
WOENSDAG 29 MAART 1995 VLAAMS NATIONAAL WEEKBIAD 40^'MAARGANG • NR 13 • 33 PR 

J i' 

'• 5,-

• !̂  'f'.;* 

wu 
Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituiit v^.w. 

Hoofdredakteur 
Maunts van Liedekerke 

Redakteuren 

Tom Serkeyn 

Peter Dejaegher 

Geert Vranken 

Sekretariaah 

Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van W I J , Bar-
nkadenplem 12, 1000 Brussel 
Tel 02/219 49 30 
Fax 02/217 36 10 
Jaarabonnement 1 200 fr 

Halfjaarlijks 700 fr 
Driemaandelijks 400 fr 
Los nummer 33 fr 

Verantwoordeli|k uitgever. 
Bert Anciaux, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame-
Karel Severs, tel 02/219 49 30, 
toestel 23! 
( s voormiddags) of pnvé, 
Aïsembergsesteenweg 797, 
1653 Dworp 
Tel 02/380 04 78 

ONONTWARBAAR 
KLUWEN? 

H
et is begrijpelijk dat wie 
in het nauvir zit alle mo
gelijke middelen aan
wendt om zich uit de pu

ree te praten. Maar er zijn 
grenzen ! Wij menen dat SP-
voorzitter Louis Tobback zo 
stilcian deze grenzen aan het 
overschrijden is. Wij koesteren 
geen leedvermaak voor de mi
serie die de Vlaamse socialisten 
vandaag teistert. Alaar de 
w^aarheid heeft haar rechten en 
die kan, ook niet door een 
moegetergde Tobback, gene
geerd worden. Wij herhalen 
dat de mensen die in de zaak 
betrokken zijn nog steeds ver
dachten zijn en geen veroor
deelden. 

Misschien begrijpelijk maar 
totaal oneerhjk probeert de 
SP-voorzitter andere partijen 
verdacht te maken en ze zo 
mee te betrekken in het on
genoegen dat bij de publieke 
opinie aan het groeien is. 

Wij -willen het hier niet over 
andere partijen hebben, allen 

AGUSTAFFAIRE: 

EEN HEEL KLEIN BEETJE 
ZIEKELIJK 

Het weekblad Knack bracht verleden week een dmeu'Cg 
verhaal over mlnldter van Buitenlandse Zaken Frank 
Vandenbroucke, die ab SP-voorzltter opdracht^gaf aan 
penningmeester Etienne Mangé om enkele miljoenen In 
brand te steken. Vandenbroucke had voordien een ver
klaring In die zin afgelegd bij het gerecht. Hij had weet 
gekregen van een geheime SP-kluL) bij Codep, op het 
ogenblik dat de wet op de partijfinanciering het onmogelijk 
maakte de Inhoud ervan In de SP-boekhoudlng op te 
nemen. SP-sekretarb Linda Blomme had Vanden
broucke daarvan op de hoogte gesteld, nadat zij zelf 
Ingelicht was door ex-sekretarls Carla Galle, sekrttarls-
generaal van het BLOSO en levensgezellin van huidig EU-
kommifsarls Karel Van Miert. 
Het gezag van Vandenbroucke als voorzitter van de SP 
moet dermate groot geweest zijn dat Mangé tot twee keer toe 
diens destruktleve opdracht naast zich neerlegde. Het geld 
uit de SP-kluls werd niet verbrand, wellicht omdat Mangé 
In tegeru)telling tot Vandenbroucke wist dat zoiets straf
baar Is, maar geïnvesteerd In een "edel doel", dixit SP-
Europarlementslld Freddy Willockx. 

hebben zij zicht op de eigen 
daden en moeten deze maar 
zelf verantwoorden. Maar dat 
het VU-partijbestuur zich be
hoorlijk boos heeft gemaakt op 
de insinuaties van Tobback is 
begrijpehjk. 
De Volksunie is sinds haar 
ontstaan in 1954 een V Z W en 
heeft, in tegenstelling tot wat 
Louis Tobback beweert, wél 
rechtspersoonhjkheid. De par
tij w^erkt met een open en door
zichtige boekhouding die te al
len tijde kan ingekeken wor
den. Voorzitter Anciaxix heeft 
het zelfs nodig gevonden wie 
dat wil uit te nodigen de VU-
boekhouding te komen inkij
ken. 
Louis Tobback maakt de fout 
alle vormen van partijfinan
ciering door mekciar te halen, 
dat hij dat opzetteUjk doet 
moet niet betwijfeld worden. 
Aldus suggereert hij de pu
blieke opinie dat partijfinan
ciering één pot kwalijk nat is. 
Handgiften, w^ettelijke over
heidsgelden, zwarte giften. 
Voor Tobback is het allemaal 
eender en bovendien heeft elke 
partij boter op het hoofd. 
Als de Volksunie in de periode 
1987 en 1991 méér ontving dan 

PS of SP dan is dat precies 
door haar open boekhouding 
en door het aangeven van al 
haar inkomsten. Dat is ook 
nodig voor de VU, zij beschikt 
over geen nevenorganisaties 
die langs sluikse wegen een 
partij wat kunnen toestoppen. 
Dat weet Louis Tobback maar 
al te best. 
„Voor w^at hoort wat" is de SP 
niet onbekend. De verstren
geling van die partij met vak
bond en ziekenfonds, in wat zo 
idyllisch „de beweging" heet, is 
een lang verhaal van horigheid. 
Het heeft de socicJistische par
tijen uitgehold en onderdanig 
gemaakt aan het kapitaal waar
tegen zij ooit zo manhaftig ten 
strijde zijn getrokken. 
Op het SP-kongres heeft Tob
back afgerekend met de ,,oude 
generatie" binnen zijn partij en 
deze zo goed als weggestuurd. 
Maar de SP-voorzitter heeft 
^vijselijk gezwegen over w ât 
die generatie in de admini
stratie heeft aangericht. De be
noeming van massa's ambte
naren heeft, zocJs de volks
mond terecht zegt, onze ad
ministratie tot één pohtieke 
boel verziekt. Ergerlijk favo-
ritisme en partijdigheid zijn 

SteedJ meer namen zijn betrokken bij het Agujta-dchandaal 

sommige socialisten niet 
vreemd. Ieder van ons kent ten 
minste één zaak waarbij be
kwame ambtenaren moesten 
onderdoen voor partijgebon
den figuren. En wie al eens 
durfde de stem te verheffen 
w^erd weggepromoveerd of tot 
zijn/haar pensioen monddood 
gemaakt. 

Een paar jaar terug verklaarde 
Norbert De Batselier in een 1 
mei-toespraak dat „de SP ziek, 
zwaar ziek is". Vandaag weten 
wij precies wat hij daarmee 
bedoelde. 

Het kluwen van Agusta -wordt 
met de dag ingewikkelder, in
gewikkelder dan een bol saai. 
Misschien raakt deze wel nooit 
helemaal ontrafeld. Wij kun
nen slechts hopen dat alle po
litieke partijen er uit leren dat 
zo lang het begin van de draad 
niet is gevonden „de politiek" 
het odium van gesjoemel nooit 
meer kwijtraakt. 

En dat zou pas dramatisch 
kunnen zijn voor een politiek 
bestel dat de demokratie als de 
beste bestuursvorm eer wil 
houden. 

Maurits Van Liedekerke 

Inderdaad, "de WUlockx zit er 
ook tussen". En voor volgend 
"edel doel": de te eenzijdig ka-
toliek geachte berichtgeving 
van Het Vrije WatuLand wat meer 
aan banden leggen. Willockx 
ging er blijkbaar van uit dat 
w^anneer je je in een persorgsian 
inkoopt, je automatisch mee be
slist welke strekking dat pers
orgaan voortaan zal verdedigen, 
en vvde er meer dan anderen in 
aan bod zal komen. 

CLAESZIEK 
De onthuUingen in Knack kost
ten Vandenbroucke z'n minis
terportefeuille. De strop rond 
de nek van Wdly Claeö hjkt 
daardoor nog wat meer aan
gehaald. Er wordt nu openlijk 
over zijn opvolging geredetwist 
tussen verschillende kandida
ten. Volgens de gewezen Bel
gische ambassadeur bij de 
NAVO Jan Adriaendden dekte 
vorige vrijdag alleen VS-pre-
sident Bdl Clmton de sekretaris-
generaal nog. Adriaenssen 
noemde de positie van Claes bij 
de Navo "onhoudbaar". Nog 
verder ging de Duitse liberaal 
Jürgen Koppelui die boud-weg 
verkondigde dat iemand die en
kel om zichzelf bekommerd is 

(Leeó verder blz, 5) 
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• Het Antwerpse verbond 
van de Kristelijke Werkne-
mersbeweging (KWB) wil 
de strukturele band tussen 
het Algemeen Kristelijk 
Werknemersverbond 
(ACW) en de CVP loskop
pelen, omdat deze partij in
zake het Mestaktieplan on
der druk van de Boerenbond 
al haar beloften w^eer inslikt, 
en om puur elektorale re
denen het milieu en de volks
gezondheid opoffert. 

• Joos Wauters, LBC-se-
kretaris en bekend als vak
bondsleider van de witte woede 
zal de Agalev-kamerhjst 
trekken in Mechelen-Tum-
hout. Hij koos niet voor de 
CVP omdat deze volgens 
hem een doorslag wordt van 
de VLD. De SP besteedt 
dan weer te weinig aandacht 
aan de arbeidersbeweging. 
Naar eigen zeggen is Wau
ters zelf naar Agalev toe-
gestapt. 

• Zaterdag jongstleden 
startte de BRTN haar 
nieuwe aktie van Kom op 
tegen kanker. Bij het af
sluiten van het avondvullend 
openingsprogramma waren 
reeds 1.000 akties ingeschre
ven, 3 keer zoveel als de 
vorige keer. Dit w^eekend 
overleed ook Sus Van den 
Eynde, de eerste Vlaamse 
kwismaster in Ek^amen van de 
humor. 

• Melden we nog dat dit 
w^eekend de SP met haar 
officiële verkiezingskam
panje is gestart, of toch niet? 
Paula Semer mocht een half 
uur lang de leukneus uit
hangen bij Jaak Pijpen, Ka-
thy Lindekens kreeg vrij 
sf)el tijdens de marathon
uitzending over kanker op 
radio 1. Mag binnenkort 
Bob de Richter weer het 
weerpraatje doen ? En Tuur 
van WaJlendael opnieuw de 
Wetstraat... Politiek en me
dia : een SPel ? 

