing een kartel Agalev-
BSV te sluiten gevallen was, 
zijn protest wereldkundig te 
maken. De Boeck verwijst ook 
naar de aanwijzing van Eddy 

Boutmans, de voorzitter van 
Agalev-veel-te-groot-Antwer
pen, als lijsttrekker voor de 
senaat. Deze Boutmans stond 
in 1982 op de hjst ELA, Eko-
logisch Links Alternatief, 
klinkt De Boecks verwijt. Het 
is intussen dertien jaar geleden, 
een tijdsspanne -Wciarin pasge
boren baby's 'vrou^v -werden. 

Het tijdstip dat De Boeck voor 
zijn overloperij uitkoos, in voUe 
pre-elektorale kampagne, pleit 
evenmin in zijn voordeel. Het 
maakt de reaktie van Agcdev-
-vrijgestelde Johan Malcorps 
voor de hand hggend: De 
Boeck stapt op omdat hij het na 
de negatieve evaluatie die de 
Stuurgroep over zijn parle
mentair w^erk maakte, -wel kon 
vergeten nog in aanmerking te 
komen voor een verkiesbare 
plaats. De Boeck was het enige 
Agalev-parlementslid dat door 
de Stuurgroep over de hele lijn 
gebuisd werd. 

Alex De Boeck uit Wenunel 
was wat men een parlementaire 
backbencher noemt. Hij kwam 
slechts bij toeval in de hoge 
vergadering terecht. De ironie 
van het lot wil dat hij daar Cecile 
Harnie opvolgde, de grote voor
vechtster van het migranten
stemrecht die Agalev (maar 
ook de aktieve pohtiek!) ver-
het omdat de groene partij niet 
links genoeg was. 

Bovendien werd de overstap 
van De Boeck bekend gemaakt 
uitgerekend in de -week -waarin 
de CVP de Vlaamse regering 
het vastlopen in het Mestcik-
tieplan. De overstap van "de 
groene ondernemer" naar de 
CVP op het ogenblik dat zij zo 
in het -vuur kwam te hggen van 
de media, de miheubeweging 
en al -wie de landbouwbelangen 
ondergeschikt vindt aan de 
volksgezondheid, moet voor de 
imago-strategen van die partij 
ontvangen zijn als een gods
geschenk. Al-weer pleit dit niet 
voor De Boeck. 

Het enige -wat enigermate in 
het voordeel van De Boeck zou 
kunnen spelen, is zijn aankon
diging dat hij meteen zijn par
lementair mandaat ter beschik
king stelt van Agalev. Het is 
maar de vraag of de groenen 
nog iemdnd zullen kunnen op
diepen die voor d? enkele ^ve-
ken die het psirlement van zijn 
ontbinding op 7 april scheidt de 
rode zetel van de groene on
dernemer kan innemen. Het 
zou volgens Malcorps -wel De 
Boeck zijn die in ieder geval 
een uittredingsvergoeding van 
goed 2,5 miljoen frank op zak 
mag steken. Indien pohtiek fat
soen een werkelijke eigenschap 
is van de overgelopen zaak
voerder, zouden -we hem de 
suggestie w^illen doen zijn uit
tredingsvergoeding weg te 

schenken, bvb. aan de door 
Agalev uitgespuwde Brouwerij 
van Luc Versteylen in Viersel. 

"E^n bepaald groen opportu
nisme steekt de kop op", zucht 
Alalcorps. Het zou best kun
nen -waar zijn. Onder de pa
raplu van senator De Boeck 
stapte ook een zekere De Smaele 
over naar de Vlaamse kris-
tendemokraten. Hij werkte in 
het begin van de jaren tachtig 
op het Agalev-sekretariaat, en 
behoorde toen tot de Stuur
groep. Momenteel bekleedt hij 
geen pohtiek mandaat. 

De twee overlopers vervoegen 
bij de CVP twee andere groene 
overlopers, maar van een 
zw^aarder kaliber: Paul Stacd en 
Leo Cox. Er wordt verteld dat 
zij er, vooral achter de scher
men, laboreren aan het mi-
heube-wustzijn en, samen met 
enkele anderen, aan de ver
ruiming van de CVP. Op het 
eerste vlak, zo illustreerde niet 
alleen het MAP-veto van de 
CVP-ministers in de Vlciamse 
regering maar ook bvb. de Eu-
rantex-affaire, kunnen ze nog 
geen resultaten voorleggen. 

Maar op het tweede vlak, zo 
illustreerde de overkomst van 
De Boeck en De Smaele op het 
ogenblik dat de CVP zich al
lesbehalve als een miheube-
-wuste partij aan het profileren 
w^as, zijn de overgelopen groe

nen -wel in het ingangseksamen 
geslciagd. In het ingangseksa
men van CVP-er, voor wie de 
verruiming van de partij ster
ker doorweegt dan de gezond
heid van het (poUtieke) mi
lieu. 

Het bhjkt dat De Boeck niet 
alleen bij de CVP, maar ook bij 
de VLD aktief gesoUiciteerd 
had voor een overstap. Het 
werd de CVP omdat Van 
Hecke hem -vragen stelde over 
zijn engagement (je zou voor 
minder!), en Verhofstadt on
middellijk begon te praten over 
zijn plaats bij de aanstaande 
verkiezingen. De edele keuze 
die De Boeck maakte voor het 
"engeigement" maakt op ons 
geen indruk. Wel de vaststel
ling dat zowel CVP als VLD 
nog steeds bereid gevonden 
worden om mandatarissen van 
andere partijen af te snoepen. 

Ondanks de slechte naam die 
overlopers, en daardoor ook 
hun gastheren, hebben in de 
publieke opinie. In deze door 
schandalen getekende pre-
elektorale weken hadden we 
van deze grote partijen, die 
volgens De Boeck "invloed 
kunnen uitoefenen in België", 
wat meer verantwoordelijk
heidszin verwacht. In het al
gemeen politiek belang. 

(Pdj) 
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LMDUIT 
MET ZICHT OP KAAP DE GOEDE HOOP 

ZUIDAFRIKAANSE BEGROTING IN TEKEN 
VAN HEROPBOUW EN ONTWIKKELING 
KAAPSTAD — Onderwljé, gezondheidzorg en woningbouw 
krijgen een flkde financiële Inspuiting In de Zuldafrl-
kaande begroting voor 1995-'96. Chr'u Llebenberg, de 
partijloze minister van Financiën, heeft z'n werkstuk 
vorige week woensdag voorgesteD aan de parlementsleden. 
De monetaire en fiskale discipline mag volgens hem niet In 
het gedrang komen door het Heropbouw- en Ontwlk-
kellngsProgramma. Een opdracht die sterk lijkt op het 
verzoenen van water en vuur. 

D
e begroting '95-'96 wijkt 
inhoudelijk sterk af van de 
dokumenten die \verden 
uitgewerkt onder de voog

dij van de Nationale Partij 
(NP). Bij de opmaak van de 
begroting is de aandacht van de 
drie regeringspartijen ANC, In-
katha en N P vooral uitgegaan 
naar extra middelen voor H O P -
initiatieven. 

Hiervoor werd gesnoeid in de 
uitgaven van andere departe
menten. Bovendien hoopt de 
Zuidafrikaanse regering haar 
strategische olievoorraden voor 
600 miljoen rand van de hand te 
kunnen doen. Werknemers en 
werkgevers ^verden via de Na
tionale Ekonomische Ontwik-
keUngs- en Arbeidsraad (Ned-
lac) betrokken bij het uitstip
pelen van de nieuwe beleids
lijnen. 

LEVENSKWALITEIT 

Liebenberg raamt de inkomsten 
voor '95-'96 op 124 miljard 
rand. De uitgaven lopen op tot 
153 miljard rand. Hierdoor ont
staat een begrotingstekort van 
29 miljard rand (5,8 procent van 
het bruto binnenlands pro-
dukt). Bovenop dit tekort ko
men 9 miljard rand intresten uit 
het verleden. Het gekumuleerde 
tekort van 38 miljard rand 
•wordt gefinancierd met binnen-

en buitenlandse leningen. De 
aflossing van de leningen vormt 
de grootste uitgavenpost na on
derwijs. E^n vijfde van de be
lastingskomsten w^ordt gebruikt 
om leningen en intresten af te 
betalen. De Zuidafrikaanse re
gering verwacht niet dat de bin
nenlandse rentekoersen zullen 
stijgen omdat ze een beroep 
doet op de geldmarkt om een 
gedeelte van haar uitgaven te 
financieren. 

Voor het Heropbouw^- en Ont
wikkelingsplan (HOP) wordt 
de komende jsiar vijf miljard 
rand vrijgemaakt. Armoedebe
strijding en de verbetering van 
de levensomstandigheden staan 
centraal in het HOP. Het on
derwijsbudget is met één vierde 
toegenomen en legt nu beslag op 
26 procent van de niet-rente-
gebonden overheidsuitgaven. 
De klemtoon ligt op het weg
werken van de verschillen tus
sen blanke en zwarte scholen. 
Aan gezondheidszorg wordt 
13,4 procent van de uitgaven 
besteed. De uitbouw van de 
eerstelijnszorg in landelijke ge
bieden staat bovenaan het ver
langlijstje. Het budget voor wo
ningbouw en stadsvernieuwing 
wordt verdubbeld. 

De Zuidafrikaanse regering 
schrijft monetaire en fiskale dis
cipline hoog in het vaandel. Be

lastingsinkomsten mogen vol
gens de minister van financiën 
niet meer dan één vierde van het 
bruto binnenlands produkt 
(BBP) bedragen. „Door de to
tale belastingsdruk op 25 pro
cent van het BBP te houden, 
\vordt geld in de handen van de 
mensen gelaten om hun eigen 
levenskwaliteiten te verbeteren, 
te sparen en te investeren", al
dus Chris Liejpenberg. Dit sti
muleert de ekonomische groei 
en verbetert de situatie op de 
arbeidsmarkt. Het begrotings
tekort moet in de loop van de 
volgende jaren worden terug
geschroefd tot 4,5 procent van 
net BBP. De regering raamt het 
deficit op 5,8 procent van het 
BBP. Verleden jaar -was er een 
tekort van 6,4 procent. De eko-
nomie zou met 3,5 procent 
groeien. 

„De verleiding is groot voor 
regeringen om problemen op te 
lossen door meer uit te geven 
dan bekostigd kan worden", 
meent Liebenberg. ,,Zulke uit-
gavestijgingen leiden tot bui
tensporige leningen en hogere 
rentelasten, waardoor minder 
geld overblijft om elders te be
steden". Dit zou in Zuid-Afrika 
het H O P op de helling zetten. 
Behoefrigen, loontrekkenden, 
kleine ondernemers, bejaarden 

De Zuidafrikaanse regeruig van nationale eenbeu) maakt J) mdjaró 
Heropbouw- en OntwikkeÜngdplan. Armoedebestrijding dtaat daarbij 

en viferklozen zijn hier de groot
ste slachtoffers van. „De re
gering van nationale eenheid is 
geenszins van plan dit uiterst 
gevaarlijke pad te volgen", ver
zekert de technokratische mi-

,,KOM ONS REGISTREER NOU 
EN STEM OP 1 NOVEMBER" 
STELLENBOSCH - Presi
dent Nelson Mandela heeft de 
stemgerechtigde Zuidafrika-
nen opgeroepen om zich tijdig 
te registreren voor de eerste 
niet-raciale lokale verkiezin
gen die doorgaan op vi^oens-
dag 1 november. Tognogtoe is 
slechts vijf procent van hen 
ingeschreven op de kiezers-
Ujsten. 

Hij uitte z'n bezorgdheid over 
de trage registratie begin vo
rige week op een gezamenhjk 
beraad met adjunkt-president 
Frederik-Willem De Klerk 
(NP) en minister van Bin
nenlandse Zeiken Mangosu-
thu Buthelezi (Inkatha) in het 
Wereldhandelscentrum nabij 
Kempton Park. ,,Gezien het 
belang van deze dag voor de 
demokratizering van ons 
land, onderzoekt de regering 
de mogelijkheid om er een 
speciale nationale feestdag 
van de maken", aldus Man
dela. Hij besloot z'n Engels
talige toesprak met een veel
zeggende Afrikaanse zin: 

„Kom ons registreer nou en 
stem op 1 november". 

De inschrijving van kiezers is 
van start gegaan op dinsdag 
27 januari en loopt tot vrijdag 
28 april. Enkel geregistreerde 
kiezers mogen hun stem uit
brengen bij de plaatselijke 
verkiezingen. Roel Meyer, 
minister van Staatkundige 
Ontwikkehng en Provinciale 
Zaken had eerder aangekon
digd dat het huidige registra
tieproces ook de grondslag 
vormt voor de toekomstige 
nationale en provinciale ver
kiezingen. 

Zuid-Afrika zal volgens ad
junkt-president De Klerk pas 
een echte meerpartijen-demo-
kratie zijn na een suksesvolle 
lokale stembusgang. Daarom 
doet de regering van nationale 
eenheid een dringend beroep 
op zakenlui en niet-goever-
nementele organizaties om te 
helpen bij de registratie van 
stemgerechtigde Zuidafrika
nen. 

(fvdb) 

nister van financiën. Hij wil 
binnen- en buitenlandse inves
teerders ten allen prijze ervan 
overtuigen dat de Zuidafri
kaanse ekonomie in goede hjin-
den is. 

GUNSTIG KLIMAAT 

Op advies van de Katz-kom-
missie heeft het ministerie van 
Financiën •wijzigingen aan het 
belastingstelsel aangebracht. 
Zo worden de belastingen van 
de voormalige thuislanden 
Transkei, Ciskei en Bophuhats-
WcUia volledig op Zuidafri
kaanse leest geschoeid. Er komt 
een fiskale amnestie voor per
sonen die niet -waren geregi
streerd als belcistingsphchtige 
vóór de verkiezingen van eind 
april 1994. „Met deze amnestie 
wordt de bladzijde van belas-
tingongehoorzaamheid omge
slagen. Geen verdere belas
tingsontduiking zal na het ver
strijken van de amnestieperiode 
geduld worden", aldus minister 
Liebenberg over het regerings-
besluit. Voortaan zal streng 
w^orden opgetreden tegen elke 
vorm van belastingsontduiking 
en fiskale spitstechnologie. 

De nieuwe belastingsstruktuur 
bevoordeelt personen die min
der dan 30.Ö00 rand per jaar 
verdienen. De lagere inkomens-
kategorieën zullen aanzienlijk 
minder moeten betalen in ver
gelijking met vorig jaar. De 
hoogste schaal bedraagt vanaf 
volgend jaar 45 procent. Ze is 
van toepassing op personen die 
meer dan 80.Ö00 rand per jaar 
verdienen. De aksijnzen op al-

rané vrij m het k.aSer van baar 
voorop. 

kohol, sigaretten en brandstof
fen worden verhoogd. Op 1 
oktober schaft de Zuidafiri-
kaanse regering de belasting 
voor buitenlandse aandeelhou
ders en de aanvullende belasting 
op import af. Ze hoopt zo een 
gunstig klimaat te scheppen 
voor buitenlandse investeer
ders. 

Filip Vandenbroeke 
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M DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE: 

EKONOMIE EN VERKEER IN LEUVENSE REGIO 

Na afloop van de verga
dering van het VU-partij-
bedtuur van maandag jL 
verspreidde VU-voorzitter 
Bert Anciaux onderstaande 
perd mededeling: 

Met stijgende verbazing heb
ben wi] kennis genomen van 
de VLD-voorstellen inzake de 
depolitisering van de mjigis-
tratuur. Ooit verklaarde 
Hugo Coveliers steevast dat 
'om in de magistatuur be
noemd te -worden moet men 
een blauwe onderbroek heb
ben'. 

Iedereen herinnert zich dan 
ook de talloze ingrepen in de 
benoeming van rechters die 
uitgingen van o.m. Jean Pede, 
Willy Declerck, Guy Verhof-
stadt, Patrick Dewael, Karel 
Poma, Herman Decroo en 
Karel De Gught. Niet zelden 
behoorden rechtstreekse fa-
mUieleden van de blauwe ex
cellenties tot de begunstig
den. 

STAAT MOET 
KORRUPTIEGELD 
TERUGVORDEREN 
De Volksunie stelt vast dat 
het eerste slachtoffer van kor-
ruptie-affaires de belastingbe
taler zelf is. In het kader van 
overheidsbestellingen zijn 
honderden miljoenen in de 
zakken van allerlei met CVP, 
SP of VLD verbonden per
sonen en VZW's verd^venen. 
Of het nu gaat om Dassault, 
Agusta, de smeerpijp, het 
obussenkontrakt .... vaststaat 
dat grote sommen werden uit
gekeerd en zonder twijfel 
werden doorgefaktureerd. 

De VU is dan ook van oordeel 
dat de staat de uitbetaalde 
smeergelden moet terugeisen. 
Als de regering wil kan zij 
onmiddellijk een duidelijk sig
naal aan de bevolking geven 
door minister Wathelet op te 
dragen zich namens de Bel
gische staat burgerlijke partij 
te stellen bij de onderzoeks
rechter. 

ALLENDEPOTHELMOP: 
STEM OP DE FIETS! 
Op 21 mei gcian we met z'n allen 
naar het stemhokje. Dat ligt 
kort bij huis, wéiarom zouden 
we niet eens met de fiets gaan ? 
Dat is ook de boodschap van 
Vlaams minister van Verkeer 
Johan Sauwens bij de voor
stelling van de vijfde Vlaanue 
Week van de Fietd van 21 t.e.m. 27 
mei '95. 
De fiets neemt nog steeds een 
belangrijke plaats in bij de 
schoolgaande jeugd en bij het 
verkeer op korte afstand. Kleine 
boodschappen en familiebe
zoekjes gebeuren nog altijd per 
tweev^rieler. Bijna 1 op 5 gaat 
dagelijks werken met de fiets. 
Meer en meer bedrijven pro
pageren dit trouwens in het ka
der van hun bedrij f s vervoer
plan. 

De fiets heeft het als vervoer
middel natuurlijk moeten afleg
gen tegen de auto, maar toch is 
zijn Jiandeel binnen het totale 
vervoer het jongste decennium 
konstant gebleven, zelfs lichtjes 
gestegen. Dat Iciatste is mede de 
verdienste van de Vlaamse 
Week van de Fiets. 

In die week -wordt de fiets extra 
in het zonnetje gezet. Vorig jaar 
werden liefst 700 fiets-aktivi-
teiten officieel geregistreerd. De 
stroom aanvragen voor dit jaar 
laat nu al vermoeden dat dat 
cijfer ruim overstegen zal wor
den. De organisatoren leggen 
zich niet enkel toe op rekre-
atieve projekten, ook preven
tieve verkeerskontroles en ver-
keerslessen voor zwakke •weg
gebruikers zitten in het pro
gramma. 

DAG NA DAG 
O p zondag 21 mei wordt aan 
iedereen gevraagd met de fiets 
te gaan stemmen. Het officiële 
startschot wordt gegeven in 
Hasselt, van -waaruit een fiets
tocht zal vertrekken. Eén dag 

later gaat iedereen met de fiets 
naar zijn werk. Vroeg opstaan 
dus ! 

Woensdag 24 mei maakt de fiet
sende schooljeugd de wegen 
veilig en de morgen erop (He
melvaartsdag) zetten alle fami
lies en senioren hun pothelm op. 
Rik Van Looy en Ferdi Van 
den Haute geven op vrijdag 26 
mei nog eens een trap op de 
pedalen en de Lu^ rond Werchter 
mag ook dit jaar ^veer rekenen 
op minstens 5.000 fietsers en op 
het gratis rockkoncert van 
Clouseau. Is het genoteerd ? 

(gv) 

c» Voor meer informatU en eigen 
Initiatieven: V.Z. W. Week van de 
Fiets, KreupeUnstraat 2, 1000 
BRUSSEL, UL 021227.23.29 

Namens de Volksunie van het 
arrondissement Leuven lichtte 
ge-wezen kamerlid Luc Vanho-
renbeek op een perskonferentie 
de VU-visie toe op de eko-
nomische ontwikkeling van de 
Leuvense regio. 

De VU stelt voor jaarlijks een 
overleg te organiseren tussen de 
30 gemeenten van het arron
dissement en de bestendige de
putatie van de pro-vincie 
Vlaams-Brabant. Z o n rondeta-
felkonferentie maakt een sa
menwerkende aanpak mogelijk. 
De VU suggereert om het 
streekplatform van het Hesoc 
(Hagelands Ekonomisch en So
ciaal Overlegcentrum) verder 
uit te breiden tot gans het ar
rondissement Leuven. 

In de belangrijkste centrumge
meenten -wil de VU nieuwe 
kleinschalige KMO-zones in
planten, de bestaande kernen 
verdichten. KMO-lintbebou-
wing en "Gouden Kruispunten" 
-worden van de hand ge-wezen. 
Er worden enkele specifieke ak-
tiepunten rond bedrijventerrei
nen opgesomd: in de Leuvense 
regio een maksimale benutting 
van de ambachtelijke en indus
triezone van Haasrode, een in
vuling van de bedrij venzones 
rond de Leuvense vaartkom en 
stationsbuurt, een uitbreiding 
van het universiteitspark in He-
verlee, de oprichting van een 
-wetenschapspark voor hoog
technologische bedrijven, en 
een nieu\ve bedrijvenzone voor 
internationale bedrijven. In de 
Tiense regio denkt de VU aan 

VLAAMS-
BRABANT 

MAART 

Do. 23 BRUSSEL: Vorming en 
Gemeenschap organiseert begeleid 
bezoek aan de Beurs, van 12u.30 tot 
14u. Begeleiding: Moniek Vanden-
bosch. Info: Juul Wydooghe, 
02/532.14.4L 

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

Vr. 24 ZOUTLEEUW: Reeks dia's 
over „De Tiende Provincie: 
Vlaams-Brabant. Om 20u.in het 
Oud Vredegerecht, Zoutleeuw. 
Org.: 1 Ijulikomitee + VAB. 

APRIL 

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

Za. 1 LEMBEEK: 19de Haan-
tjeskermis. Van 17u.30tot22u. Ook 
op 2/4 van llu.30 tot 17u. In zaal 
De Kring, St. De Waelplaats, Lem-
beek. Org.: VU-Lembeek. 

Do. 6 LEUVEN: Begeleid bezoek 
aan het Vlaams Filmmuseum, Van-
derkelenstraat 30 te Leuven, van 14 
tot 17u. Van 14u. tot 15u.30: rond
leiding met gids. Om 16u.30 „De 
klucht van de brave moordenaar". 
Nadien bespreking. Drankje in 
Café Den Engel. Org.: Vorming en 
Gemeenschap i.s.m. Rodenbach-
kring Leuven. 

Za. 8 ASSE: Jaarlijks etentje van 
VU-Groot-Asse. Van af 18u. in zaal 
Toverfluit, Gemeenteplein 25 te 
Asse. Ook op 9/4 van llu.30 tot 
16u. en op 10/4 vanaf 18u. 

de verwezenlijking van een 
nieuw^e bedrijvenzone aan de 
Zuidelijke Ring, en de herwaar
dering van de bestaande indus
triezones. In Aarschot wil de 
VU een nieuw regionaal indus
trieterrein, maar verzet de partij 
zich tegen de zone Hofheid in 
Nieu-wrode, omdat deze land
schappelijk te waardevol is. In 
de Diestse regio wil de VU de 
sanering van verlaten bedrij-
vensites zoals het pilootprojekt 
Koudijs, en een uitbreiding van 
de bedrijvenzone van Webbe-
kom. 

Al deze bedrijventerreinen moe
ten even-wel aan enkele d-win-
gende randvoorwaarden vol
doen: de strengste milieu-eisen 
dienen gerespekteerd te zijn, en 
de toepassing van de normen en 
reglementen moeten permanent 
gekontroleerd worden; de open 
ruimte dient maksimaaJ behou
den te blijven; hun oprichting of 
invulling dient te verlopen in 
overleg met de sociale partners 
en na ge-waarborgde inspraak 
van de mUieuverenigingen. 

De VU van het cirrondissement 
Leuven w^enst verder de uit
bouw van bedrijvencentra in 
Aarschot, Diest, Haacht en 
Landen naar het model van 
Hciasrode en Tienen. De ijind-
bou-w moet evenzeer gestimu
leerd worden, aangezien deze 
een -waarborg is voor het be
houd van de open ruimte en de 
te-werkstelling in de regio. 

Naast aandacht voor deze eko-
nomische ontwikkehng, vindt 

de VU ook een veilige ver-
keersinfrastruktuur onontbeer
lijk voor een vlotte interne en 
eksterne kommunikatie. Er 
-wordt gedacht aan de moder
nisering en sanering van een 
tiental gewest- en provincie-we
gen, betere spoor- en w^ater-
verbindingen (herwaardering 
van het kanaal Leuven-Meche-
len-Willebroek met o.m. huis-
vuUtransport naar de nieu-we 
verbrandingsoven met speciale 
schepen) en een aantrekkelijk 
openbaar vervoer (met o.m. de 
heropening van de recent ge
sloten spoorstations, belbussen 
op het platteland, veralgeme
ning bedrij fs vervoerplannen, 
gratis openbaiar vervoer voor 
gemeentelijke en pro-vinciale 
ambtenaren, geïntegreerd leer
lingenvervoer). De VU kant 
zich principieel tegen nieu-we 
autowegen. 