• José Happar t voert op
nieuw één van zijn num
mertjes Aandacht Trekken op. 
Eigen, alternatieve Fransta
lige lijsten moeten de druk 
op de op de Waalse partijen 
zetten. Deze zijn immers, 
dixit Happart, niet opgewas
sen tegen de ruk naar rechts 
en zijn te -weinig Waalsge-
zind. 

• Op de Brusselse beurs 
werd maandag de VLAM 21 
geïntroduceerd, een indeks 
van 21 'verankerde' beurs
genoteerde Vlaamse onder
nemingen. Verankerd bete
kent dat de beslissingsmeer
derheid binnen dje onder
neming in Vlaamse handen 
is. Melden we nog dat de 
Vlaamse bedrijven het op de 
beurs beter doen dan het 
Belgisch gemiddelde. 

• In St.Truiden schenken 
kafébazen voortaan beter 
klare wijn voor iedereen. 
Een Truiense uitbater moest 
in het totaal 63.000 fr. op
hoesten omdat hij een vijftal 
Sikhs ^veigerde te bedienen. 
De vijf trokken naar de 
rechtbank met het gekende 
gevolg. 

TWEEDE 
RUSHDIE 
De Bengaalse schrijfster Tas-
lima Nasreen kwam in ons land 
de titel van doctor honoris causa 
van de Universiteit van Gent in 
ontvangst nemen. Zij haalde 
zich de woede op de hals van de 
moslimfundamentalisten met 
haar roman "Schaamte", en uit
latingen over de Koran en de 
positie van de vrouw in de is
lam. 

Net als tegen Salman Rushdie 
werd over haar de fatwa uit
gesproken. De Belgische lucht
vaartmaatschappij weigerde 
haar "uit veUigheidsoverwegin-
gen" een vervoerbewijs naar 
België. 

DELSOLRE 
De frakties van CVP, VLD, VU 
en Vlaams Blok keurden in de 
Vlaamsbrabantse provincieraad 
een motie goed wjiarin de be
noeming van PS-er Guy Dtdolre 
tot adjunkt van de goeverneur 
van Vlaams-Brabant betreurd 
wordt. De SP stemde tegen. 

In de Kamer had VU-volks-
vertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh minister van Bin
nenlandse Zaken Vande Lanotte 
(SP) geïnterpelleerd over deze 
benoeming. Volgens het 
Vlaamsbrabants kamerhd gaat 
het om een tweetahge Belg, die 
zich uitdrukkelijk bekent tot de 
Franse gemeenschap. Desolre is 
bestuurslid en gewezen voor
zitter van de kulturele kring van 
de Linkebeekse PS. 

Maar Vande Lanotte is het met 
Van Vaerenbergh niet eens: 
,,Aangezien Desolre in Vlaan
deren woont, gaat het om een 
Vlaming." De kersverse vice-
premier van de Vlaamse so
cialisten verklaarde dat de re
gering zich voor de benoeming 
van Desolre baseerde op het 
bezit van een Nederlandstalig 
en een Franstalig diploma, en op 
publikaties in beide landstalen. 

Om Desolre bij te staan in zijn 
opdracht, het toezicht op de 
toepassing van de taalwetgeving 
in de zes randgemeenten met 
faciliteiten, w^orden momenteel 
liefst acht mensen aangesteld. 
Vande Lanotte verdedigde de 
benoeming van Desolre: ,,Het 
komt ons voor dat hij een vaste 
wil heeft om te komen tot een 
pacifikatie." 

SCIENTIA 
VINCERE 
TENEBRAS 
Op 1 oktober 1969 opende de 
Vnje Univerditeit Bru^del officieel 
haar poorten. Afgelopen week
end werd een en ander op een 
gepaste wijze gevierd. Gedu
rende haar 25-jarig bestaan 
heeft de vrijzinnige universiteit 
zich weten op te werken tot de 
derde grootste in Vlaanderen. 
Dit akademiejaar volgen 8.000 
studenten er de kolleges. De 
VUB is tevens de grootste 
Vlaamse werkgever in het Brus
sels gew^est. 

De VUB kwam er na jarenlang 
ciandringen van de Nederlands
talige studenten aan de Uni-
ver/Ué Lihre de BruxeUed. Het wa-
fehjzer deed zijn werk: nadat de 
Franstalige kathoUeke univer
siteit in Louvain-la-Neuve een 
onderkomen had gevonden, 
werd het licht ook op groen 
gezet voor de uitbouw van een 
Vlaamse, vrijzinnige, Brusselse 
universiteit. De VUB werd 
dciarmee de eerste Vlciamse uni
versiteit die aan geen enkele 
machtsstruktuur onderworpen 

De VUB heeft zich een be
langrijke plaats %veten te ver
overen binnen een pluralistisch 
Vlaanderen. Ze zorgt tevens 
voor een sterke Vlaamse aan
wezigheid in Brussel. Daaren
boven is het gevi^eten dat de 
VUB een ekstra inspanning le
vert voor studenten uit kans
arme milieus alsook voor jon
geren uit de derde wereld. 

SCHENGEN 
Afgelopen zondag trad het ver
drag van Schengen in werking. 
Dit internationaal samenwer
kingsakkoord bepaalt de af
schaffing van grenskontroles in 
7 Europese landen: de Benelux, 
Duitsland, Frcmkrijk, Spanje en 
Portugal. Italië en Griekenland 
voegen zich daar later bij, an
deren zullen volgen. 

De eerste gesprekken voor het 
akkoord w^erden reeds gevoerd 
in 1985, maar aanslepende on
derhandelingen zorgden voor 
een aanzienlijke vertra^ng op 
het tijdsschema. 

De grenskontroles tussen de 7 
deelnemende landen zijn nu af
geschaft, al zitten Frankrijk en 
Duitsland nog in een 'over-
gangsfaze' van 3 maanden. De 
statische grenskontroles wor
den welis-waar opgeheven, maar 
kontrole op buitenlanders blijft 
mogelijk door mobiele doeane-
brigades. De kontroles aan de 
buitengrenzen van de Schen-
gen-landen zullen daarenboven 

verscherpt -worden. 

België heeft geen erkende au
toweg-grensposten, maar wel 
een spoorwegstation, enkele ha
vens en luchthavens die als 
Schengen-buitengrens erkend 
zijn. 

Voor de vemieu-wde luchthaven 
van Zaventem lijkt dat alvast 
problemen op te leveren: 
Schengen en niet-Schengen 
passagiers worden voortaan 
strikt gescheiden. Voor de laat
ste kategorie betekent dat lan
gere overstaptijden -wat de re
putatie van de luchthaven niet 
ten goede zal komen. 

ZUIVER 
GESTEMD? 
Met de verkiezingen in zicht 
hield AgcJev afgelopen week
end haar kongres. Agalev wil 
met een <)choon blad beginnen en 
-wil opkomen voor de man in de 
straat. Dat kan, volgens senaat
strekker E3dy Boutmand, door te 
streven naar een schoner miheu 
en een betere volksgezondheid. 
Om een voorbeeld te stellen van 
de 'schoon blad'-pohtiek w^erd 
Euro-parlementslid Magda Ael-
voet niet gebombardeerd tot hjst-
duwster van de Senaat. 

Agalev ^vil een 30-uren-werk-
week invoeren op vrij-willige ba
sis met daaraan een aantal maat
regelen gekoppeld die de vvrer-
keloosheid moeten oplossen. 

E^n en ander moet betaald -wor
den door onder meer heffingen 
op inkomens uit vermogens en 
door een heffing op het gebruik 
en de produktie van machines. 
Agalev huldigt hierbij het prin
cipe van de vervuiler betaalt door 
te stellen dat ondernemingen die 
ontslaan ook maar moeten op-
drjiaien voor de door hun ge
produceerde w^erkelozen. 

Zondag werd, samen met 
Waalse zusterpartij Ecolo, ge
debatteerd over de SZ: geen 
splitsing, maar -wel een -wat heet 
reöponöabduering van de deeUtaten, 
al moest zelfs die term uit de 

ontwerpresoluties verwijderd 
-worden. Bedoeling is dat voor 
sommige 'bevoegdheidspakket
ten' de gewesten en gemeen
schappen in het overleg moeten 
betrokken worden. 
Mocht Ludo Dierkkx, in weerwil 
van de kommotie rond zijn per
soon de jongste -weken, wél 
spreken op het kongres, Paul 
Staed deed dat niet. Niet ver
wonderlijk, want inmiddels 
CVP-adept. Of toch niet? 
In Exo Groen, maandblad voor de 
ekologistische stroming van fe-
bruari-maart 1995, laat Staes 
het volgende -weten: „Ik ga nie
mand oproepen om voor de CVP te 
ötemrmn. Het zal nog een tijdje 
duren voor ik zelf CVP ötem. AU dat 
ooit zau gebeuren." 't Is be^vezen: 
groen, da's voor eeuwig zuiver 
gestemd... 

IN DE LIFT? 
Het NederlandstaUg onderwijs 
in de Vlaamse hoofdstad Brus
sel blijft in de lift, la^en w ê. De 
-vraag is of die lift naar boven 
gaat, of naar beneden. Het Ne
derlandstalig kleuteronderwijs 
telt dit schooljaar ('94-'95) 328 
kinderen (3,9%) meer dan vorig 
schooljaar. 

Het lager onderwijs telde een 
aangroei van 67 kinderen (plus 
0,7%). In het Nederlandstalig 
sekundair onderwijs zaten in 
februari '95 120 leerlingen min
der dan in februari '94 (een 
daling van een half procentje). 

Wat leerlingenaantallen betreft, 
gaat de lift van het Nederlands
talig onderwijs in de hoofdstad 
(op het secundair onderwijs na) 
omhoog. Alaar de Vlaamse klas
jes tellen van langsom minder 
Vlciamse kinderen. 

Het aandeel van homogeen 
Franstalige en anderstalige ge
zinnen steeg in het kleuteron
derwijs tot 47,7%, en in het 
lager onderwijs tot 34,1%. In 
sommige gemeenten liggen deze 
cijfers nog een heel stuk hoger, 
in andere gemeenten liggen ze 
lager. 