(Pdj) 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

1995: Doorbraak van 
de vrouw in de politiek? 
ontmoetingsdag VU-vrouwen 

Zaterdag 25 maart '95 - "De Met" -
Grote Markt 7, Vilvoorde 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u hartelijk uit op de nationale 
kaderdag van de VU-vrouwen. Dit jaar treffen we elkaar op 
zaterdag 25 maart e.k. in Taverne "De Met" te Vilvoorde. Par-
tijbestuurslid en aftredend voorzitter Nora Tommeleln is gast
vrouw. 
Het thema van de ontmoetingsdag - vrouw & politiek - biedt u 
zonder enige twijfel tal van praktische en onmiddellijke aan
knopingspunten bij uw dagelijkse politieke ervaring. 
We durven voiop rekenen op uw aanwezigheid. 

VOORMIDDAG 
10u.30: Ontvangst deelnemers (koffie). 
11u.00: Kennismaking met nieuwe verklozenen van 9.10.94: 

gemeentelijke en OCMW-raadsleden. 
Suggesties en reaktles hierop door panel van ervaren 
VU-politlca's 

12U.30: Middagmaal. 

NAMIDDAG 
14U.00: Beleidsvisie van de nieuwe voorzitster. 

Gesprek met vrouwelijke VU-mandatarissen rond de 
verkiezingen van 1995: Vlaamse Raad, Federaal 
Parlement. Besluiten en resoluties. 

16U.00: Slottoespraak door minister Johan Sauwens. 
Ls.m. Vorminscentrum Lodewijk Dosfel 

CS- zaterdag 25 maart 1995 -10u.30 tot 17u. - Vilvoorde, "De Met". 
es- voor meer Informatie: u belt Greet Sels op het nr (02) 219 49 30, 

of faxt op (02) 217 35 10. 
ia- wegwijs: "De Mef ligt In hartje Vilvoorde, op de Grote Markt 

rechtover het stadhuls. 
Op de ring afslag Vilvoorde nemen en steeds de wegwijzers 
centrum volgen. 
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ANTWERPEN 
MAART 

Uiï DE REGIO 
IN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

LAUWERS EN BORGINON TREKKEN 
JONGE EN VERNIEUWDE LIJSTEN Vr. 24 SESrr-AMANDS: VU-L*n-

tekwis, Zaal De IJzer, Borgstréiat 
143. Onspanningsk\vis voor gele-
genheidsploegen (van 3 tot 6 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 TURNHOUT: Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuwpoort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veurne. 
Vertrek om 7u. aan Tijlcars, Ever-
dongenlaan 17. Deelname: 870 
fr.p.p. Inschrijven bij Klcira Her-
togs, voor 10/3, 014/41.45.79. 

Za. 25 KALMTHOUT: Met F W 
naar het Vlakke Land, met bezoek 
aan Nieuvî Doort, Dodengang, 
Diksmuide, Alveringem en Veurne. 
Vertrek om 8u. Berchem Station. 
Terug rond 18u.30. Inschrijven 
vóór 3/3, 870 fr.p.p. 

Za. 25 EDEGEM: 13de Volks
zangavond ,,Kom zing met mij" in 
zaal Elzenhof, om 20u. Inkom 200 
fr. Org.: VNSE, FW, Kuhurele 
Kring. 

Ma. 27 KASTERLEE: Frank Se-
berechts over ,, Ieder 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 BERCHEM: Bezoek met 
FW-Berchem aan tentoonstelling 
,,Fianuninghi a Roma" en ,,Ik was 
20 in 45". Info: tel. 321.73.60, na 
18u. 

Di. 28 KALMTHOUT: 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). 

Do. 30 ANTWERPEN: Gespreks-
avond met Ludo Abicht: „De zure 
druiven van de oorlog. Amnestie of 
verzoening?". In het Rubenshof, 
Groenplaats 9. Org.: Coremans-
kring. 

Do. 30 HEIST O/D BERG: Wie 
sluit zich aan bij Roger Van Dijck 
van Vlaamse Krins Rodenbach om 
aanwezig te zijn op de opening van 
het nieuwe bibhoteekgbouw ? Of-

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELUK 
WELZUN VAN 
ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bediening wordt 
openverklaard: 

DIENSTEN VOOR 
GEESTELUKE 

GEZONDHEIDSZORG 
(Consultatiebureau's 

Antwerpen en Wilrijk) 

- 1 plaats van geneesheer-
psychiater (groep A-3) deel
tijds (32/38) 

De kandidaturen dienen op 
het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwer
pen toegekomen te zijn, ui
terlijk op 3.4.1995. 

Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7e Directie/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 
39 te Antwerpen (tel. 
223.5711). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 

ficiële inhuldiging om 19u. Aka-
demische zitting, gevolgd door re
ceptie, heeft plaats in het Kultureel 
CentruM. Inschrijven: R. Van 
Dijck, 015/24.80.86. 

APRIL 

Zo. 2 MECHELEN: Pannekoe-
kennamiddag van VU-afd. Meche-
len. Zaal Rerum Novarum, Mui
zen. Info: 015/20.58.24. 

Za. 8 BERCHEM: Bezoek met 
gids aan gerestaureerde Keizerska
pel en Rocockshuis. Samenkomst 
om 14u. in de Keizerstraat (oude 
St.Annakapel). Deelname: 120 fr. 
Org.: Vlaamse Kring Berchem 
(321.19.86). 

Za. 8 WOMMELGEM: 12de 
Plantenruildag van KK Jan Pui-
mège. Vanaf lOu. aanvoer, vanaf 
14u. ruil. Met deskundig advies 
door Walter Wessels. Bij Sonja 
Herbosch-Maldoy, Kastanjelaan 4 
te Wommelgem. Iedereen welkom. 

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

Vr. 21 TONGERLO-WES-
TERLO: Dirk Demeurie, sekre-
taris IJzerbedevéiartkomitee, over 
de huidige werking van het komitee 
en haar verhouding tot het SMF. 
Om 15u. in Kapellekeshoef te Ton-
gerlo. Org.: SMF. Toegang gratis. 

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

Zo. 23 HEIST O/D BERG: Met 
Vlaamse Kring Rodenbach naar het 
Zangfeest. Voor info: Roger Van 
Dijck, 015/24.80.86. 

VU-
ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN 

STARTDAG 
VERKIEZINGEN 
21 MEr95 
Op zondag 23 april a.s. houdt de 
VU van het arrondissement 
Antwerpen een startdag voor de 
verkiezingen van 21 mei. De 
werkvergadering gaa.t door in 
Klzenveld, Lange Gasthuis
straat 45 te Antwerpen. 

Vanaf lOu. ontbijtbuffet met 
praatcafé en muzikale omlijs
ting. Slottoespraak door alge
meen voorzitter Bert Anciaux. 

Om 13u.45 vertrekt een speciale 
tram naar het Sportpaleis voor 
het 58ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest. 

Deelnameprijs: 250 fr. per per
soon, familiekaart 600 fr. In
schrijven door overschrijving 
op rek.nr. 402-9084741-09 met 
vermelding „startdag". 

c» Jn/o: tel/fax 03/238.82.08. 

ZOEKERTJE 
- PLAATSAANVRAAG - 25 -
jarige binnenhuisarchitecte, 
stempelgerechtigd, zoekt drin
gend passende betrekking. Z.w. 
Osvi^ald Van Ooteghem, 
09/230.72.87. 

De arrondissementsraad van 
Antwerpen besliste op vrijdag 
20 maart definitief over de lijs
ten van Vlaamse Raad en 
Kamer voor de komende par
lementsverkiezingen van 21 
mei. De lijst van de Vlciamse 
Raad wordt, zoals verwacht, 
getrokken door de huidige frak-
tieleider in de Kamer Herman 
Lauwers. Lau'wers is sinds 1987 
volksvertegenwoordiger voor 
de VU, sinds 1989 gemeente
raadslid in Brasschaat en sinds 
1992 partijbestuurslid. In een 
vroeger leven was hij jeugd-
konsulent in Brasschaat en ver-
bondskommissaris van 
W K S M . 

Tweede op de lijst is Dirk Ver-
gauwen, gemeenteraadslid in 
Edegem, gevolgd op de derde 
plaats door Els Schiltz, 38 jaar 
en VU-bestuurslid van Antwer
pen stad. Eerste opvolger w^ordt 
Koen T'Sijen, 24 jaar, OCMW-
raadslid te Boechout en werk
zaam cJs stafmedewerker van de 
VU-studiedienst. Lijstduwers 
bij effektieven en opvolgers zijn 
respektievelijk de provincie-
rjiadsleden Koen Raets en Koen 
Pauli. 

De Kamerlij st wrordt getrokken 
door de 28-jarige Fons Bor-
ginon, advokaat en universi
teitsassistent op UFSIA. Bor-
ginon is geen onbekende in de 
Vlaamse beweging. Recht uit de 
waeg van het KVHV was hij 
deelnemer aan diverse overleg-
strukturen (Overlegcentrum 
Vlaamse Verenigingen en het 
Algemeen Komitee Voeren). 

De tweede plaats is voor de 
Mortselse schepen voor Jeugd, 
Informatie en Toerisme, de 36-
jarige Erik Broeckx, gevolgd 
door Lutgarde Matthijsen, 
schepen voor Sport, Onderwijs, 
Ruimtelijke Ordening en Land
bouw te Stabroek. 

Eerste opvolger voor de Kamer 
is Joost Goris, schepen voor 
Openbare vi^erken en Verkeer te 
lïdegem. Lijstduwer van de ef
fektieven is VU-senator en 
schepen van Ekonomie, Finan
ciën en Toerisme Hugo Schiltz. 
Bij de opvolgers duwt J a n 
Menu uit Burcht-Zwijdrecht. 

Jürgen Constandt, 27 jaar, ad
viseur van Vlaams Minister 
Sauwens, vi'ordt voorgedragen 

voor de vierde plaats op de 
Senaatslijst. 

'300.000 MAAL 
JA!'OP TV 
Op maandag 27 maart 
brengt VNOS, de VU-uit-
zending voor derden, een 
uitgebreide reportage over 
het voorbije VU-kongres 
Vitaminen voor Vlaanderen. 
Sfeerbeelden, kongres-
werkzaamheden, diskus-
sies, een sprookje met in de 
hoofdrol Burger het Konijn, 
Hano de Stier, Toblaf de 
Bulldog, en de Leeuw die 
zijn plan ontvouwde. 
Bijzondere aandacht voor 
de uitdaging die VU-voor-
zitter Bert Anciaux aangaat 
om 300.000 Vlaamse kie
zers achter de VU te krijgen 
voor de eerste rechtstreekse 
verkiezing van de Vlaamse 
Raad. 
Niet te missen: V N O S , 
maandag 27 maart op TVl 
om 22u.45. 

(kvc) 



U T DE REGIO 
WESTKUST NAM AFSCHEID VAN 
ACHIEL „GARRRTJEWEG" GODERIS 

UITSLAG GRATIS TOMBOLA 

Honderden Vlaamse vrienden 
van de Westkusten van heinde 
en verre hebben vorige week 
samen met de familie dankbaar 
afscheid genomen van de Oost-
duinkerkse Volksunie-mUitant 
Achiel Goderis. Uitgerekend op 
de tweede dag van het VXJ-
kongres, zondag 12 maart, ont-
shep Achiel op 75-jarige leeftijd 
heel onverwachts, in de hui
selijke kring. Vorige donderdag 
•werd hij onder groot medeleven 
ten grave gedragen. 

Achiel Goderis w âs een Vlaams-
gezind man uit één stuk. Geen 
gelegenheid, geen moment, 
geen plaats het hij ongelegen om 
zijn diepe overtuiging en zijn 
diep geloof in de bewustwor
ding en de ontvoogding van het 
Vlaamse volk te verdedigen en 
te belijden. 

Deze week in 

Knaclc 
? politieke kabtnetten als spjingpianic 

waarom d«̂ n 
maken xecam«e;^^,ek. zeen 

om derioek. deie^ 

De studiekeuze bestudeerd 
Duizenden jongeren beraden zich 

momenteel over de studiekeuze die ze 

weldra moeten maken Welke keuze

mogelijkheden bestaan er*? Aan welke 

cntena moet een keuze beantwoorden' 

Een handleiding, deze week in Knack 

De discipelen 
van Bill Gates 

Het IS de meest hippe werkplek ter 

wereld. De campus van Microsoft, het 

computerbednjf van cybergod Bill 

Gates Fragmenten uit het leven van 

zijn engelen, deze week in Weekend 

Knack. 

En verder.., 
• De meuwste ontwikkehngen in de 

Agusta-zaak • Reportage' bij de 

blauwhelmen in Bosme • De grenzen 

aan het Schengen-akkoord • Ekonomie 

de konkurrenüekracht van de Belgische 

ondememineen 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKF. WOENSDAG TE KOOP 

Tot op hoog niveau met zijn 
geest: Achiel schreef lange brie
ven naar de partijvoorzitteres 
waarin hij zijn onvoorwaarde
lijke steun aan de partij be
nadrukte; waarin hij, in zijn 
eigen volkse en manhaftige stijl, 
een strategie voor heropstan
ding bepleitte: zijn ,,plan"... 

GARRRTJEWEG 

Maar vooral op het thuisfront 
met het werk van zijn handen: 
in ontelbare kampagnes, zowel 
voor parlements- als gemeen
teraadsverkiezingen was Achiel 
een onvervangbaar deel van de 
technische ploeg van de VU-
Koksijde-Oostduinkerke en van 
de gemeentepolitieke groep 
S.T.E.M.-d88 van senator en nu 
ook schepen J a n Loones. 
Steeds weer opnieuw tientallen 
borden klaarmaken, afwassen, 
beplakken, nagelen, timmeren, 
putten delven, gaten in de grond 
boren, panelen plaatsen, kon-
troleren, afgewaaide affiches 
vervangen. Van 's morgens 

vroeg tot 's avonds laat, onder 
de warme zon, maiar ook in 
regen en wind. „Jij bent er voor 
ons altijd geweest", zei senator 
J a n Loones heel terecht in zijn 
toespraak op de uitvaart. 

Achiel was wijd en zijd bekend 
als ,,Garrrtjeweg", zijn stop
woord. Het w âs een tweede 
naam geworden. Garrrtjeweg, 
waarmee we wisten dat er iets 
op komst w^as: een overpein
zing, een nieuwe inval, een ver-
ontw^aardiging, één van zijn on
vergetelijke slogans, of het zo
veelste onderdeel van zijn groot 
en legendarisch plan. 

Zo omschreef senator J a n 
Loones Achiel Goderis op de 
uitvaart: ,,Een Vlaamse over
tuiging vaster dan de hardste 
rots, en een onvoorwaardelijke 
trouw aan de idealen. Altijd 
bereid te werken voor de goede 
zaak, behalve als je ergens an
ders moest werken, voor een 
andere goede zaak. Werkkracht 
en koppigheid, maar daarnaast 
een spits en wijs verstand. 

Beste Eugenie, kinderen en 
kleinkinderen, familie: terecht 
kunnen jullie trots zijn op deze 
man, vader, grootvader, broer. 

Bedankt Achiel voor alles wat je 
voor ons w^as. We zullen je 
missen. 

Met jouw heengaan is Vlaan
deren opnieuw^ een stuk armer 
geworden. 

En de hemel ongetwijfeld 
weerom een stuk rijker." 

(jt) 
De redaktie van het weekblad 
W I J sluit zich aan bij dit me
deleven. Achiel w âs een trouwe 
en kritische lezer van ons •week
blad en behoorde tot de hard
nekkigste wervers van W I J . 
Dank u, Achiel! 

WEST-VLAANDEREN 

MAART 
Wo. 22 BLANKENBERGE: 
Drugs geen probleem maar een 
plaag, door dhr. De Man. In de 
Hoogplaet, Willem Teilstraat, om 
20u. Inkom gratis. Org.: Vlciamse 
Kulturele Kring. 

Wo. 22 IZEGEM: Derde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org.: VSVK. 

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

Vr. 24 IZEGEM: 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 IZEGEM: Stadion 4, 14u.: 
voetbalmatch Vlaams Huis vs. Ca
ravans Vanhoutte. Org.: VK 
Vlaams Huis. 

Wo. 29 IZEGEM: Vierde sessie 
Art Déco. Om 20u. Plantijnzaal 
Biblioteek. Org.: VSVK. 

Vr. 31 BRUGGE: VUJO-fuif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

APRIL 
Za. I DE PANNE: Uutkomme-
feeste. Vanaf 19u.30 in feestztial 
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. 

Wo. 5 IZEGEM: V-Club voor kin
deren. Om 13u.30 in Ommegangs
traat 5. Tema: Eiermobile, paas-
haantje en origamikippetjes. Mee
brengen: 1 gekookt ei, stiften, 
schaar, plaklint, Ujm. Inkom 50 fr. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

Vr. 7 BRUGGE: Debat over „De 
Staatshervorming", m.m.v. Johan 
Sauwens, Peter De Roover en Pol 
Van den Driessche. Om 19u.30 in 
OCMW-Dienstencentrmn Van 
Volden Boeveriestraat te Brugge. 
Org.: Vlaamse Volksbeweging, 
Brugge. 

Vr. 21 KOEKELARE: VU-leden-
feest in za£il Amfora, Ringlaan, 
vanaf 19u. Om 19u.30 etentje 
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30 
Toespraken Wilfried Vandaele en 
Jan Loones. Inschrijven voor 12/3 
bij Norbert Vandecasteele, Moe-
restraat 94, 051/58.90.05. Org.: 
VU-Koekelare. 

Wo. 26 IZEGEM: V-Club voor 
volwassenen: Pergamano. Om 
29u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Deelname: op de avond zelf te 
bepalen. Info: Ingrid Werbrouck, 
20.83.45 (voormiddag) of 31.30.81 
(thuis). Org.: Jeugddienst Vla
najo. 

De tekstielkaarting van 3, 4 en 5 
maart j.1. in Café 't Boldershof te 
Zwevegem was een organisatie 
van VU en Vlaamse Klub Zwe
vegem. 

Volgende nummers behaalden 
een prijs: 

1 9 - 5 3 - 1 1 0 - 1 5 6 - 1 7 3 - 2 3 8 
- 290 - 341 - 381 - 387 - 443 -

495 - 516 - 526 - 554 - 571 -
637 - 669 - 703 - 785 - 814 -
872 - 875 - 914 - 920 - 985 -
1006 - 1052 - 1129 - 1164 -
1212. 

De prijzen kunnen afgehaald 
worden in (3afé 't Boldershof, 
Harelbeekstraat 25 te Zweve
gem (niet op donderdag) tot 
uiterlijk 1 mei 1995. 

ZESDE WANDELZOEKTOCHT 
TE GENT 
De VU-afdeling Gent-C3en-
trum-Zuid richt ook dit jaar 
haar inmiddels vermaarde Wan
delzoektocht in. Dit reeds voor 
de zesde maal. En •weer •wordt 
het een nieuw ontdekken van 
historische getuigen uit het 
roemrijk Gents verleden, 
waarop men nooit is uitgekeken 
en dat voor verrassingen blijft 
zorgen. In deze gedachtengang 
wordt een nieuwe zoektocht 
over de doopvont gehouden on
der de naam „Nog meer van dat 
goedel". Boeiend, ontspannend, 
leerrijk... 

Hij loopt van de aanvang van de 
Paasvakantie op 1 april tot 
einde augustus. 

Inschrijving voor deelname: 
150 fr. over te schrijven op 
rekening 068-2077640-24 van 
Volksunie Gent Centrum-Zuid, 
Voskenslaan 9 te 9000 Gent. 

Alle nuttige informatie, alsook 
vragenhjst en antwoordformu
lier te bekomen bij de sekretaris 
van de afdeling: R. Roels, Burg-
gravenlaan 243, 9000 Gent, 
09/222.72.37. 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 
APRIL 

Vr. 24 WETTEREN: Amnestie
debat: 50 jaar Belgische (on)ver-
draagzaamheid. M.m.v. Oswald 
Van Ooteghem en Louis De Lent-
decker. Edukatieve begeleiding 
VCLD. Om 20u. in De Warande. 

Vr. 24 DESTELBERGEN: Voor
dracht met dia's over Turkije. Om 
20u. in de zaal van café Thesla, 
Destelbergen-Dorp. Org.: VTB-
Destelbergen i.s.m. Goossenaerts-
knng. Iedereen welkom. 

Za. 29 ERPE-MERE: Ontbijt
wandeling. Vertrek aan Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 

lOu. waar een stê vig ontbijt (spek-
eieren, brood, koffie) wordt op
gediend. Zich voorzien van stevig 
schoeisel, ev. regenkleding. Deel
name: 150 fr.p.p. Vooraf inschrij
ven bij André Everaert, 
053/83.42.55. Org.: VU-Erpe-
Mere. 

Zo. 30 AALST: VU-Lentefeest met 
uitgebreid Koud Buffet. Doorlo
pend van llu.30 tot 15u.30 in het 
Sociaal Centrum, Rerum Nova-
rumstraat (Immerzeeldreef). 

Deelname: 500 fr.p.p., kind 300 fr 
Inschrijven en info: 053/70.21.49 
(A. Van der Heyden) of 
053/70.34.66 (Emi Feusels). 

REIZEN OM TE LEREN 

VU-WEST-LIMBURG 
NAAR EUPEN 
De VU van West-Limburg en 
het Vormingscentrum Lodevrijk 
Dosfel organiseren op zaterdag 
1 april a.s. een da^ i t s t ap naar 
Eupen onder het motto „Reizen 
om te leren". Het •wordt een 
boeiende kennismaking met de 
Duitstalige gemeenschap. 

Op het programma stcian een 
gesprek met Duitstalige Belgen, 
een geleide •wandeling in Eupen, 
een bezoek aan Raeren (•wa
terburcht en museum) en een 
bos^wandeling. 

LIMBURG 

MAART 
Wo. 22 TESSENDERLO: Be
zoek met FW-Tessenderlo aan An-
tiekhove te Zelem-Halen. Vertrek 
op Vismarkt of in Engsbergen om 
18u. 

APRIL 
Zo. 2 HASSELT: Eetfeest VU-
Hasselt. In Ontmoetingscentrum 
Catharina, N. Cleyaertslaan. Vanaf 
12u. Ook 's avonds vanaf 18u. 
Vr. 7 GENK: Debat „Softdrugs 
voor een prikje". Om 20u. in KC 
Genk. Sprekerse: R. Dewaele, M. 

^ 1 ^ 

's Middags •wordt er gepiknikt 
of •vrij gegeten, 's avonds is er 
een gezamenlijk avondmaal. 

Vertrekpunten: 8u. Vismarkt te 
Tessenderlo; 8u. l5 Anglo Pa
lace te Ham; 8u.30 kerk te 
Zolder-C3entrumk; 8u.45 car-
poolplaats A2 te Lummen. 

Inschrijven kost 1.000 fr. (750 
fr. indien -12j.) en kan tot 23 
maart bij Simonne Janssens-
Vanoppen, Michel Scheper
slaan 171, 3550 Zolder (tel. 
011/53.68.23 of 011/53.73.43). 

Vanhex, P. Van de Loc (D66) en 
Sigurg Vangermeersch (VUJO). 
Moderator: Patrick Alartens. Org.: 
VUJO-Limburg i.s.m. J D (Ned.) 
en Dosfel. 
23 HEUSDEN-ZOLDER: Sa
men met de bus naar het Zangfeest. 
Vertrek 12u.45 Heusden, St. Wil-
librorduspleln; 12u.50 Beringen-
Markt; 12u.55 Paal-Oude tram-
statie; 13u.l5 Tessenderlo-Vis
markt. 
Deelname: 600 fr. (bus + tribune 
4de rang). Info: Frans Vanstipelen: 
011/42.59.95. 
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LIÏÏRM1R 
ERNST JÜNGER WORDT 100 JAAR 

GIGANTISCH OEUVRE, GEEN NOBELPRIJS 
Erfut Jüiiger, de „great old man " mn de Duitse Literatuur, 
wordt op 29 maart a.^. honderd jaar. Daardoor niet alteen 
i) hij een unicum in de Duitse en Europe<)e Literatuur, hij b 
het ooLz door zijn Literair werLc én door wat hij te zeggen 
heeft. Dat een BöLL weL, en hij niet de NobeLprijd Icreeg, Ligt 
aan andere dan Literaire maatdtaven. Ernjt wn Sabmon 
zei het jaren geLeden: „Er i) niemand die de NobeLprijd meer 
verdient dan Jünger, en die hem nooit Izrijgen zaL". 
Waarom niet? De reden? DezeLfde waarom bv. Heimito 
von Doderer geen kxindidaat mocht zijn... Evenmin aL^ 
Ezra Pound. 

E
rnst Jünger werd op 29 
maart 1895 in Heidelberg 
geboren, daar was zijn va
der op dat ogenblik assistent 

bij de bekende scheikundige 
Victor Meyer. De vader was 
afkomstig van Nedersaksen, de 
moeder van München. Na 
school gelopen te hebben in 
Hannover, in Sch-warzenberg in 
het Ertsgebergte en in Wunst-
torf, waar hij lid was van de 
plaatselijke Wandervogelgroep, 
ging hij naar het gymnasium in 
Hameln. 

STAHLHELM 
In 1913 ontvluchtte hij huis en 
school om zich te melden bij het 
Vreemdelingenlegioen, ^vaar hij 
na tussenkomst van zijn vader 
werd ontslagen (cfr. Afrikanutche 
SpuU). Tot 1914 liep Jünger 
terug school in Hannover en 
toen de oorlog uitbrak in au
gustus van dat jaar meldde hij 
zich al de eerste dag als vrij-
vidlliger. In 1915 werd hij be
vorderd tot luitenant, werd her
haaldelijk gewond o.m. aan het 
front in Vlaanderen en kreeg de 
orde „Pour Ie Mérite", de hoog
ste oorlogsonderscheiding. Na 
de oorlog diende hij bij de 
Reichswehr en werkte mee aan 
het opstellen van de legervoor
schriften. Hij schreef/« Stahlge-
wittern, las Spengler en Niet-
sche. In 1922 verscheen Der 
Kampf aid innered Erlelinü. 