Men kan zich bij deze cijfers 
enkele indringende vragen stel
len. Moet de Vlaamse gemeen
schap in Brussel zich niet eens 
de -vraag stellen of het in be
paalde schooltjes en klassen nog 
mogelijk is om van een Ne
derlandstalig ondenvijs te spre
ken zoals men van een Ne
derlandstalig onderwijs kan 
spreken buiten de Vlïuamse 
hoofdstad ? 

De verantwoordelijke minister, 
de socialist Grijp, lijkt van zulke 
vragen niet echt w^akker te lig
gen. Hij noemde de daling van 
het aantal kinderen uit homo
geen Nederlandstalige gezinnen 
in het kleuter- en lager on
derwijs zelfs "niet abnormaal" in 
een hoofdstad die een steeds 
groter multikultureel karakter 
krijgt. 

De minister vond het positief 
dat de Vlaamse scholen in Brus
sel een pioniersrol vervullen in
zake multikultureel onderwijs. 
We betwijfelen of de resterende 
Vlaamse ouders dit met de mi
nister eens zijn. 

DE ZWARTE 
LIJST 
Het Instituut voor Veterinaire 
Keuring (IVK) heeft een zwarte 
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DOORDEWEEKS 
lijst samengesteld van aJle vet
mesters en veehandelaars die 
reeds in aanraking zijn gekomen 
met illegale hormonenz-wendel. 
Afnemers van de betrokkenen 
zullen met meer dan gewone 
aandacht gekontroleerd wor
den. 

Het IVK veronderstelt dat de 
z'warte lijst een afschrikkend 
effekt zal hebben, nog meer dan 
de hoge boetes die staan op 
hormonenz\vendel. De vlees-
sektor is zo klein in omvang dat 
de namen op de lijst snel al
gemeen verspreid zullen zijn. 

danken aan het feit dat de 
Hutu's zowat allemaal op de 
vlucht zijn voor het Tutsi-ge-
weld. De Tutsi's vormen de min
derheidsgroep binnen Burundi, 
maar zij bekleden al jaren de 
belangrijkste posten in het leger 
en de ekonomische sektor. 

De Burundese president heeft 
zijn afkeer uitgesproken over de 
gang van zaken en wees met een 
beschuldigende vinger naar de 
ekstremisten binnen de beide 
kampen. Het is niet onwaar
schijnlijk dat hij daarmee zijn 
eigen doodvonnis tekende. 

Binnenkort richten het IVK en 
enkele laboratoria eveneens een 
Foiidö Karei Van Noppen op. Het 
geld daarvan zal gebruikt wor
den voor wetenschappelijk on- C _ ) S C A R 
derzoek naar hormonenprepa
raten. Het IVK wil daarmee de 
hormonenmaffia een stap voor 
blijven bij de ontwikkeling van 
nieuwe hormoonpreparaten. 

Tegen begin '96 •wil het IVK een 
totaalplan voor inspektie klaar 
hebben. Elke keten in de ketting 
hoeve-slager zal dan een eigen 
lastenboek krijgen. Het IVK 
hoopt dat op die manier elk 
onderdeel van de keten zijn ei
gen kwaliteit kan nagaan. 

BUR(UNDI)GER-
OORLOG 
In het midden-Afrikaanse land 
Burundi vieren geweld en chaos 
opnieuw hoogtij. De buitenlan
ders specialiseren zich in 'bin
nenblijven'. De etnische zuive
ringen zorgen voor rijen vluch
telingen richting Zaïre. 

In de hoofdstad Bujumbura is 
het opnieuw betrekkelijk kalm, 
maar dat is hoofdzakelijk te 

De film FarindU van de Waalse 
regisseur Génard Corbiau. is niet 
bekroond met een oscar. De 
juryleden konden SoWd Trom-
peur, van de Russische kineast 
Nikita MikhaLkov, meer appre
ciëren. 

Het prijsbeest van de 67ste os
caruitreiking was Forredt Gump. 
De film Wcis goed voor 13 no
minaties en -wist er daarvan ook 
7 te verzUveren, waaronder die 
van beste film, beste mannelijke 
hoofdrol {Tom HankJ), beste re
gisseur (Robert Zemecku) en beste 
speciale effekten. 

Forrest Gump doet het verhaal 
van een halve imbeciel die de 
Amerikaanse droom de zijne 
kan maken. 

Prijs voor de beste vrouwelijke 
hoofdrol ging dit jaar naar Je<)-
éica Lange, in Blue Sky, die eer
lang ook in de Vlaamse zalen zal 
draaien. 

FUms die het felbegeerde 
beeldje kunnen binnehalen zijn 
op die manier verzekerd van 
kommercieel sukses. 

SPORT OP TV 
De hele heisa rond de al dan niet 
vrije vergaring van sportbeel-
den dreigt opnieuw te beginnen. 
In De Morgen stond dat nu de 
regionale omroepen een nieuwe 
voetbaloorlog willen beginnen. 
De redakties pikken het niet dat 
ze voor wedstrijden uit de lagere 
afdelingen 5 tot 10.000 fr. per 
minuut moeten betalen. 

De omroepen beroepen zich op 
het principe van de vrije 
nieuwsgaring om zo voetbal op 
de regionale buis te kunnen 
brengen. Op die manier willen 
ze VTM, dat de rechten kocht 
van de voetbalbond, met eigen 
w^apens bestrijden. 

Toen het voetbalkontrakt nog in 
BRTN-handen was, kropen de 
jongens van VTM immers ook 
in lichtmasten om beelden te 
kunnen schieten, zich onderwijl 
beroepend op de vrije nieuws
garing. 

Wie vanavond de Rode Duivels 
wil zien spelen, zal dan weer zijn 
toestel moeten afstemmen op 
VT4. De jonge zender zaf daar
mee misschien voor het eerst 
een kijkcijfer van meer dan 
300.000 halen. 

VT4 betaalde - of liet dat door 
moedermaatschappij SBS doen 
— naar verluidt 15 miljoen fr. om 
de wedstrijd rechtstreeks op de 
buis te krijgen. 

Waanzinnig veel, wanneer men 
bedenkt dat het eksklusiviteits-
kontrakt van VTM 'slechts' 105 
miljoen kostte. VTM mag daar
voor wel alle wedstrijden in de 
nationcJe kompetities én de 
thuiswedstrijden van de Dui
vels in de huiskamer brengen. 

Het is Rik De SaedeUer die de 
\vedstrijd van kommentaar zal 
voorzien. Tussen de sportredak-
ties van VT4 en BRTN is dus 
iets moois aan het groeien. 

GENOEG LEUGENS! 
Arm Vlcianderen. Tot enkele 
maanden terug dachten we 
dat de vuUe politiek zich 
vooral in Italië en Wallonië 
afspeelde. De etterbuil van de 
korruptie is echter nu ook in 
Vlaanderen opengebarsten. 
De SP, VLD en CVP zijn in 
hetzelfde bedje ziek. Agus-
tagelden, Obussenschanda-
len, villa's hier en daar, het 
maakt langzaam meiar zeker 
het hele politieke bedrijf on
aangenaam. 

De SP-voorzitter deinst er 
bovendien niet voor terug an
dere partijen te betrekken bij 
zijn miserie. Steevast schuift 
hij de verantwoordelijkheid 
op het systeem, het apparóiat, 
de manier waarop de par
tijfinanciering nu eenmaal 
werkte. 

Kom zeg. Dit doet de deur 
toe. Het is korrekt dat deze 
partijfinanciering in de tach
tiger jaren nefast was, maar 
dit praat nog geen omkoop
schandalen goed! Ieder po-
Utikus heeft nog de persoon
lijke vrijheid én verantwoor
delijkheid ja of neen te zeggen 
tegen onfrisse voorstellen. 

De VU diende in '80 en '81 
reeds gedurfde wetsvoorstel
len in rond partijfinanciering, 
verkiezingsuitgaven, onver
enigbaarheden enz. Geen en
kele andere partij heeft toen 
gemeend dit te moeten bij
treden. Ook dat is de waar
heid. 

De VU bezit sinds 1954 
rechtspersoonlijkheid en 
open boekhouding. Geen en
kele partij (ook niet het pro
per blaadje van Agalev) heeft 

haar hierin gevolgd. Ook dat 
is de •waarheid. 

De VU is de enige partij die én 
beleidsverantwoordelijkheid 
heeft genomen én m geen en
kel schandaal betrokken is. 
Ook dat is de w^aarheid. 

Ik wens dan ook niet door 
kameraden of anderen op eni
gerlei •wijze betrokken te wor
den bij een koUektieve ver
antwoordelijkheid in de -vuile 
zaakjes die nu bovenkomen. 

De VU wenst geen volks
rechtspraak. We wensen geen 
personen te veroordelen zon
der bewijs of vonnis. We wil
len het spel korrekt spelen. 
Maar de pogingen, van -wie 
dan ook, om toch ook de VU 
een vlekje zonde toe te •wer
pen, aanvaard ik niet. 

Zij, die hun gat verbrand heb
ben, moeten op de blaren zit
ten. 

: : ^ 
Bert Anciaux, 

Algemeen voorzitter 

V.LJLA.M.S. VOOR VLAMINGEN IN WALLONIË EN B-H-V 
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In januari van dit jaar noemde 
premier Dehaene de splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde "on
vermijdelijk". Daarop be
roemde SP-voorzitter Tobback 
er zich op dat hij al drie jaiar 
lang voorstander is van de 
splitsing. Sedertdien zorgden 
partijen en verenigingen er
voor dat de splitsing niet meer 
uit de aktualiteit verdween. 

Eenenveertig vooraanstaande 
Vlamingen hadden eerder 
klacht neergelegd bij het Ar
bitragehof. Ze vonden het niet 
eerlijk dat door de niet-split-
sing het Franse kieskollege 
voor de Senaat en het Europees 
Parlement zich uitstrekt over 
geheel Halle-Vilvoorde. En dat 
voor de kamerverkiezingen de 
Franstalige Brusselaars auto
matisch kandidaat zijn in ge
meenten als Kampenhout, 
Herne en Opwijk. 

Eind '94 wees het Arbitragehof 
in een "Belgisch kompromis-
arrest" (dixit Manu RuyS) deze 
klacht van de hand. Eén van de 
bestuursleden van het Komitee 
Halle Vilvoorde, dat zich voor 
de splitsing inzet, besloot dat 
"het territoriaUteitsprincipe 
dus wel geldt in Wallonië, niet 
in Vlaanderen". 