In 1923 ging Jünger naar Leip
zig studeren en volgde er na
tuurwetenschappen en filosofie. 
Hij trad er toe tot het Freikorps 
Rossbach, waarvan hij Landes-
beauftragte werd. Nadien ging 
\\\) naar Napels zoölogie stu
deren, en huwde in 1925. Hij 
werkte mee aan het blad van de 
Stahlhelm, de oudstrijdersbond. 
In 1926 brak hij zijn studies af 
om zich helemaal aan het schrij
ven te wijden. Hij werd me
dewerker en mede-uitgever van 
Arminiiui. Zelt<)cbrift für deutdche 
Nationaluiten. In 1927 vestigde 
hij zich in Berlijn waar hij men
sen uit alle richtingen ont
moette: Ernst Niekisch, Frie-
drich Hielscher, Franz Schau-
wecker. Wilhelm Stapel, Ernst 
von Salomon, Otto Strasser, J o 
zef Goebbels; allemaal uit het 
nationaal-revolutionaire kamp. 
Maar ook mensen van uiterst
links: Brecht, Toller, Bronnen. 
En katolieken als Carl Schmitt 
en Franz Blei, evenals kunste
naars als Schlichter en Kubin, 
en de uitgever Rowohlt. Tot 
september 1933 - waarna het 
verboden werd - werkte hij mee 
aan het tijdschrift Wi2erdtand 
van de gewezen vakbondsleider 
en ,,nationaal-bolsjewist" Nie
kisch. 

In 1929 verscheen Dad ahen-

teurliche Herz: een literair en 
essayistisch opmerkelijk boek. 
Dan volgde in 1932 het veel
besproken boek Der Arbeiter. 
Herrdchaft and Gedtalt. Jünger 
wees een aanbod af om als 
Rijksdagafgevaardigde te zete
len voor de nationaal-socialis
tische partij, hem aangeboden 
door Goebbels. Hij wees even
eens zijn verkiezing af tot lid 
van de Deutsche Akademie der 
Dichtung. Blatter and Steine ont
stond in Goslar, waarheen hij in 
1933 verhuisd was. Diverse rei
zen - van Frankrijk tot de Ka
narische eilanden en Brazilië — 
wisselden af met perioden van 
teruggetrokkenheid en produk-
tiviteit. In 1937 ontmoette hij in 
Parijs o.m. André Gide, Annette 
Kolb, Jean Schlumberger, J o 
sef Breitbach. Von Ribbentrop 
bood hem een post in het bui
tenland aan, die hij afwees. 

PUBLIKATIEVERBOD 
Dan verscheen een boek dat 
nog meer ophef maakte dan Der 
Arbeiter: Auf den Marmorklippen. 
Het werd en vv^ordt nog ge
ïnterpreteerd als een afwijzing 
van het regime, maar ook als het 
negeren van elke tirannie. Toen 
de oorlog in 1939 uitbrak was 
Jünger Hauptmann en kom-
pagniechef aan het Westfront. 
Hij kreeg er het E.K. en kwam 
na de kapitulatie en wapenstil
stand met Frankrijk, in Parijs 
terecht. Eerst bij het Wachre-
giment, daarna bij de staf van 
generaal von Stulpnagel. Daar 
schreef hij de Friederufdchrift, een 
oproep aan de jeugd van Eu
ropa, en werkte er jian zijn 
dagboeken: Garten and Strodden, 
KaukodidcheAufzeignungen. Prak
tisch had hij al geruime tijd 
publikatieverbod. Na de putsch 
van 20 juli 1944 en de gevan-
genname en terechtstelling van 
de hogere officieren uit de Pa
rij se ,,Fronde' werd ook Jünger 
verdacht, maar niet aangehou
den. In Parijs kwam hij in kon-
takt met Jean Cocteau, J . Gi-
raudoux, Jean Paulhan, Be-
noist-Méchin, Abel Bonnard, 
L.P. Celine, Gaston Gallimard, 
prinses Murat, Sacha Guytiy, 
Braque, Pic£isso. Hij was er te 
gast bij Paul Morand, in wiens 
huis een bont allegaartje van 
politieke, militaire, literaire en 
artistieke personaliteiten langs 
kwam. In 1944 werd hij ont
slagen en keerde naar Kirch-
horst terug. 

Na de Duitse kapitulatie kreeg 
Jünger publikatieverbod, ook 
al omdat hij het beneden zijn 
waardigheid achtte de beruchte 
geallieerde vragenlijst (,,Der 
Fragebogen" die Ernst von Sa
lomon aanleiding gaf tot zijn 
lijvig autobiografisch werk) in 
te vullen. In 1949 verscheen 

Errut Jünger L) met heel zijn oeuvre, in zijn diverditeit en evolutie, de 
deidmograaf geweedt van een heel mendenleven ge^chiedenui en van 
verdchillende generatied. 

Strahiungen en van dan af volg
den boek na boek: roman, essay, 
dagboek, reisverhaal. 

Het werk van Ernst Jünger, de 
invloed die het uitgeoefend 
heeft, de verscheidenheid en de 
evolutie erin: het zijn alles on
derwerpen w^aaraan uitvoerige 
studies werden gewijd. Zo bv. 
het vijf jaar geleden hier be
sproken werk van Martin 
Meyer. Wij kunnen derhalve 
slechts een aanduiding geven: 
alleen al de opsomming van zijn 
werk, de bibliografie, zou de 
plaatsruimte van een artikel 
overschrijden. Tussen zijn de
buut in 1920 en zijn laatste 
publikaties ligt een periode van 
75 jaar, van driekwart eeuw. 

E^n periode, een tijdsbestek dat 
zowel door zijn eigen be'wogen 
leven als door de historische 
gebeurtenissen, o.m. twee we
reldoorlogen, sterk getekend 
werd. Daarenboven is er nog de 
verscheidenheid van het ge
schrevene zelf: van dagboek, 

roman, reisverhaal tot essay en 
beschouwend proza. De inde
ling naar de vorm wordt dan 
nog bemoeilijkt door het feit dat 
romans, dagboeken en reisver
halen vaak essayistische trek
ken vertonen of tema's opne
men, terwijl in beschouwing en 
essay dikwijls verhalende stuk
ken het geheel illustreren. 

HET ABSOLUTE 
De evolutie van werk én auteur 
worden best samengevat in en
kele van zijn boektitels: Kri£ger, 
Arbeiter, Watdgdnger. In de tijd 
zijn dat de perioden van einde 
W O I tot 1930, van 1930 tot 
1939, van begin W O II tot op 
heden. 

Die aanduidingen zijn slechts 
benaderend: een evolutie komt 
nooit bruusk. Jünger heeft zelf 
eens gezegd dat het verwerven 
van nieuw^e inzichten geen op
geven van de oude betekent. De 
jonge frontofficier, geschokt 
door de nationale verworpen
heid en ontgoocheld door het 

wilhelminische patriottisme, 
wijst het oude nationalisme af, 
wil er een nieuw, revolutionair. 
Maar samen daarmee en met de 
aprreciatie van de technische 
evolutie en de groei naar een 
nieuwe mensengestalte, een ,,fy-
pus", komt hij tot de ideeën die 
hij in Der Arbeiter neerschrijft. 

De verdere evolutie van het 
nationalistische en het sociaal-
heroïsche naar het Europese 
kontintentale en planetaire was 
al aanwezig vóór de oorlog, 
maar kwam klaar tot uiting in de 
Friedenddchrift. Het besef van de 
macht van de „Arbeiter", van 
techniek en automatisering 
leidde tot vrees voor het in
dividuele bestaan: als reaktie 
volgde de WaLdgdnger. De be
zorgdheid om de individuele 
menselijke vrijheid en al wat er 
mee samenhangt: geest, wil, we
tenschap, leven en dood, geloof 
en ongeloof is reeds van het 
begin aanwezig in zijn werk 
maar komt nu sterker en sterker 
tot uiting. Armin Mohler, eens 
Jüngers sekretaris, noemt het 
zijn vierde tema: dit meer en 
meer beklemtonen en bezinnen 
op een binding met het Ab
solute, zonder dewelke elk men
selijk bestaan zinloos is. In dat 
licht, zegt Mohler, dient zijn 
vorig •werk als een voorberei
ding gezien te worden. 

VERDUN 
Wat stijl betreft en de taal die 
Jünger hanteert is ook hier een 
evolutie -waar te nemen. Van een 
expressionistisch beïnvloede 
overdaad soms een evolutie 
n£iar het strikte v/oordgebruik, 
naar kompakter zinsbouw. 
Dagboek en roman zijn op dat 
vlak vaak zeer verscheiden: Auf 
den Marnwrkllppen getuigt reeds 
van een beheersing en gebald
heid die nog zouden toene
men... 

Ernst Jünger is met heel zijn 
oeuvre, in zijn diversiteit en 
evolutie, de seismograaf ge
weest van een heel mensenleven 
geschiedenis en van verschil
lende generaties. Weinigen was 
het gegeven, aktief deze drie
kwart eeuw mee te beleven. 
Géén heeft als Jünger, die ak-
tiviteit ook opgetekend in een 
omvangrijk oeuvre. Dit opte
kenen was vaak stelling-kie
zend, vaak echter ook ,,au des
sus de la melée". Hij heeft deze 
seismografische aantekeningen 
neergeschreven in beelden meer 
dan in ideeën, in verhalen meer 
dan in filosofische traktaten en 
teoretische uiteenzettingen. 
Zijn werk blijft er echter niet 
gemakkelijker om. Dat de waar
dering voor zijn werk elders — 
vooral in Frankrijk, maar zelfs 
in Polen - een groter weerklank 
vindt dan in eigen land is wel
licht te verklaren omdat hij in 
een literaire republiek der ka
meraden „ein konservativer 
Geist hohen Grades" is, zoals 
TiUo Koch in Du Zeit schreef. 
Dat Jünger, de frontsoldaat van 
1914, op het slagveld van Ver
dun hand in hand met Mit-
terand en Kohl naar het do-
denmonument schreed, getuigt 
voor de waardering die hem, de 
Duitse nationalist, van beide zij
den te beurt valt. 

Jos Vlnks 
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KULT-UITJE 
HET MEISJE 
HEET SEHELA 
J e moet al een behoorlijke oen 
zijn om nog nooit van Anne 
Frank gehoord te hebben, het 
joodse meisje dat geschiedenis 
maakte met haar dagboek uit 
het Achterhuis waar ze tijdens 
de tweede \vereldoorlog onder
gedoken leefde met haar familie. 
Ook een ander meisje, zij het tot 
voor kort naamloos, symboli
seerde het onmenselijk grote 
leed dat de holocaust miljoenen 
mensen berokkende. Dit meisje 
van een jaar of tien komt voor 
op de "Westerbork-film", w^aar 
ze met een wit hoofddoekje om 
uit de deuropening van een goe
derentrein naar buiten kijkt, 
recht in de kamera. De foto uit 
de film geeft een treffend beeld 
van de angst voor het onbe
kende wciarmee honderddui
zenden joden getransporteerd 
werden naar de nazi-vernieti
gingskampen, in dit geval 
Auschwitz. Het zo bekende ge
zicht droeg echter geen naam. 

Tot de Nederlandse joemahst 
Aad Wagenaar op speurtocht 
ging. SetteLa, want zo heet het 
meisje dat een zigeunerinnetje 
blijkt te zijn, vormt de aan
grijpende weerslag van die 
zoektocht, w^aarvan Cherry 
Duyru voor de VPRO al een 
televisiedokumentaire maakte. 

E^n op z'n minst opmerkehjke 
zaak betreft al de opdrachtgever 
van de "Westerbork-film". Het 
Juden Durchgangélager Wedterhork 
was een nazi-doorgangskamp in 
Nederland. Van daar vertrok
ken de transporten, vooral naar 
Auschwitz. Het was de Duitse 
kommandant van dat kamp, Al
bert Konrad Gemmeker, die aan 
de joodse cineast Rudolf Bres-
lauer de oprdacht gaf een film te 
maken over het leven in het 
koncentratiekamp. De film viel 
in 19-45 in handen van de Ca
nadese bevrijders. De zeven se-
konden durende opname van 
het meisje dat uit de goede-
renw^agon nr. 16 kijkt ontbreekt 
in vrijw^el geen enkele doku-
mentaire over de jodenvervol
ging-

Na een lange speurtocht kwam 
Wagenaar tot het besluit dat het 
om een zigeunerinnetje ging. 
Wagenaar zoekt historici op, 
praat met overlevenden van de 
holocaust. Alaanden nadat hij 
zijn speurtocht opgegeven 
heeft, komt hij toch in kontakt 
met iemand die ook in w^agon 16 
uit de fiJm zat. Zij herkent het 
meisje als Anna Maria "Settela" 
Steinbach, omdat ze zich her
innert hoe haar moeder riep: 
"Settela, ga bij die deur weg. 

straks komt je kop er nog tus
sen !" Settela is de zigeuner
naam van het meisje. Ze zat 
samen met haar moeder Emilia 
"Toetela" Steinbach, en haar 
tante in de -wagon. De gezusters 

Emilia en Theresia Steinbach 
hadden dertien van hun kin
deren bij. De mannen van deze 
zigeunervrou-wen waren bij een 
razzia een week eerder opge
pakt. 