Gelukkig liet het Komitee het 
daar niet bij. Meer dan 200 
vooraanstaande Vlamingen 
steunden het Komitee in zijn 
strijd voor de splitsing. Alou 
Gerlo riep de Vlaamse parle
mentsleden op om hun Frans
talige tegenvoeters duidehjk te 
maken dat er met hen geen 
nieuw regeerakkoord denk
baar is, zonder dat daarin de 
algehele en onvoorwaardelijke 
splitsing van Brussel-Halle-
VUvoorde opgenomen •wordt. 
Er •werd terzake wel een meer-
partijeninitiatief aangekondigd 
in het parlement. 

De provincieraad van Vlaams-
Brabant •was het parlement 
even voor. Op voorstel van het 
Vlaams Blok, dat integraal de 
tekst overnam die de boven-
stciande vooraanstaande Vla
mingen ondertekenden, keur
den VU, CVP SP en VLD een 
motie goed •waarin ervoor 
wordt gepleit het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vil-
voorde nog voor de verkie
zingen van 21 mei d.s. te split
sen. Agalev onthield zich, 
Union stemde tegen. 

Hoe^wel premier Dehaene en
kele maanden geleden de split
sing van het kiesarrondisse
ment nog "onvermijdelijk" had 

genoemd, vond hij het verleden 
^veek "kortzichtig" en "onre
alistisch" om dit nog voor de 
verkiezingen hcialbaar te -vin
den. 

Verleden •week •vrijdag zag het 
parlementaire meerpartijenini-
tiatief het levenslicht, in de 
vorm van een •wetsvoorstel om 
van Halle-Vilvoorde een zelf
standige kieskring te maken. 
Het •wetsvoorstel -werd onder
tekend door de CVP-ers Suy-
kerbuyk, Cardoen, Van Erpj en 
Van Rampuy, de VU-ers Van 
Vaerenbergh en Ancixiux, de SP-
er DieUnci en de VLD-er Plat-
teau. 

In de toelichting schrijven zij 
dat de behandeling van hun 
voorstel niet meer haalbaar is 
voor de ontbinding van de ka
mers. Maar zij verbinden zich 
ertoe dat ze tijdens de volgende 
regeerperiode een initiatief zul
len nemen voor de splitsing. De 
parlementsleden zeggen niet 
dat ze van de sphtsing een 
halszaak ^villen maken bij de 
komende regeringsonderhan
delingen. 

Wie daar alvast niet op viol 
w^achten, zijn Joo,)t Rampelberg 
en Bernard Daelemanj, Brusselse 
Vlamingen o.m. aktief in de 
Brusselse afdeling van de 

Vlaamse Volksbeweging. Zij 
hebben het originele idee op
gevat om in Wallonië voor de 
senaatsverkiezingen op te ko
men met de lijst VLAAMS, 
VoLontaired Linguiitujuej d l'Ac-
céUrat'mn du Mouvement Social 
(Taalkundige vrij^willigers voor 
de versnelling van de sociale 
be^weging). Rampelberg en 
Daelemans willen opkomen 
voor de rechten van de Ne-
derlandstaligen in Wallonië, en 
een tegenoffensief inzetten te
gen de Franstalige arrogantie 
in Brussel, Vlaams-Brabant en 
Voeren. 

Om in hun plan te lukken 
moeten ze 5.000 handtekenin
gen verzamelen, en genoeg 
mensen bereid •vinden om kan
didaat te zijn op de lijst. De 
handtekeningen moeten ko
men van in^woners van de 
Waalse kieskring of van de 
kieskring Brussel-Halle-Vil
voorde. De kandidaten mogen 
in heel België wonen. 

De aanleiding voor dit onge
wone initiatief vormt de niet-
splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vil
voorde. Inwoners van het in 
Vlaanderen gelegen Halle-Vil
voorde kunnen voor de Eu
ropese en Senaatsverkiezingen 

hun stem uitbrengen op Frans
talige lijsten. Maar inwoners 
van Wallonië kunnen niet 
stemmen op een Nederlands
talige Ujst. Dat •willen de ini
tiatiefnemers veranderen. 

Vlamingen die in taalgrensge
meenten als Moeskroen, Edin-
gen. Komen, Vloesberg, Ter-
hulpen etc. wonen, zouden zo 
ook op Vlamingen kunnen 
stemmen voor de senaatsver
kiezingen. Hetzelfde geldt na
tuurlijk voor Vlamingen in 
Brussel, én voor Vlamingen uit 
Halle-Vilvoorde. 

Verleden week kondigde Eru: 
Podwwk , de fraktieleider van 
Union des Francophones in de 
Vlaamsbrabantse Provincie
raad, aan dat PS, PSC en PRL-
F D F voor de verkiezingen van 
de Vlaamse Raad een eenheids-
hjst zullen indienen in HaUe-
Vilvoorde. Bij de provinciever
kiezingen behaalde Union des 
Francophones 5 zetels op een 
totaal van 75. Voor de Vlaamse 
Raadsverkiezingen hoopt UF 
op 2 zetels. 

(Pdj) 

c» (voor meer inliebtingen over 
V.LAAJI.S, bel 021420.10.20) 
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BOB VAN HOOLAND: 

GENOEG POLITIEPERSONEEL, 
TE WEINIG EFFICIENT 

SOCIAAL EN FISKAAL 

GRENSARBEIDERS 
NOG STEEDS DE KLOS 

Tijdens een interpellatie van 
Bob Van Hooland, VU-senator, 
tot Johan Vande Lanotte, mi
nister van Binnenlandse Zaken, 
sprak eerstgenoemde over het 
vastleggen van interpolitiezones 
waarbinnen verscheidene poli
tiekorpsen moeten samen\ver-
ken. 

B. Van Hooland: „We horen 
vandaag heel wat negative geluiden 
omtrent de reorganisatie van de po
litiediensten, al zijn er ook goede 
initiatieven. Het Vajt Komité van 
Toezicht stelde vodt dat er een gebrek 
iö aan evaluatie van het beletd en het 
Vaót Sekretariaat voor het Pre
ventiebeleid konkludeerde dat het 
Veiügheidókontrakt met de dtad 
Antwerpen onvoldoende heeft ge
werkt. Het gevolg daarvan ia dat het 
Antwerpse politiekorps zal worden 
doorgelicht." 

Van Hooland haalde verder de 
nota aan over de vernieuwde sa
menwerking van de politiediensten, 
daarin is o.a. sprake van nieu^v 
in te stellen Lnterpolitie-zones. 
De VU-senator stelde zich dsiar-
bij een aantal vragen. „ Volgens 
welke kriteria worden deze zones 
vastgelegd en gebeurde dat na een 
evaluatie van andere projekten? 
Welke is de plaats van de rijkswacht 
en zijn deze zones de voorbode van 
een eenheidspolitie ?" 

Vande Lanotte diende hem van 
antwoord. De interpolitiezones 
zullen er komen om korpsen van 

Vande Lanotte stelde verder dat 
er geen sprake kan zijn van een 
eenheidspohtie. 

Van Hooland kon zich verzoe
nen met het antwoord van de 
minister, maar hamert er toch op 
dat het projekt voldoende en 
systematisch geëvalueerd zal 
moeten •worden. 

B. Van Hooland: „Het id al
gemeen bekend dat er relatief veel 
veiligheidspersoneel is in België in 
verhouding tot het bevolkingscijfer 
zodat er bij elke nieuwe maatregel, 
hetzij om meer geld uit te trekken 
voor meer veiligheid, hetzij om hon
derden politieagenten bijkomend in 
te zetten, er eerst een ernstige eva
luatie moet gebeuren. Er is genaeg 
politiepersoneel maar er u een veel 
te lage efficiëntie." 

De laattijdige maatregel jegens 
de grensarbeiders is een nep-
oplossing en naast de kwestie. 

Het laten vallen van de „bij
zondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid" (uit het Globaal 
Plan) voor de grensarbeiders is 
slechts een verbetering van de 
eerder gemaakte Belgische 
blunder. 

Immers, de extra sociale bij
drage in het w^erkland én in het 
woonland vs?as sowieso al on
eerlijk, tenzij dat het toch ging 
om een platte belastingsverho
ging-
Tot hiertoe wordt dus slechts de 
onrechtvaardigheid hersteld en 
is er dus geen enkele funda
mentele oplossing door deze 
nieuwe maatregel. 

B. Van Hooland: „Vooraleer 
nieuwe wijzigingen door te voeren, 
is het noodzakelijk de vroegere te 
evalueren." 

50 man per regio te vormen. De 
huidige samenwerking tussen 
de politiediensten is te beperkt 
en nu moet de rijksw^acht zorgen 
voor het opvulwerk. De nieuwe 
samenwerking veronderstelt 
zowel autonomie als solidariteit. 

HUISVESTING 
Etienne van Vaerenbergh 
richtte zich tot Vlaams minister 
van Leefmilieu en Huisvesting 
Norbert de Batselier met de 
vraag over de premietoeken-
ntng binnen de huisvestingssek-
tor. Uit diens antwoord mag 
bhjken dat sinds 1 aprU '93 
4.642 premies zijn toegekend 
voor het verbeteren of aanpas
sen van een woning. 

Van Vaerenbergh kon ons even
eens meedelen dat in dezelfde 
periode 4.767 toekenningen zijn 
gedaan voor tussenkomsten in 
de lasten van h3rpothekaire le
ningen. Het aantal afwijzingen 
voor beide premies bedraagt 
respektievelijk 3.482 en 3.831. 
In het totaal bedroegen de uit
gekeerde premies bijna 225 mil
joen fr. (cijfer eind '94). 

KATER EN KAHIN 

In lang vervlogen tijden drukte de Post 
naast de afstempeling de mededeling 
„Dieren mishandelen vernedert de mens." 
Dat was toch wel een nuttige boodschap. 
Sommige mensen springen graag brutaal 
met dieren om, het is alsof zij zichzelf 
daardoor wat meer gestalte willen geven. 
Maar nee hoor, sinds de Post weten wij 
van het omgekeerde. Een kat schoppen, 
een hond de staart afhakken, vinken de 
ogen uitbranden, een nest leegroven en 
zoveel andere brutaliteiten is zinloos men-
senw^erk. 