De vTou^ven en de kinderen 
k^vamen op 22 mei 19-44 aan in 
Ausch-witz. Daiar -werd de fa
milie gescheiden na selektie vol
gens hun arbeidsgeschiktheid. 
Settela moest er afscheid nemen 
van twee zussen en twee broers. 
De zussen gingen naar Ravens-
brück, -waar ze op een onbe
kende datum, maar uiterlijk op 
24 april 1945, om het leven 
k-wamen. De broers -werden 
nciar Buchenwald gestuurd. De 
oudste -werd eind oktober nog 
doorgestuurd naar Dora, •waax 
hij op 28 januari '45 stierf. De 
jongste werd van Buchenwald 
op 26 september 1944 terug
gestuurd naar Auschwitz voor 
vergassing, w ât diezelfde dag 
nog gebeurde. De twee moeders 
en de jongere kinderen, onder 
wie Settela, wjiren samen met 
alle 3.500 tot 4.000 zigeuners 
die nog in het Zigeunerlager 
van Auschwitz verbleven, al op 
31 juli of 1 augustus 'AA ver
gast. 

De vader van Settela overleefde 
de holocaust. Na de oorlog ging 
hij op zoek naar de rest van zijn 
familie, zi;n echtgenote en zijn 
tien kinderen. Men zegt dat 
deze Heinrich "Moeselman" 
Steinbach stierf van verdriet, op 
9 juni 1946. 

(Pdj) 

<=» Settela. Aad Wagenaar. Uitg. 
De Arbeiderdperd, Antwerpen, 
1995, 155 blx, 500frank. 

ILJA ILF/JEVGENI PETROV SCHRIJVEN 

HET PROCES VAN TIEN JAAR SOVJETBEWIND 
Ilf en Petrov vormen wel een 
bijzondere uitzondering in de 
schrijverswereld. Het komt dan 
ook niet zoveel voor dat twee 
schrijvers samen een roman 
schrijven, laat staan dat ze hun 
schrijverscarrière samen kun
nen uitbouvsren. Dit schrijvers
duo uit Odessa beweerde zelfs 
dat ze steeds om beurt een zin 
schreven. Ze leerden elkaar 
kennen wanneer ze in de jaren 
twintig werkten op de redaktie 
van het tijdschrift Gudok (De 
Stoomfluit), een tijdschrift voor 
spoorwegarbeiders. Hun sa
menwerking resulteerde uitein
delijk in D e Twaalf Stoelen 
(1928), Het Gouden Kalf 
(1930), twee romans die hen 
-waanzinnig populair maakten in 
de Sovjetunie en ook nog enkele 
minder bekende romans zoals 
bijvoorbeeld Amerika zonder woi-
kenkrabherd (1936). Voor de rest 
schreven ze ettelijke satirische 
korte werkjes die op meester-
Ujke -wijze de Sovjetreahteit aan 
de kaak stelden. 

Het mag w êl een -wonder heten 
dat ze in een tijd dat de KPSU 
echt greep begon te krijgen op 
alle facetten van de maatschap
pij in Rusland, hun boeken ge
publiceerd kregen. Kort na de 
revolutie immers had Lenin de 
vrije kompetitie in de kunst ge
propageerd, waardoor er twee 
belangrijke stromingen ontston
den in het Rusland van de jaren 
twintig. Langs de ene kant had 
men schrijvers die misschien de 
nieuwe orde in Rusland wel 
gunstig gezind ^varen, maar 
toch een l'art pour l'art voor
stonden. Aan de andere kant 
treffen -we de radikale futuristen 
en proletarische schrijvers aan 

die zich bundelden in vereni
gingen als Lef en Proletkalt, on
der leiding van Majakovski en 
Gorki. De stijgende invloed van 
de Partij deed de balans de
finitief overslaan in de richting 
van deze laatsten, wat uitein
delijk zou resulteren in de op
richting van het AlrMdidch Ver
bond der Schrijvers. Deze schrij
versbond stelde zich tot doel de 
grote Stalinistische bou-wwer-
ken, de vijfjarenplannen, de 
stootarbeid, de opbou-w van het 
socialisme, de klassenstrijd, 
enz... te bezingen, het zoge
naamde socialistisch realisme. 
In 1934 werd het zelfs helemaal 
onmogelijk een roman of ver
haal te publiceren zonder lid te 
zijn van deze bond. 

TESTAMENT 
Hf en Petrov slaagden er dus 
toch in om in een steeds slechter 
-wordend klimaat De Twaalf 
Stoelen uit te brengen. Zoals 
reeds eerder vermeld werd het 
een enorm sukses, ^vaardoo^ het 
voor de overheid w ât moeilijk 
-werd om hen te bannen. De 
intrige van De Twaalf Stoelen 
is eigenlijk vrij simpel. Een ex-
edelman komt op het sterfbed 
van zijn schoonmoeder te -weten 
dat ze haar juwelen, ter ^vaarde 
van een klein fortuin in de zit
ting van één van de twaalf stoe
len uit de eetkamer heeft in
genaaid, om de ju-welen van 
inbeslagname te redden. De ex-
edelman, Ippolit Vorobjaninov, 
ziet hierin zijn kans om zijn 
luxueuze leven van vroeger 
weer op te pikken, en keert 
terug naar zijn -vroegere woon
huis om de stoelen te zoeken. De 
stoelen zijn echter vrij-wel al
lemaal in beslag genomen na de 

oktoberrevolutie en verspreid 
geraakt over heel Rusland. In de 
zoektocht naar de overige stoe
len krijgt Vorobjaninov hulp 
van het eigenhjke hoofdperso
nage, Ostap Bender, een schelm 
zoals elke literatuur er -wel een 
heeft, die natuurlijk zijn deel 
van de koek opeist. Er volgt een 
dolle speurtocht doorheen heel 
Rusland, -waarin Bender en Vo
robjaninov heel wat komische 
avonturen beleven. Ilf en Petrov 
buiten dit gegeven handig uit, 
maar hun humor bhjft wel heel 
subtiel. 

Het Gouden Kalf is op een 
gelijkaardige leest geschoeid, 
maar hier gaat Ostap Bender 
met andere handlangers op zoek 
naar een (illegjial) miljonair in 
de Sovjetunie, om aldus naar 
Rio de Jjineiro te kunnen emi
greren. Dit vervolg op de avon
turen van Ostap Bender is in 
zijn geheel -wat z-warter van hu
mor, maar mag er best ook -wel 
-wezen. 

SCHELMENSTREKEN 
De beide romans zijn niet alleen 
aangenaam om lezen, maar ze 
geven ook een boeiende kijk om 
het leven in Rusland aan het 
eind van de jaren twintig. Met 
de vertaler, Arie van der Ent, 
zouden we kunnen stellen dat 
Ilf en Petrov door de figuur van 
Ostap Bender het proces maken 
van tien jaar So-vjetbe-wind. 

Het gaat hier zonder twijfel ook 
om een schelmenroman van het 
zuiverste -water. Ilf en Petrov 
weten zonder problemen Ben
der als een uiterst sympatiek 
personage te tekenen, alhoewel 
hij eigenlijk een oplichter is, en 
zorgvuldig de hindernissen die 

hem in de -weg stcian, opruimt. 
In dit opzicht kan Ostap Bender 
zonder problemen de vergelij
king doorstaan met Tsjitsjikov, 
de ge-wiekste opkomer van dode 
zielen in Gogols meesterwerk. 

Over de vertaling kunnen -we 
kort zijn: Arie van der Ent heeft 
zich goed gek-weten van zijn 
moeilijke taak. De Twaalf Stoe
len en Het Gouden Kalf zijn 
immers doorspekt met opmer
kingen die niet zo gemakkehjk 
te vatten zijn voor de niet-he-
dendaagse en niet-Russische le
zer. Alleen al in de benaming 
van de personages schuilt vaak 
al een hele typering. Dit wordt 
wel enigszins opgevangen door 
een uitgebreid notenapparaat 
achteraan in het boek, maar er 

gaat toch nog veel subheme sa
tire verloren. 

Het is de verdienste van de 
uitgeverij Wereldbibliotheek 
dat ze deze beide romans in één 
band heeft samengebracht, 
maar dat brengt ook met zich 
mee dat het een lijvig ^verk is 
geworden dat in een niet zo 
handig formaat werd uitge
bracht. 

(kva) 

^» De Twaalf Stoelen e3 Het 
Gouden Kalf. Ilf IljaJJevgeni Pe
trov. Vertaald uit bet Ru^^ütch 
door ArU van der Ent. Uitg. 
PeUkmaju), Antwerpen/Wereld
bibliotheek, Anuiterdanu 392 
bbc, 1.130 fr. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Het witte goud van 
VLianui-Brabant", 
las Ahasverus 
From Louvain -white love ! 

4 ^ 

Alkoholwolk in de ruimte: 
Whisky of Vodka? 

Jan trekt aan de cortste eind 

© 
En de VLD schrijft maar 
cheques uit! 

© 
Zelduivel: 
leperse militariabeurs 
niet voor iedereen gas-vrij 

© 
Ernst 100 jaar 
Hoe ouder hoe Jünger! 

© 
250 Vlamingen: 
"Hand-in-Hand, kameraden!" 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 25 MAART 

LADRI Dl BICICLETTE 
E^n werkloze kan een baantje krijgen waarvoor hij zijn fiets 
nodig heeft, die dan net gestolen wordt. De dief blijkt er even 
beroerd aan toe, zodat hij besluit zelf een andere fiets te stelen. 
Deze aangrijpende prent van Vittorio de Sica (1948) is één van 
de beroemdste films uit het neo-realisme en wordt beschouwd 
als één van de tien beste aller tijden. (TV 2, otn 20u.35) 

Een dcène uit Ladridi biciclette, een meeéterwerk van Vittorio 
de Sica. Zaterdag 25 maart op TV 2, om 20u.35. 

Z O N D A G 26 MAART 

DANCIN' IN THE DARK -
Deze Britse sociale komedie van Mike Ockrent (1989) houdt 
een waarschuwing in voor jJle kandidaat-trouwers. Tijdens 
hun laatste vrijgezellenavond w^orden twee jonge gehefden 
gekonfronteerd met het dekadente nachtleven van Liverpool. 
Niet meteen een opkikker ! (Ka 2, om 22u.) 

MAANDAG 27 MAART 

IN TWINTIG MINUTEN 
EEN ANDER MENS 
Oosterse meditatietechnieken hjken voor steeds meer mensen 
een uitlaatklep te w^orden voor hun dagelijkse beslomme
ringen. Dirk Dumon en Eric Pertz maakten een dokumentaire 
over het ontstaan en de verschillende technieken van trans
cendente meditatie. (TV 2, om 20u.^0) 

D I N S D A G 28 MAART 

TELEFON 
Charles Bronson moet als Sovjet-agent voorkomen dat ge-
hipnotiseerde spionnen aanslagen plegen in de VS. Deze 
spionagetriller van Don Siegel (1977) is gebaseerd op het 
knappe boek van Walter Wager. (VT4, om 20u.30) 

LES VACANCES DE MONSIEUR MAG 
Met teksten en originele filmjes van René Magritte zelf 
schetsen Bart VerschafFel en Jef Cornells een portret van de 
surrealistische kunstschilder. (TV 2, om 22u.45) 

W O E N S D A G 29 MAART 

SHOOT THE MOON 
E^n ontleding van een stukgelopen huwelijk, zo zou je deze 
Amerik. film (1981) best kunnen omschrijven. Albert Finney, 
een sportverslaggever, en Diane Keaton zien het na vijftien jaar 
huwehjk niet meer zitten. Ondanks hun vier dochters gaan zij 
uit mekaar. (VT4, om 20u.30) 

D O N D E R D A G 30 MAART 

HET UUR VAN DE WAARHEID 
In hiui wekelijks maatschappehjk en politiek diskussiepro-
gramma ontvangen Lou De Clerk en Paul Goossens VU-
voorzitter BertAnciaux. (VT4, om 22u.25) 

VRIJDAG 31 MAART 

CAPE FEAR 
Martin Scorsese verwerkte de roman van John D. McDonald 
(1991) tot een stevige psichologische triller met Robert De 
Niro in een glansrol. (VTM, om 21u.l5) 

THE MOSQUITO COAST 
Harrison Ford, voor de gelegenheid uitvinder en helderziende, 
trekt met zijn „Zwitserse famihe Robinson" naar een on
herbergzame streek om er zijn eigen aards paradijs te stichten. 
Australische film van Peter Wetr uit 1986. (Ned. 2, om 
23u.58) 

EEN GOEIE WEEK 
* * * Als de BBC iets doet, 
doet ie het goed; zou je kunnen 
stellen. Als je ziet welke TV-
spelen, TV-fllms, TV-series uit 
het land van over zee komen, 
kun je je alleen maar afvragen, 
waarom die bijwijlen plat
vloerse Amerikanen de hele we
reld beheersen, met hun meestal 
op maat gemaakte rolbevesti-
gende troep. Dat gaat weer eens 
op voor Priest, een dramatische 
film, geproduceerd door de 
BBC, die binnenkort in de be
tere zalen zal gaan lopen. 

Natuurlijk gaan er zeer veel 
verdiensten naar het-recht-
voor-de-raapse script van de Li-
verpoolse auteur J immy 
McGovern, die de basis leverde 
voor dit erg kontroversiële ver
haal van incest, homoliefde en 
de katoheke kerk; dit alles met 
een humor die verfrissend is. 
Kontroversieel ja, maar over
tuigend, zo overtuigend dat op 
het Edingburger filmfestival er 
een prijs was w^eggelegd, en dat 
op het Torontofestival over wei
nig anders dan Priest werd ge
sproken. 

Priester Greg (Linus Roache), 
een jonge priester vol van ge
nade, krijgt de schok van zijn 
leven, wanneer hij terecht komt 
in een parochie in een van de 
ruwe wijken van Liverpool. 
Niet alleen de linkse ideeën van 
zijn kollega Matthew (Tom Wil
kinson) verbazen hem, het is 
nog veel erger, Matthew leeft 
openlijk samen met een vrouw. 

Greg weet zich nau-welijks 
staande te houden en op zoek 
néiar wat genegenheid en liefde, 
komt hij op een avond, nadat hij 
de soutane voor een lederen 
jacket heeft geruUd, in een ho-
mobar terecht. Daar pikt hij een 
man op. Hij houdt er een lel van 
een schuldgevoel aan over, en 
wanneer een jong meisje hem in 
de biecht vertelt dat haar vader 
haar misbruikt, ziet hij het nog 
nauwelijks zitten. 

Greg -weet dat het biechtgeheim 
hem bindt, maar zal de vader in 
de biechtstoel toch de les lezen. 
Maar niet cJleen zijn er de sian-
vallen op zijn ziel, ook zijn 
vriendje wü niet meer uit beeld 
verd-wijnen. Dit alles leidt naar 
een klimaks die de h3^ocrisie 
van de kerk even in het zonnetje 
zet. Zonder evenwel een direkte 
aanval op de kerk te betekenen. 
Zoals reeds gezegd, kontrover
sieel ja; maar met smaak. 

•^•k 1/2 In Somebody to love 
v£ui Alexandre Rockwell is 
Mercedes (Rosie Perez, die in
derdaad zonder er enige ge
lijkenis mee te vertonen, erg aan 
Giulietta Alasina doet denken — 
de film is trou'wens opgedragen 
aan Federico en Giulietta) een 
kleine, donkere erg aantrekke
lijke Latino vrouw, die niet kan 
akteren, maar het toch als ak-
trice wil maken. Haar vriend 
H a n y (Harvey Keitel) zegt dat 
ie akteur is, maar hem wordt 
zelfs de rol van gorilla in een 
Tarzanfilm geweigerd. Merce
des komt dan maar aan de kost 
als danseres. Dciar komt Er
nesto aanzetten en probeert 
Mercedes in bed te krijgen, 
maar al vindt ze hem leuk in 
haar bed wil ze hem niet. Er
nesto probeert indruk te maken 
op Mercedes, door voor gang
ster EmUlio (Anthony Quinn) te 
gaan werken. Hij belandt uit
eindelijk toch in Mercedes' Bed, 

Het Koninklijk Filmarchief en de vzw BatailU de Waterloo 
1815 organiseert een FUmkoncert n.a.v. de ISOdte verjaardag van de 
Slag bij Waterloo. De film Waterloo van Karl Griine, gemaakt in 
Duitsland in 1928, met Charlej Vanel in de rol van Napoleon, zal 
worden vertoond in het Paleia voor Schone Kun,)ten van Bruadel op 
dirudag 4 april om 20 uur, met orkedtbegeleiding van het Symfonisch 
Orkest van RTL onder leiding van Carl Davis. Wie reeds een 
uitvoering van deze begenadigde musikus meemaakte, weet dat hij in 
LI voor een avond van grote schoonheid. (Verkoop: PaleL) voor Schone 
Kunsten 02/507.82.00. Filmmuseum 02/507.83.70, Fnac 
02/209.22.11. Prijzen: 750/550/350fr.) 

maar de opdracht die hij krijgt 
van Emillio zal tot een bloedige 
finale leiden. 

•k'k'k De Sony Classicsfilm Va-
nya on 42nd Street is de elf-
endertigste, maar dan wel pres
tigieuze verfilming van „Oom 
Wanja" van Anton Tjechov in 
een bewerking van teaterbeest 
David Alamet. En laat het on
middellijk gezegd, de teaterlief-
hebbers komen hier erg aan hun 
trekken, w^ant de film is meer 
teater dan film, en toch werkt 
hij, al was het maar omwille van 
het feit dat Andre Gregory als 
teaterregisseur w^erd ciangetrok-
ken, die ook reeds voor de an
dere Louis Mallefilm „My din
ner with André" instond. 

David Alamet verzorgde de 
schitterende dialogen die in de 
mond van uitzonderlijke ak-
teurs werden gelegd. Wallace 
Shawn is subliem als Wanja, 
Julianne Moore zet een erg 
sterke Yelena neer, en George 
Gaynes is onvergetelijk als de 
oude geleerde en auteur Se-
tybiyakov, echtgenoot van Ye
lena. Voor wie van teater houdt, 
niet te missen. 

'kkk'k The Sha^vshank Re-
denption van Frank Darabont 
is maar weer eens een verfil
ming van een Stephen King-
verhaal. Dat begint in 1947, 
wanneer de vice-president van 
een bank, Andy Dufresne (een 
sublieme Tim Robbins), te
rechtstaat voor de moord op zijn 
vrouw en heiar vriend. Omdat 
hij op een nogal arrogante ma
nier zijn onschuld voor de recht
bank volhoudt, beslist de jury 

^ 

hem voor tweemaal levenslang 
naar de gevangenis te zenden. 
Het is echter Elhs Boy (Morgan 
Freeman, v̂ êer eens super) die 
een vriendschap voor Andy op
vat, die het vernaai vertelt. 

Terwijl de film voortraast op 
golven van seksueel misbruik in 
de gevangenis, de niet zo zachte 
behandeling door de cipiers, 
toont de regisseur erg ironisch 
hoe het dagelijkse leven ook 
achter de tralies verder gaat. Op 
een dag geeft Andy een erg 
goeie rsiad in verband met een 
erfenis en het ontlopen van be
lastingen. Dat levert hem de rol 
op van financiële raadgever bij 
uitstek. 

Hij wordt zelfs een beetje het 
paradepaardje van gevangenis-
baas Samuel Norton, die een 
beetje oneerlijkheid niet uit de 
•weg gciat en hierdoor erg rijk 
wordt. Andy krijgt een beter 
leven, maar dat keert zich ook 
tegen hem. Want w^anneer de 
tijd daar is om over vrijlating op 
erewoord te praten, wil Norton 
hem natuurlijk niet kwijt. 

De kijker die wordt gekonfron
teerd met een leven van 19 jaar 
achter tralies, zit op een bepaald 
ogenblik zelf achter die ijzeren 
staven. 

Eindehjk nog eens een King-
verfilming die w^erkt. Hoofd- en 
bijrollen zijn van een ongeloof
lijke sterkte, zodat je deze film — 
die niet voor een groot publiek 
bedoeld is — reeds als een van de 
sterkste van dit jaar kunt klas
seren. 

WUlem Sneer 
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WEDERWOORD 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scbeur-
mand in. De andere 

Eubliceert zij, naarge-
ing er plaats is. 

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

Brieven worden on
dertekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

HULLEBROECK 
Met genoegen heb ik het artikel 
over het Zelfbestuur-Ued van 
Emiel Hullebroeck (Wij, 15 
maart j.l.) gelezen. Waar is de 
tijd dat Vlaamse kunstenaars 
zich zo openlijk bij de Vlaamse 
beweging aansloten? En dit 
zonder de hoop om langs po
litieke weg voordeel te halen. 
Men moet ze vandaag ver gaan 
zoeken! 

„Zang en strijd" waren voor 
Hullebroeck geen loze begrip
pen. Ik heb een doodsprentje 
van hem bewaard en daar stciat 
het hele leven van Hullebroeck 
in één zin samengevat: „Voor 
zijn volk heeft hij gestreden én 
geleden, vooral voor de een-
voudigen, die hem niet be
schaamden, voor de kunste
naars, die in hem een weldoener 
zagen." 

En uit zijn laatste verlangen 
sprak zijn hele wezen :„Ik ver-

w^acht u allen bij de eeuwig 
zingende koren in de hemel." 

Hullebroeck, dit jaar 30 jaar 
geleden overleden, was ^vaa^-
schijnlijk in Nederland meer ge
liefd dan in Vlaanderen want hij 
was niet alleen hd van de Lei-
dense Maatschappij van Neder
landse Letterkunde maar ook 
officier in de Orde van Oranje-
Na5sau. 

Een grote meneer •was hij! 

P.L., Hofstade 

DELABIE 
Het bestuur van Volksunie-
Kortrijk betreurt ten zeerste het 
vertrek van de drukkerij De-
labie uit Alarke naar Moes-
kroen. 

De Volksunie stelt dat, moest 
het vorige schepenkollege toen 
de legale paden hebben bewan
deld om het behoud van de 
drukkerij in Marke, dit zeker tot 
een goed resultaat zou geleid 
hebben. 

Volksunie-Kortrijk klaagt aan 
dat dit dossier toen niet werd 
behandeld met de gedachte dit 
over te laten aan het nieuwe 
schepenkoUege en met name 
aan burgemeester E. de Be-
thune. 

De Volksunie stelt dat „Werk in 
eigen streek" veel belangrijker is 
dan het eventueel pluimen op de 
hoed steken van een bepaald 
persoon. 

Hilda Douchy-Comeyne, 
Kortrijk 

LAAKBAAR 
N2iar aanleiding van de krisis in 
de Vlaamse Regering i.v.m. het 
MAP verklaarde dhr. Debat-
selier (SP), minister van Milieu 
ongeveer het volgende: vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1994 vroeg de CVP 
mij het MAP niet ter sprake te 

brengen in de Vlaamse Rege
ring en ik heb gedaan wat de 
CVP mij gevraagd heeft. 

Wel heren van de Vlaamse Re
gering van CVP en SP dit is 
nogmaals een zuiver staaltje van 
volksbedrog. Inderdaad, het 
MAP mocht vóór de gemeen
teraadsverkiezingen niet aan 
bod komen, 't zou negatief kun
nen overkomen bij sommigen. 

Wel heren, u heeft daar een zeer 
laakbare daad gesteld. Zowel zij 
die de vraag stelden als zij die er 
op ingingen. Voor mij bewijst 
dat nogmaals dat, als het er op 
aan komt de bevolking „zoet te 
houden", zowel CVP en SP on
der één hoedje spelen. 

Jaak Domez, Marke 

AKTIEVE 
FRANSKILJONS 
Het franskiljons imperialisme is 
niet enkel een verschijnsel dat 
zich in Vlaams-Brabant en Voe
ren voordoet. Ook binnen 
Vlaanderen roeren de franskil
jons zich verder en doen net of 
er sedert 1830 niets is veranderd 
in „la Belgique". 

In groot-Gent wordt het aantal 
franskiljons geschat op 20.000 
eenheden. Ze beschikken er 
over eigen selekte klubs, Franse 
kulturele verenigingen, zelfs 
Franse scholen, een rabiaat 
•weekblad, Franse sportklubs 
enz... 

Politiek vinden de Gentse fran
skiljons de meeste steun bij de 
oude franskiljonse en belgicis-
tische garde van de VLD. En
kelen zoeken hun heil bij de 
unitair royalistische partij BEB 
(België-Europa/e-Belgique), 
een schepping van de adellijke 
famile rond de prinsen de Me
rode. 