Beesten misbruiken is niet het monopohe 
van een mindere mensensoort; als die al 
zou bestaan, natuurlijk. Agressie tegen
over dieren komt in alle lagen van de 
bevolking voor. Van Desmond Morris, de 
Engelse zoöloog die alles over het gedrag 
van dieren en mensen weet, is de gedachte 
dat de meeste bezadigde intellektuelen 
dikwijls zeer agressief worden wanneer de 
dwingende noodzaak om agressie te on
derdrukken ter sprake komt. 

Mijn intellektuele buur werkt zijn slecht 
humeur bij voorkeur op zijn haan uit. Zijn 
vrouw die aanvankelijk het voorwerp van 
zijn woede uitmaakte en regelmatig de 
volle lading kreeg gaf hem telkens lik op 
stuk en dus koos hij een gemakkelijker 
slachtoffer. Als de bui over is beseft buur 
dat hij fout is geweest. Wij praten daar 
vaak over omdat niemand vrij is van 
ongekontroleerde opwellingen. Zijn enige 
verontschuldiging luidt dan: ,,Als het op
komt moet ik het k'wijt, dan geef ik mijn 
haan zon trap dat hij wel een frisbee 
lijkt!". De haan is ondertussen wijzer 
geworden, als mijn buur er aankomt, ook 
als hij geen trap-neiging vertoont, maakt 
het beest zich uit de voeten. 

Beesten zijn niet dom, maar mensen me
nen dat ze slimmer moeten zijn. Ook zij die 

hun geheime bankrekeningen in Zurich de 
namen Kater en Kattin hebben gegeven. 
De lezer w^eet dat de smeergelden van 
Agusta en van Dassualt of AérospatieJe 
,,ergens" moesten gedeponeerd ^vorden. 
Zo kreeg Kater 41 miljoen en Kattin 10 
miljoen op het vel geschreven. Kater en 
Kattin zijn code-namen, maar dat had de 
lezer reeds lang door. Waar die beestjes 
allemaal goed voor zijn! 

Maar ze zijn voor zoveel zaken goed. In 
een van zijn verrassende vertellingen ver
haalt J a n Wolkers hoe hij als knaap zat te 
loeren naar een kip die een ei aan het 
leggen was. De knaap raakte bij het zien 
van het kippe-achterste zo opgewonden 
dat hij „het" met de kip deed, waarna de 
kip de geest gaf. J e zou van minder, maar 
ondertussen strijkt Wolkers toch maar de 

auteursrechten op van zijn schandelijke 
daad. Een primitieve vorm van smeergeld, 
als u begrijpt wat ik bedoel. 

En in Brussel staat, en terecht!, de 41-
jarige Patrick terecht. En wij citeren: „De 
man kan alleen klaarkomen als hij iemand 
poezen ziet folteren. Ofwel ging hij de 
diertjes zelf in een asiel halen, ofwel vroeg 
hij prostituees jonge katjes voor hem te 
zoeken en ze in zijn aanwezigheid te 
pijnigen. Af en toe paste Patrick zijn 
sadisme ook op een hamster toe." Toen de 
man dan verleden week ondervraagd werd 
over het waarom van zijn bestialiteit wist 
hij slechts te antwoorden: „Misschien 
omdat ik als kind eens door een kat ben 
aangevjdlen?" Na de zitting diende hij 

door rijksw^achters tegen de volksw^oede te 
worden beschermd. 

In datzelfde Brussel speelt de 72-jarige 
Mariette Vanderslyen voor tegenpool. Zij 
kreeg een boete van 33.884 fr. omdat zij 
straatkatten voedert. Bij haar dagelijkse 
w^andeling laat mevrouw^ niet na poezen op 
voederbakjes en kartonnen dozen te trak
teren, zij probeert ook katten te vangen om 
ze naar het dierenasiel te brengen. Reeds 
zeventien jaar is ze zo bezig, ondertussen 
haar eigen mager pensioen teisterend. 
Omdat zij ook planken en matrassen aan-
sleurde stelde de politiekommissaris vast 
dat Mariette het verbod op sluikstorten 
overtrad. De gewijsde wou het probleem 
met de burgemeester bespreken maar daar 
werd niet op ingegaan, dus -werd de zaak 
een zaak. Gev/apend met 600 handte
keningen poogt mevrou'w Versieyen nu 
van de boete af te raken en haar werk 
verder te zetten. 

Deze morgen lees ik in de krant dat het 
gerecht de geheimen van Kater en Kattin in 
Zurich zal ontsluieren. Want wie schuilt er 
achter dit idyllisch paar? De drang om 
code-namen uit te spitten zal wel wel iets 
met mijn padvindersverleden te maken 
hebben en dus ging ik zelf maar op zoek 
naar een mogelijke verklaring. 

Met mijn kinderlijk verstand dacht ik 
vroeger dat de hond en de kat, het konijn 
en de haas, het paard en de koe, paren 
vormden. Maar zo werkt de natuur na
tuurlijk niet. De rekel hoort bij de teef, de 
moer bij de rammelaar, de merrie bij de 
hengst, de koe bij de stier. En de kattin bij 
de kater. Maar wat heeft „dat paar" met 
Agusta te maken ? Wil de lezer daar eens 
diep over nadenken en vervolgens voor
namen noemen. 

R.Asmus 

Een voorlopige en relevante tus
senoplossing voor de grensar
beiders zou de oprichting ge-
w^eest zijn van een kompen-
satiefonds en/of de aanwending 
van een soort belastingskre
diet. 

Zo heeft andermaal deze re
gering gefaald. 

Inzake solidariteit gedragen de 
Belgische en Nederlandse re
gering zich als schoolkinderen, 
die blijkbaar nog hun eerste 
Europales moeten herhaald 
krijgen. 

Ook inzake fiskaliteit zijn Ne
derland en België geen lieverd
jes voor mekaar (bijvoorbeeld 
inzake koördinatiecentra, lea
sing, uitwijking, enz.). Daar zijn 
de grensarbeiders nu het slacht
offer van. 

Maar er is meer! 

Naast de forse sociale bijdra
geverhoging van onze grens
arbeiders in Nederland, zijn de 
nieuwe wetsbepalingen ook nog 
in het nadeel van onze grens
arbeiders. Bijvoorbeeld bij ar
beidsongeschiktheid is Neder
land vlug daar met herkeurin
gen, waardoor de grensarbei
ders geschikt worden verklaard 
voor honderd en één andere 
(meestal lagere) jobs^maar al te 
vaak lijken ze in de praktijk 
spoedig te zitten in de Belgische 
werkloosheid. 

Bij deze •wordt onderstreept dat 
het sociaal en fiskaal konflikt 
van de talrijke grensarbeiders 
zeer dringend een behoorlijke 
oplossing moet krijgen en dat de 
regering zich niet langer mag 
bedienen van buldozerpolitiek 
en nepoplossingen, maar ein
delijk haar verantwoordelijk
heid dient op te nemen. 

Hugo Olaerts 

P-SPROKKELS 
• Etienne Van Vaerenbergh 
neemt het niet dat inwoners van 
de faciliteitengemeenten de mo
gelijkheid hebben klacht in te 
dienen bij de Franstalige om
budsman van Belgacom. „Nog 
minder geoorloofd lijkt het mij dat 
deze federale ombudsman bovendien 
in het Frans antwoordt op klachten 
van bedrijven die in Vlaanderen zijn 
gevestigd." 

• Vervolgens had Van Vaeren
bergh het over de toepassing 
van de taalwetgeving bij de ko
mende verkiezingen van de 
Vlaamse Raad. Graag wilde hij 
van minister Vande Lanotte -we
ten in welke taal de stembil
jetten voor de Vlaamse Raad 
zullen opgesteld zijn in de fa
ciliteitengemeenten. De minis
ter bleef het antwoord schul
dig. 

• Senator Laurens Appeltans 
meent dat de keuze van De Post 
om met het tweespan Generale 
Bank-Royale Beige samen te 
werken een onfrisse nasmaak 
achterlaat. De regering weigert 
namelijk om het parlement in 
kennis te stellen van deze over
eenkomst, (ge) 
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BllENLAND 
AGUSTAFFAIRE: 

EEN HEEL KLEIN BEETJE ZIEKELIJK 
(Vervolg van blz. 1) 

onmogelijk aan het hoofd kan 
bhjven van een insteUing als de 
NAVO. Van Claes zelf opnieuw 
geen spoor, deze keer wegens 
ziekte. 

Zit Claes in nauwe schoenen, 
het kinderlijk-naïeve en panie
kerige Steek het in brand-heveX 
van Vandenbroucke spant ook 
de strop rond de nek van Van 
Miert strakker. Zaterdag kw^am 
uit dat de voormalige sekretaris 
van de SP weet had van de 
transfer van 30 miljoen frank 
Agusta-smeergeld naar de SP-
kas. Galle had dit eerst ontkend. 
Dokumenten die bij een tweede 
huiszoeking op het SP-hoofd-
kwartier gevonden werden, 
zouden evenwel aantonen dat 
Galle wel degelijk op de hoogte 
was. SP-penningmeester Mangé 
had al bekend dat hij 30 van de 
50 Agusta-miljoenen overhan
digd heeft aan Galle. 

Alweer blijkt een hoge piet in de 
SP geprobeerd te hebben met 
leugens haar vel te redden. 
Wanneer de dokumenten ^vaar-
over het gerecht beschikt daad
werkelijk aantonen dat Galle in 
het komplot zit, lijkt het ten 
zeerste onwaarschijnlijk dat 
Van Aüert van niets zou weten. 

ONTPLOFT 

Zo moest ook sedert enkele da
gen ex-minister Vandenbroucke er 
over denken toen hij op de 
Leuvense regionale televisie 
aandrong om de Agusta-affaire 
te laten "ontploffen, zo snel mo
gelijk". Hij wees er daar bij op 
dat hij voor zijn strijd voor een 
propere interne partijfinancie
ring alleen de steun kreeg van 
LouL) Tobback. "De anderen 

Nooit waren de afwezigen op een SP-kongreó zo dterk aanwezig dan afgelopen zondag. Voorzitter Tobback 
kent ondertudden nog dteedd het verdchil niet tudden financieren en korrumperen. 

noemden mij naïeF', zei Van
denbroucke. Het werd geïnter
preteerd als een verwijzing naar 
Van Miert, Galle en Claes. Van
denbroucke ziet nog slechts toe
komst voor de SP wanneer de 
echte schuldigen gevonden 
zijn. 