Ook in groot-Antwerpen heb
ben de franskiljons nog niet 
ontwapend. De fransdoUe ver
eniging „Connaissance et Vie" is 
er ook aktief. De aktiviteiten 

vinden wel plaats in het geheim 
en op strikte uitnodiging. Op 
pohtiek vlak vinden de Ant
werpse franskiljons steun bij het 
Uberale franskiljonse gegmeen-
terciadshd Antoinette Hel-
smoortel-Pecher (VLD) uit het 
schilderachtige Lülo. 

Ook in de riante Antwerpse 
randgemeenten zijn de franskil
jons erg aktief. In Eklegem, Ka
pellen en Lier zijn er franskil
jonse tennis-, golf-, en hockey-
klubs. In Hove leest de fran
skiljonse pastoor af en toe een 
Franse mis zonder dat er protest 
op volgt. Binnen het Antwerpse 
W K S M (Vlaams Verbond van 
Katolieke Scouts en Meisjes-
gidsen) zijn er vier franskiljonse 
kernen aktief (2 in Berchem, 1 
in Boechout en 1 bij de Zee-
scouts). 

Franskiljons zorgen ook voor 
sociale verdringing. In de rand
gemeenten w^ordt de prijs van 
een perceeltje grond door de 
aan^wezigheid van franskiljons 
en eurokraten stelselmatimg 
omhoog getrokken zodat de 
meeste jongeren uit de ge
meente moeten verhuizen naar 
goedkopere gemeenten. De ver
gelijking met de Rand rond 
Brussel is identiek. 

De koördinatie van alle fran
skiljonse akti^viteiten in groot-
Antwerpen gebeurt door het 
fi^anskiljonse ^veekblad La Se-
maine d'Anverd. Dit is de voort
zetting van de franskiljonse 

krant Le Matin, die in 1944 
opriep om de repressie tegen het 
Vlaams-nationalisme tot het ui
terste op te drijven en zoveel 
mogehjk doodsvonnissen uit te 
spreken. 

In La Semaine •vindt men iedere 
•week een goed overzicht van 
alle franskiljonse aktiviteiten op 
sociaal, kultureel, ekonomisch 
en artistiek vlak. Soms komt 
men er interessante nieu^wsjes te 
weten. Een aantal zgn. Vlaamse 
en Antwerpse bedrijven en mid
denstanders voelen zich nog 
steeds genoodzaakt om in La 
Semaine d'Anver<) te adverteren 
om ook dit fransdoUe pubhek te 
lijmen voor het geld. 

Met de komende parlements
verkiezingen zet de CVP de 
Kortrijkse franskiljonse Sabine 
de Bethune op de vierde plaats 
voor de senaatsverkiezingen. 
De franskiljonse burgerij van 
Kortrijk, Gent, Brugge en Ant-
•werpen is dus zeker van een 
parlementaire vertegenwoordi
ging, dankzij de CVP. Merci 
CVP. 

Er is in Vlaanderen nog veel 
werk aan de •winkel om de fran
skiljonse pest buiten te krijgen. 
De geschiedenis leert dat enkel 
een gekoördineerde aktie van 
politieke partijen en Vlaamse 
ciktiegroepen tot de overwin
ning kan leiden. Welke akties 
onderneemt de VU ? 

Mark de Vries, Lier 

Il Charmante 
& Gezellige hotels 
in de mooiste Hoekjes 
van West Vlaanderen bieden U: 

Midweek, Weekend & Surprise arrangementen. 
Bij boeking midweek = ües champagne, (niet juli & aug.) 

INFO » 057/22.87.15 
AOvertentie 
uitknippen 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGuMen Spoor 

rechtover uitgang paiidng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

' DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp > 
K 050 35 74 04 ,^' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebtDen hart en tijd voor U 

Gordiinen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar en/aring 

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 
Jaariijks verlof december De familiezaak met traditie 

tboereny 
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 

Kostuums naar 
maat 

- - \ HERENKLEDING 

f yèrmees 
, / Steenhouwersvest, 52 

•^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENiïSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/7006.64 
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DE MIJNRAMP VAN MARCINELLE 

VOLKSUNIE EIST WERK IN EIGEN STREEK 
In de ochtend van 8 auguotuo 1956dneed een élechtgeladen 
klpwagentje meer dan 900 meter diep in de kooLmljn Bo'u-
du-Cazier teMarclneLle de eLektruiche kabelen de leidingen 
voor geperkte luchten olie door. Er ontötond een kortsluiting 
die brand voor gevolg had. Toen nun bovengronds vaststelde 
dat de luchtdruk in de leiding terugviel, versterkte men de 
luchttoevoer De brand werd een vuurzee die door gans de 
mijn raxude. De grootste mijnramp uit de geschiedenis van 
België kostte aan 261 mijnwerkers het leven. De meer
derheid onder hen waren Italuuinse gastarbeiders. Maar 
eengrote meerderheid van de 95 verongelukte Belgen waren 
Vlaamse pendelarbeiders. Na de mijnramp van Marcinelle 
zette de jonge Volksunie de eis voor werk in eigen streek 
bovenaan de politieke agenda. 

H
oe sterk de Vlaamse strijd 
met de sociale strijd ver
weven was werd aange
toond n.a.v. de mijnramp 

van Marcinelle. Wanneer ein
delijk de dodenbalans kon op
gemaakt worden, bleek dat in de 
mijn Bois-du-Cazier 261 mijn
werkers om het leven kwamen. 
Meer dan de helft onder hen 
waren Italiaanse gastarbeiders. 
Van de 95 verongelukte Belgen 
was een overgrote meerderheid 
Vlaamse pendelaars, in die tijd 
Vlaanue mobielen genoemd. Ze 
waren vooral afkomstig uit de 
streek van Heist-op-den-Berg, 
Aarschot en Leuven. 

De rsimp bracht enkele opmer
kelijke feiten aan het licht. Met 
de veiligheidsvoorschriften in 
de mijn bleek een grote loop 
genomen te zijn. De elektrische 
kabel van 3.000 volt in de enige 
lifikoker van de mijn was be
schermd door een houten plank. 
Men had meer dan zeventig 
uren gewacht om de hulp die 
een ploeg van Duitse deskun
digen aanbood te aanvaarden. 
Metalen deuren die de mijn
reglementen voor bepaalde ga
lerijen voorzagen, bleken van 
hout te zijn. Bij de slachtoffers 
bevonden zich kinderen van 
veertien jaar. 

VLAAMSE MOBIELEN 
De jonge Volksunie stelde ech
ter ook een andere wantoestand 
aan de kaak. Het toen nog half-
mjiandelijkse partijblad schreef 
dat „alleen maar de koelies van 
Europa - Italianen en Vlamin
gen - door nood gedreven nog 
bereid waren in dergelijke voor
waarden te werken". De Volks
unie nam de verdediging op van 
deze „Vlaamse mobielen". 
,,Door blijvende werkloosheid 
in eigen gewest moeten deze 
arbeiders naar Wallonië gedre
ven worden om er koelie-arbeid 
te verrichten in de Waalse 
groot-nijverheid." In de mijn 
van Bois-du-Cazier werkten 
haast geen Walen, tenzij op de 
burelen. 

De Vlaamsnationalisten van de 
Volksunie, die net ter IJzer
bedevaart getogen waren, vroe
gen zich af of het lot van de 
Vlaamse arbeiders in 1956 niet 
even schrijnend was als het bit
tere lot van de Vlaamse jongens 
in de loopgraven aan de IJzer. 

Het blad De Volkdunie legde de 
vinger op de wonde. „Het is 
diep vernederend dat ons volk 
zulke toestanden duldt en nog 
vertrouwen kan schenken aan 
een volksvertegenwoordiging 
die medeplichtig is aan deze 

j ^ j N N E g ^ ^ 
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schande door lafheid en laks
heid. Nu of nooit moet het 
vraagstuk van de mobiliteit der 
arbeidskrachten in alle naakt
heid en alle scherpte gesteld 
worden' , schreven de toenma
lige redakteurs mr. Fran Van der 
ELt en dré. Wim JoruMn. 

Bij de kiedstrijd in 1958 pakte de VU met deze verkiezingdaffiche uit, 
zij drukte op makabere wijze de dramatiek van Vlaamse pendelarbeiB 
naar Wailanië uit. 

• * e » * ^ •A U t^ » •» 9 *, 

AUTO-NOMIE. 

VU-militanten maken in hun 
strijd voor autonomie graag 
hun mening kenbaar. lïen van 
de middelen zijn auto-stikkers 
met Vlaamse leeuwen in vele 
soorten uitvoeringen en kom-
binaties. En al dan niet be
geleid door mededelingen 
als:,,Ik ben Vlaming en daar 
ben ik fier op !" of de Europese 
sterrenvlag. 

In de jaren zestig en zeventig 
was de VL-klever zeer in trek. 
Sommige bestuurders nemen 
in hun autonomie-streven 
graag de kenletters van hun 
gehefde vakantie-regio mee. 
Kombinaties van VL met 
BZH, C, Whk, O C en/of 
CYM behoren tot de moge
lijkheden. 

De VL-rage werd gevolgd 
door schuchtere Waalse po
gingen die de W propageer
den. Daarop kwam het FDF-
antwoord: een BXI^autocol-
lant, die echter nooit groot
schalig doorbrak. Wat dan 
van'wege „gematigde Belgen" 
de reaktie opleverde onder de 
vorm van een landkaart met 
VL, W én Belgische driekleur. 
Ook een vriendelijke leeuw en 
dito haan die mekaar omhels
den w^aren een tijdje in trek. 

Wagens met VL \verden, zeker 
in Brussel, graag bijgewerkt, 
niet alleen met fraaie bewoor
dingen maar vooral met... 
krassen op het koetswerk. 

^ 1 ^ 

Ze kloegen aan dat om het eko-
nomisch overwicht van Wal
lonië in België te bestendigen de 
verlieslatende Waalse mijnen in 
leven gehouden werden; dat er 
geen konkurrerende Industrie 
mocht komen in Vlaanderen; 
dat de Vlaamse arbeidskracht 
voor Wallonië gemobiliseerd 
moest worden, door werkloos
heid en miserie, door de ver
lokking van hogere lonen. „Het 
kunstmatige van deze toestand 
blijkt o.m. uit het feit dat met 
verHes werkende mijnen hogere 
lonen kunnen betalen dan de 
Limburgse mijnen", schreef De 
Volkjunie. 

,,Waarom de lonen niet gelijk
gesteld in Vlaanderen en Wal
lonië?", vroeg het blad zich af. 
„Onze Vlaamse sukkelaars 
moeten een paar honderd ki
lometers per dag afleggen, moe
ten per dag \4 tot 16 uur van 
thuis weg zijn en mogen rustig 
kreperen in de Waalse mijnen 
omdat het de heren trustlieden 
niet belieft zich moe te maken 
om industrie in Vlaanderen te 
stichten of om de konkurrentie 
ervan te verdragen !", klonk het 
oprecht verontwaardigd. 

EYSKENS 

In de Vlaamse strijd werd Mar
cinelle een parool, een strijd
kreet. Waarmee de nutteloze 
miljoenen die in de Waalse kool-
putten gestort werden gehekeld 
werden. Waarmee het cynisme 
duidelijk gemaakt werd van de 
kolenbazen die aan veiligheid en 
hygiëne in de mijn niet de min
ste boodschap hadden. Waar
mee de hoge werkloosheid in 
het arme Vlaanderen aan de 
kaak gesteld werd, die op haar 
beurt de lange afstandspendel 
naar Wallonië veroorzaakte. 
Waarmee de eis tot industri
alisatie van Vlaanderen op de 
voorgrond gebracht werd. 

In de kiesstrijd van 1958 plakte 
de Volksunie affiches met vol
gend opschrift: "Marcinelle. 
Voor arbeid in eigen streek. 
Stemt Volksunie." De eis Werk 
in eigen étreek zou de volgende 
jaren een van de spraakma
kende slogans van de Volksunie 
blijven. 

Met haar slogan zou de VU nog 
geruime tijd een buitenbeentje 
blijven. In de proloog van Op de 
Barrikaden schreef mr. F. Van 
der Eist: Zelp iemand aid prof. 
Godton Eydkeru verkondigde nog in 
1959 op een Vlaamd Wetenschap
pelijk Kongreó dat de enige oploMing 
(red. voor de grote werkloos
heid en pendelarbeid in Vlaan
deren) wad de maóöale uitwijking 
van Vlaanue arbeïderö naar Wal
lonië. 

Anderzijds schreef Manu Ruyd 
in zijn stukje over Gaston Ey-
skens in de Encyclopedie van de 
Vlaanue beweging: Eydkeru legde in 
die periode (red. bedoeld wordt 
de periode van de stakingsbe-
vi^eging van Renard tegen de 
Eenheidswet van '61) ook de 
grondslagen van het ekonomuich 
streekbeleid dat de indudtrialLtatk 
van de Vlaanue provincies in hoge 
mate zou bevorderen. Of hoe de 
geesten kunnen evolueren. 

(pdi) 
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