Zaterdag vond een kongres van 
de Vlaamse socialisten plaats. 
Claes, Van Miert, Galle, Van
denbroucke noch huidig nati
onaal sekretaris Blomme w^aren 

aanwezig. Alleen Vanden
broucke was zo beleefd om zich 
te verontschuldigen. Voorzitter 
Tobback noemde de Agusta-af
faire in de SP het einde voor een 
hele generatie. De Leuvense 
burgemeester kondigde als eer
ste partijvoorzitter maatregelen 
aan om de partij financiën en het 
persoonhjk vermogen van de 

mandatarissen strikt te kontro-
leren. Overigens wil Tobback 
dat de SP ook na de verkie
zingen van 21 mei deel bhjft 
uitmaken van de regering. 

De SP-voorzitter vond het 
daarenboven nodig om ook de 
andere partijen verdacht te ma
ken. Hij stelde dat het onder
zoek al lang geen onderzoek meer 

wad naar een moord, maar naar 
partijfinanciering en dat ook an
deren dat binnenkort wel zouden 
kunnen vodtdtellen. Het verschil 
tussen het financieren van een 
partij en het korrupt financieren 
daarvan is de hardleerse Tob
back blijkbaar nog steeds niet 
duidelijk. 

SYRISCHE KONNEKTIE 
Gisterenmorgen dan raakte be
kend dat het federaal gerechts
hof in Lausanne beslist zou heb
ben dat het bankgeheim op de 
rekeningen van Luc WalLyn en 
Alforu) Puelmckx mag opgeheven 
worden. Op die manier zal het 
gerecht eksakt kunnen nagaan 
waar de gelden op die reke
ningen vandaan kwamen en bij 
wie ze uiteindelijk terecht zijn 
gekomen. Terzelfdertijd wordt 
onderzocht of ook Mangé en 
Galle rekeningen hebben m 
Zwitserland. 

De Standaard liet uitschijnen dat 
het over informatie beschikt 
waaruit mag blijken dat er een 
nauwe band bestaat tussen 
Badhi en het regime van de Sy
rische president Hafu al Addod. 
Bashi is zoals geweten de man 
achter de Panamese firma 
Kodma, gebruikt voor het door
sluizen van het smeergeld. 
Bashi beweegt zich in de hoog
ste Syrische kringen en zit on
danks een internationaal uitge
vaardigd aanhoudingsbevel nog 
steeds niet achter slot en gren
del. Verondersteld wordt verder 
dat met het openen van de re
keningen w êl eens een inter
nationale zwendel met wapens 
en zwart geld aan het ücht zou 
kunnen komen. 

SAUWENS GEEFT ADVIES 

TRANSEUROPEES 
LUCHTHAVENNETWERK 
GOEDGEKEURD 

OOK O W WIL VERGAANDE 
GRONDWETSHERZIENING 
MOGELUK MAKEN 

Eind 1994 heeft de Kommis
sie van de Europese Unie een 
Transeuropees luchthaven
netwerk omschreven om te 
komen tot een grotere eko-
nomische en sociale samen
hang binnen de Unie. 

Sinds 1 januari is het Komitee 
van de Regio's samengesteld 
uit leden van regionale en 
lokale overheden vertegen
woordigd binnen de EU. 
Vlaamse Aünister van Ver
keer, Johan Sauwens, diende 
een initiatief-advies in betref
fende richtlijnen voor het 
Transeuropees Netwerk van 
Luchthavens. Dit advies, 
voor het eerst naar voor ge
bracht door een Vlaams mi
nister in funktie, werd una
niem goedgekeurd. 

Sauwens wees daarbij op de 
verwachte groei van het 
luchtvervoer van passagiers 

en vrachten waardoor lucht
havens sterke ekonomische 
en ruimtehjke groeikernen 
zullen worden met een in
ternationale uitstraling. Ver
der, zo stelt Sauwens, moeten 
regio's die beschikken over 
internationale luchthavens 
nauwer betrokken w^orden bij 
de werking en ontwikkeling 
ervan wat een grote inzet aan 
financiële middelen vergt. 

Vervolgens moeten de kansen 
tot ontwikkeling maximaal 
benut -worden. Kapaciteitste-
korten van grote luchthavens 
moeten opgelost worden door 
reserves van regionale lucht
havens aan te wenden. Het 
advies geeft ten slotte aan
leiding tot erkenning van re
gionale luchthavens, in een 
Europees netwerk opgeno
men, als voWaardige lucht
havens. 

Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen ( O W ) 
wU een nieuwe grondwetswij
ziging door het volgende par
lement mogelijk maken. Ook de 
huidige federale meerderheid 
wil dit trouwens, zij het niet zo 
vergaand. En VU-minister in de 
Vlaamse regering Sau\vens 
maakte al enkele weken geleden 
een uitgebreide lijst van arti
kelen bekend, waarvan hij 
hoopt dat ze door een meer
derheid in de volgende Kamer 
en Senaat gewijzigd zullen wor
den. De volgende parlementaire 
assemblees zullen Ugulatuurpar-
lementen zijn, wat betekent dat 
ze vier jaar lang zullen zetelen 
en niet voortijdig ontbonden 
kunnen worden. Het spreekt 
voor zich dat het nuttig is dat 
deze parlementaire vergaderin
gen een zo groot mogelijke 
grondwetgevende bevoegdheid 
krijgen, want anders moet er 
weer vier jaar gewacht -worden 
(tot na de verkiezingen van 
1999) op een mogelijke wij
ziging van de grondwet. 

Dat ziet ook de Vlaamse be
weging in. OW-voorzi t ter Jan 
Jambon, geflankeerd door Da-

vidsfonds-voorzitter Lieven Van 
Gerven en de voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging Peter 
De Hoover, gaf een woordje uitleg 
bij de OW-lijst, die nog een 
stuk verder gaat dan de Ujst van 
Sauwens. 

Het O W heeft nochtans ge
poogd zich wat in te houden: 
„Liefdt zouden wij zelfd de volledige 
grondwet voor herziening vatbaar 
willen verklaren, legde Jambon 
uit, maar zoietd Jtaat ver af van de 
politieke realiteit. Vandaar dat het 
O W zon 60 artikelen van de 
198 die de grond-wet tc\t„vadten 
zeker" voor herziening vatbaar 
verklaard wü zien. 

Het betreft voorspelbare arti
kelen, bievoorbeeld om bij de 
bevoegdheidsverdeling tussen 
de deelstaten tot meer homo
gene pakketten te komen, de 
deelstaten fiskale autonomie te 
verlenen en een eigen grond
wet. 

Hoog in het verlanglijstje staat 
ook de splitsing van het kies
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. Het O W is voor
stander van een splitsing in een 
kiesarrondissement Brussel en 
een kiesarrondissement Halle-

VUvoorde, maar wil zich voor
lopig desnoods -wel neerleggen 
bij een sphtsing in een kies
arrondissement BruxeUes en 
een kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde. Het Over
legcentrum stuurt ook aan op de 
grondwettelijke vastlegging van 
de tweeledigheid van België, 
waarbij Brussel door de twee 
deelstaten samen bestuurd 
•wordt. 

Tenslotte plaatst het O W en
kele verdergaande punten op de 
agenda, die waarschijnlijk niet 
onmiddellijk te verwezenlijken 
zijn: de afschaffing van de pa
riteit in de ministerraad, de 
overheveling van de taai-wet
geving naar de gemeenschap
pen en de uitbreiding van het 
toepassingsgebied voor de taal
wetgeving, en de sphtsing van 
de rijkswacht. 

De OW-vertegenwoordigers 
herinnerden eraan dat hun 
lange termijn-projekt voor de 
hervorming van de Belgische 
staat nog veel verder gaat dan 
uit deze lijst van grond-wets-
artikels blijkt. 

(Pdj) 
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AKTIE 
VRIJDAG 31 MAART TE LEUVEN 

VUJO-HORMONEN-KOE-AKTIEDAG \ 
Het massaal protest tegen de 
hormonenmaffia mag niet af
zwakken. We moeten de druk 
op de falende overheid en het 
lakse gerecht bestendigen. De 
voorbije jaren waren het 
vooral VU-parlementslid J a a k 
Vandenmeulebroucke en J a n 
Caudron die voortdurend de 
hormonenmaffia het vuur aan 
de schenen legde. In zijn boek 
De hormonenmaffia beschreef 
Vandemeulebroucke uitge
breid waar de knelpunten la
gen. Er waren echter aansla
gen en jammer genoeg uitein
delijk een moord nodig, voor
aleer er een begin van reaktie 
kwam van de overheid. Er is 
echter nog veel werk aan de 
winkel. Het massaal protest 
tegen de hormonenmaffia mag 
niet afzwakken. 

O p het jongste VU-kongres 
werden reeds 100.000 hormo
nenpamfletten over de ver
schillende VU-afdelingen ver
spreid. Vorige week werden er 
nog eens 50.000 pamfletten bij
gedrukt. Vrijdag 31 maart 
houdt V U J O een hormonen-
aktie-dag. 

De bedoeling is om op die dag 
(vlak voor de paasvakantie) 
zoveel mogelijk mensen te be
reiken met de hormonen-pam
fletten. 

VUJO wil de druk op de hormonale ketel verhogen. Iedere handtekening helpt daarbij i 

WIE DOET MEE? 

De nationale aktie gaat door 
in Leuven. Verzameling om 
14u.30 aan het station. Graag 
hadden we zoveel mogelijk 
jongeren om mee door de Leu
vense straten te trekken en 
pamfletten uit te delen. 

V U J O zorgde reeds voor een 
aantal koe-pakken. Wie kan 
ons begeleiden met een échte 
koe? 

Het is echter ook de bedoeling 
om in diverse andere Vlaamse 
stations die dag pamfletten uit 
te delen en/of aktie te voeren. 
Zo wordt er bijvoorbeeld ver
zamelen geblazen vanaf 7 uur 
's ochtends in Berchem-sta-
tion. 

Er zijn tientallen vrijwilligers 
nodig om deze akties te on
dersteunen. Wie is er bereid in 
zijn station ook even pamflet
ten te bedelen? Vele handen 
maken het werk lichter. 

Tracht zoveel mogelijk mensen 
te mobiliseren voor deze blitz-
hormonen-koe-aktiedag! 

c» Info: VUJO-dekretariaat: 
02/217.63.28. of 02/219.49.30. 

W E M O E T E K D E 

H O R M O N E N M A F F I A 

U I T D E M A A T S C H A P P I J 

S N I J D E N . 

D ^ o n g s t ^ a a r j a a r werden tegen | M E T M A S S A A L 
een hele reeks d ie renar tsen- |JA. ik kies voor kwaliteit. Ik wil gezond 
insnekteurs aanslagen geoleeed Het •>'°ed^«" daarom verzet ik me tegen het ge-mspekteurs aanslagen gepieega. n e i ^̂ .̂̂ ^ ^^^ groeibevorderaars in de veeteelt, ik 
begon met intimidatie, later volgden Iprotesteer tegen de toenemende indus-
brandstichting, nachtelijke beschie- Itrialisering van de veeteelt en de landbouw, 
t ingen en ... een laffe m o o r d , 'want daar wordt niemand beter van: de 
, , II . •- I ^^ ^„ i : j u^K Ikonsument niet, de slager niet en ook het 
Volksun.e-Europarlementsl.d Jaak |^_^.,.^,^ landbouwbedrijf niet 
Vandemeulebroucke t rekt al jaren ^K wil dat de overheid resoluut de strijd 
ten stri jde tegen de hormonen- aanknoopt tegen de hormonenmaffia. Dat' 

,,. . 1 ^ • Iverondersteit meer koördinatie en de 
maffia: een beperk t groepje \^^^^^^^^ ^^^ ^^^ „^.j^^^ie .^ i^ ^ie onder de 
(on)mensen waarvoor alleen geld- Ijelding van een voltijds en ervaren magistraat 
gewin telt.VU-Kamerlid Jan Caudron 'alle hormonennetwerken aktief opspoort en 

, . , . lontmantelt. 
IS de vader van de nieuwe en 1 ^ ^ , ^ ^^ vleessektor moet zich bezinnen. Ik' 
verstrengde hormonenwet. Maar Ivraag dat ze zoeken naar alternatieve 
er \S meer nodig. Een maat- Jproduktiemethoden. lic steun de eis om een 

** [permanente rondetafel te beleggen tussen alle 
schappij die toegeeft aan dit Ibetrokkenen, de konsumentenverenigingen 
soort maffia is verloren. Wij linbegrepen 
moeten nu zelf in aktie schieten 

deze etterbuil uit den 
te snijden. We 1 

l o m 
Imaatschappij 

(handtekening) 

\* Terugsturen aar): 
moeten de druk op de fa/ende _^^^^ y,^^^g^gy,gt,„„^^g £„^^,,^^£„^5^ 

loverheid en het lakse gerecht ïïjan Caudror\, Kamerlid 
Iverhogen. Met massaal protest. iBarrikadenplein 12-1000 Brussel 
iMet duizenden, tienduizenden, . 
I f i o n d e r d u / z e n d e n handteke- ï^^^ 
I . _ - ^ , «VOORNAAM 

Iningen. Geef ons uw steun, maak l^^^j^j 
Ions sterk om dit dossier tot op het |^^ ĝ s 
Ibot uit te benen. Niet morgen. 
Imaar nu 

NR 

POSTNR .. 

GEMEENTE. 

TEL I 
• (Knip deze antwoordstrook uit, steek ze 

| i n een omslag en stuur ze naar boven-
I vermeld adres. Doe het vandaag nog.) 

F5 
nMMXVXUF 
DtUOKRATBI 
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AKTIE 
W M VOERT AKTIE IN BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN 

WORDT NEDERIANDS EERSTE DOODSOORZAAK IN BRUSSEL? 

"Weer of geen ^veer" was de 
leuze van de 150 Volksunie
militanten die zaterdag jl. aktie 
voerden tegen de taaitoestanden 
in Brusselse ziekenhuizen. De 
aktiedag met als thema "Taal
wetten zijn klinisch dood in 
Brusselse ziekenhuizen" ging 
uit van het VU-arrondissement 
Brussel en de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen 
( W M ) . 

Leeuwevlaggen, aktieborden, 
aktievoerders maar vooral pa
raplu's verzamelden zaterdag
morgen aan het Barrikaden-
plein, vergezeld van de nodige 
sneeuw- en hagelbuien. De ak
tie ging door aan 5 Brusselse 
ziekenhuizen: Brugmann, Ver-
plegingscentrum Etterbeek-Ei
sene, Molière-Lx)ngchamps, 
Stichting Henri Lambert en het 
Bordet-instituut. 

Uit verschillende studies, ver
richt in bikommunautaire zie
kenhuizen, blijkt dat er een dui
delijk taalprobleem heerst bij 
het onthaal, de behandeling en 
de verdere begeleiding van pa
tiënten. Ondanks de wettelijk 
verplichte taaiexamens zijn er 
grote tekortkomingen bij de toe
passing ervan en wordt het Ne
derlands nog steeds stiefmoe
derlijk behandeld. Naast het 
niet repekteren van de Vlaamse 

De VU deed haar naam van „aktiepartij" weer alle. eer aan. Verzamelen geblazen voor tweetaligheid in 
BriuideUe ziekenhuizen. 

rechten heeft dit nefaste ge- nederlandsonkundigheid onmo-
volgen voor de patiënten zelf. gehjk een juiste diagnose stel-
Het verhindert de patiënt zijn len. De morele toestand van de 
kw^aal duidelijk te maken aan de patiënt lijdt eveneens onder de 
artsen. Deze kunnen door zijn taaitoestand. Het gebrek aan 

Taalproblemen in BruóöeUe ziekenhuizen beginnen vaak al bij het onthaal 

kommunikatie zorgt voor een 
gevoel van onbegrip wat in be
paalde gevallen tot een depres
sie kan leiden. 

Daarbovenop stellen de onder
zoekers vast dat Nederlands
talige patiënten vlugger over
schakelen naar het Frans omdat 
zij zien dat hun arts de klachten 
niet begrijpt. Maar ook omdat 
zij als Vlaming een negatieve 
houding vrezen van de arts in 
kwestie. Dit leidt tot ontevre
denheid en frustratie. Taalvrien-
delijkheid en wederzijds respekt 
komen bijgevolg iedereen ten 
goede. 

Een bijkomend argument voor 
verplicht tweetalig personeel is 
dat, naast de Nederlandstalige 
Brusselaars, meer dan 44.000 
patiënten afkomstig zijn uit het 
Vlamse gewest. Vooral patiën
ten uit HaUe-Vilvoorde zijn aan
gewezen op Brusselse zieken
huizen. 

-^ HOE ERG IS HET 
GESTELD? 

Binnen de private ziekenhuizen 
bestaat zelfs geen wettelijke ver
plichting betreffende tweetalig
heid. Er wordt een openheid 
naar beide taalgemeenschappen 
verondersteld. Toch stelt de VU 
dat, indien er gemeenschaps
geld naar deze ziekenhuizen 
vloeit, tweetaligheid geëist moet 
worden. 

De diskriminatie reikt zelfs tot 
binnen de eerstelijnshulp. Zo 
wordt in de Nederlandstalige 
Orde van Geneesheren slechts 
één konsultatieplaats per arts 
toegestaan terwijl de Fransta
lige Orde artsen zowel kon-
sultatie laat houden in zieken
huizen en polyklLnieken als in 
een eigen kabinet. 

Het zelfde wordt vastgesteld 
binnen de Brusselse OCMW-
diensten. 

Deze wantoestanden werden 
zaterdag tegengegaan met slo
gans als: "Wordt Nederlands 
eerste doodsoorzaak in Brus
sel?", "Nederlands-en Fransta-
ligen in hetzelfde bedje ziek? ' . 
Kamerhd Etienne Van Vaeren-
bergh: "Die laatste slogan is niet 
overdreven. Neem nu dat kindje 
in Dübeek. lïen ziekenwagen is 
normaal binnen 10 minuten ter 
plekke. Doordat de ambulan
ciers geen woord Nederlands 
kenden verloren zij kostbare tijd 
wat bijna het leven van het 
kindje kostte." 

Na afloop drong Etienne Van 
Vaerenbergh er in zijn pers-
konferentie op aan dat twee
taligheid in ziekenhuizen niet 
alleen een noodzaak is voor het 
welzijn van patiënten maar bo
vendien een sociaal recht. Met 
deze kernboodschap rechtvaar
digde hij de opzet van de aktie. 

Katrien Pauwels 

c» Info doddier: Etienne Van 
Vaerenbergh, NinoofdCdteenweg 
256, 1750 Lennik (uL 
054155.55.04) 

PROCENTUELE WERVINGSVERHOUDING 
ZIEKENHUISPERSONEEL 

E. Van Vaerenbergh: „Tweetaligheid in ziekenhuizen id niet alleen een praktische noodzaak, het u) een 
Mciaai recht." 

Toestand op 31.12.1992 

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Evere 
Ganshoren 
Jette 
Koekelberg 
Oudergem 
Schaarbeek 
St. Agatha- Berchem 
St.GiUis 
St.Jans-Molenbeek 
St.Joost-ten-Node 
St. Lambrechts-Woluwe 
St. Pieters-Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal- Bosvoorde 

O.C.M.W. % 

F 

48 

87 
€,(> 
62 
62 
43 
59 
84 
70 
55 
83 
66 
75 
GA 
73 
84 
79 

N 

52 
36 
13 
34 
38 
38 
57 
41 
16 
30 
45 
17 
34 
25 
36 
27 
16 
21 

Gemeente % 

F 

45 
52 
80 
61 
54 
51 
58 
65 
75 
73 
54 
77 
65 
78 
69 
69 
71 
74 
80 

N 

55 
48 
20 
39 
46 
49 
42 
35 
25 
27 
46 
23 
35 
22 
31 
31 
29 
26 
20 

Bovenstaande tabel geeft de w^ervingsverhouding van zie
kenhuispersoneel weer waaruit duidelijk blijkt dat het Ne
derlands ondervertegenw^oordigd is in Brusselse zieken
huizen. 
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WEI 
KAREL DEMEYERE (VDAB): 

WERKZOEKENDEN HEBBEN RECHTEN 
MAAR OOK PLICHTEN 
De Vlaanue Die/ut voor Arbeidöbemiddelig en Beroepö- '< 
opleiding (VDAB) kan tellen ab aanbieder van werk. In 
1994 ontving de diendt bijna 90.000 werkaanbiedingen, 
meer dan 2/3 daarvan widt hij ook in te vullen. De VDAB 
houdt echter meer in dan enkel het plaateen van werk
zoekenden. Over dat allee hadden wij een gesprek met 
Karel Demeyere, verantwoordelijke Externe Kommu-
nikatie. 

D
e VDAB bestaat, zoals de 
naam reeds te kennen 
geeft, uit twee grote lui
ken: de dienst Arbeiddbe-

mi2deLlng en de dienst Beroepd-
opLeiding. De eerste moet er 
borg voor staan dat vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt el
kaar min of meer in evenwicht 
houden. Het marktaandeel van 
de VDAB op de Vlaamse va-
katuremarkt wordt geschat op 
ongeveer 40%. 

K. Demeyere : „De VDAB wil 
iinpakt uitoefenen op de arbetdd-
markt. Dat betekent dat hij een 
groot aandeel op de vakaturemarkt 
wil verwerven. WIS (zie kader) 
moet er toe bijdragen dat de VDAB 
het belangrijkste vakaturekanaal 
in Vlaanderen wordt. Daarnaoót 
moet de VDAB een evenwicht vinden 
tuööen ekonomie en de dociale op
dracht. 

Zorgen dat werkgevers dnel en ak-
kuraat de goede menden vinden, 
maar tevens ook ridikowerkbzen 
een te begeleiden op hun zoektocht 
naar werk. De laatste jaren hebben 
we inspanningen gedaan om de 
begeleiding van werkzoekenden te 
versterken." 

IN OPLEIDING 
De VDAB geeft, zoals aan
gehaald, ook beroepsopleidin
gen, zowel aan werknemers als 
aan werkzoekenden. De op
leidingen zijn zeer divers en 
richten zich zowel naar de se-
kundaire (bv. bouw, transport, 
metaal) als naar de tertiaire 
sektor (bv. informatika, be
drijfsbeheer, talen). De resul
taten van deze opleidingen zijn 
bemoedigend: bijna 2/3 van de 
werkzoekende deelnemers is 
binnen het halfjaar voltijds aan 
de slag. 

K. Demeyere : „In '94 leidde de 
VDAB ook 32.000 werknemers op. 
Ik merk hierbij op dat 93% van de 
totale opleidingsuren naar de werk
zoekenden gaat. Er gaan dus be
duidend minder geld en inspan
ningen naar de kursisten die reeds 
voltijds werk hebben. Het sukses 
van de opleidingen id ook voor een 
groot deel te danken aan het feit dat 
de deelnemers meestal ekstra ge
motiveerd zijn bij het zoeken naar 
werk. De deelname op zich id daar 
een bewijs van." 

Naast de 'gewone' opleidingen 
voorziet de VDAB ook in Weer-
l^rX:-opleidingsprojekten en in 

VDAB DIENSTVERLENING 

De belangrijkste vormen 
van dienstverlening even 
op een rijtje gezet: 

m W E R K INFORMATIE 
SYSTEEM 

Komputergestuurd-naar werk 
zoeken; volledig openbaar, 
voor werkenden en werkzoe
kenden. In '94 89.521 vaka-
tures, 63.098 ingevuld. 

• WEER-WERK 

Intensieve begeleiding van 
langdurig, laaggeschoolde 
werkelozen, soms tot bij de 
ondertekening van het kon-
trakt; 7.752 ingeschrevenen 
in '94, 62% onder hen voltijds 
werk na half jaar. 

• J O B K L U B 

EfFiciënt(er) solliciteren; 
kleine groepen; kosteloos ge
bruik maken van volledige in-
frastruktuur voor sollicitan
ten. 4.845 ingeschrevenen in 
'94, 2.694 onder hen voltijds 
werk na half jaar. 

• P S Y C H O L O G I S C H E 
DIENST 

Persoonlijkheidsonderzoek 
van de sollicitant met het oog 
op oriëntering arbeidsmarkt, 
individueel, kosteloos voor de 
sollicitant. 

Selektie van kandidaten zoals 
in privésektor. Opdrachtge
ver (potentiële w^erkgever) 
betaalt de marktprijs, jaarlijks 
5.000 kandidaten, opdrachten 
voor 660 organisaties in '94. 

• D I E N S T MAATSCHAP
P E L I J K W E R K 

Begeleiding werkzoekenden 
met sociale, fysieke of psy
chische handikap. 

• B E R O E P S O P L E I D I N G 

Voor sekundaire en tertiaire 
sektor; voor -werknemers en 
werkzoekenden; kosteloos 
voor werkzoekenden; 30.013 
ingeschreven werkzoekenden 
in '93, 17.416 voltijds werk na 
half jaar. 

• T-INTERIM 

Zelfbedruipend interimkan
toor, omzet boven de 3 miljard 
in 1994. 

Be rijen aan het 'doplvkaal' zijn ininiddeii uU het straatbeeld verdwenen. Het aantal werkelazen ut er 
nochtand niet op verminderd. 

Jobklubs. Het eerste is speciaal 
gericht op risikowerkzoeken-
den, meestal laaggeschoolden. 
Deze hebben een aangepast op-
leidingscircuit, bv. groenarbei
der, professioneel onderhoud, 

Vlaanderen beschikt tevens 
over 39 Jobklubs. Deze geven 
geen beroepsopleiding, maar 
leren de werkzoekende effici
ënter solliciteren. 

K. Demeyere: „Dit gebeurt in 
kleine groepen tot 15 menden die 
zich allen vrijwillig engageren om 
sollicLtatie-aktied te ondernemen. 
Zij moeten daarbij niet enkel de 
klodsieke wegen bewandelen, maar 
ook trachten binnen te dringen in 
het informeel circuit zoals netwer
ken, spontaan solliciteren." 

De keuze voor een beroeps
opleiding wordt zo vrij als mo
gelijk gelaten. De motivatie is 
doorslaggevend. 

K. Demeyere : „Iemand zomaar 
een opleiding automechaniea laten 
volgen omdat hij 's avonds zelf aan 
zijn wagen wil prutsen, kan niet. 
Iemand met enkel een diploma mid
delbaar onderwijs zullen we ook niet 
opleiden tot informatikus. Uit er
varing weten we dat de markt hogere 
e'iden stelt. De opleidingen zijn zo 
veel mogelijk gericht op de ar
beidsmarkt. De VDAB tracht de 
werkzoekendedan ook in die richting 
te oriënteren. Onze opleidingen 
moeten leiden naar een job. 

Voor sommige opleidingen, zo
als bv. vrachtwagenchauffeur, 
bestaan er lange wachtlijsten. 
Onze diensten hebben nu een

maal een beperkte kapaciteit, 
die evenwel maksimaal benut 
wordt. Elke werkzoekende kan 
zich inschrijven voor een op
leiding vanaf het moment dat 
hij werkzoekend is." 

NOODZAKELIJK 
BEMIDDELD 

De kursisten zijn gebonden aan 
plaats: niet alle opleidingen 
worden overal gegeven. Niet 
elk opleidingscentrum kan im
mers de infrastruktuur bieden 
voor bv. een opleiding robo-
tika. 

K. Demeyere: „Wij willen bo
vendien de mobiliteit bij de werk
zoekenden stimuleren. De VDAB 
betaalt de verplaatsingsonkosten 
van de deelnemers. Bij verre ver
plaatsingen betaUn wij zelfs de 

WEGEN 
NAAR 
WERK O 

totale verblijfskosten van de kur-
sist. Ik merk daarbij op dat elke 
kursist per gevolgd lesuur 40 fr. 
ekstra bij zijn uitkering krijgt." 

Solliciteren is duur. Elen al
leenstaande schoolverlater mag 
maandelijks rekenen op onge
veer 17.000 fr. netto. De deel
name cian één openbaar examen 
kan, (openbaar) vervoer inbe
grepen, oplopen tot 4.000 fr. 
(twee proeven, afstand Oos-
tende-Brussel). Telefoon en ei
gen wagen zijn haast verplicht, 
resultaat nut verzekerd. Verder 
kommentaar overbodig. 

K. Demeyere: „Solliciteren id 
inderdaad duur. De VDAB komt 
daar niet direkt in tussen. In som
mige opleidingscentra hebben wij 
wel een systeem waarbij de port-
kosten van de sollicitatiebrieven van 
de kursisten terugbetalen. Wie fi
nancieel krap zit kan een beroep 
doen op dejobklub. Daar wordt een 
volledige sollicitatie-infrastruktuur 
ter beschikking gesteld: PC's, ko-
pies, postzegels, briefpapier, ... Ver
plaatsingen met het openbaar ver
voer voor sollicitaties via de VDAB 
worden voor 75% terugbetaald. De 
VDAB komt ook tussen in ver
huiskosten voor mensen die een job 
gevonden hebben ver van hun woon
plaats, weinig mensen weten dat." 

MET LICHTE DWANG 

De VDAB tracht werkzoeken
den warm te maken voor op
leidingen. Regelmatig worden 
info-vergaderingen gehouden 
en iedereen die 9 maanden wer
keloos is, wordt systematisch 
opgeroepen om kennis te ne-
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WERK 
men van het gehele diensten- e 
pakket. r 

K. Demeyere: „ Wij merken dat I 
dommige werkzoekenden na een be- s 
paalde periode in 'een apatiache hou- g 
ding vervallen en nog weinig dol- 3 
licitatiegedrag tonen. Sonu ui het r 
diui nodig om menden 'bij hun kraag h 
te nerrun' en ze te dtimuleren om r 
verder naar werk te zoeken. Meed tal 
herpakken zij zich eend ze in een I 
opleidingddydteem zitten, met een v 
normaal werkritme. Er ij geen ex- u 
pliciete dwang om een opleiding te b 
volgen. De VDAB gaat er wel van n 
uit dat een werkzoekende rechten en t< 
plichten heeft. Het id bv. normaal n 
dat een werkzoekende komt ai) wij k 
hem oproepen voor een infoverga- n 
dering, tenzij hij een geldige reden ei 
voor zijn afwezigheid heeft. h 

b 
Vorig jaar heeft de RVA (RVA ;, 
is de federale dienst voor uit- / 
betaling van uitkeringen/red.) -^ 
inderdaad een paar 10.000 
schorsingen uitgesproken in •) 
Vlaanderen. Dat is grotendeels 
een soort automatisme, waarbij 
de gemiddelde werkeloosheids- ^ 
duur van een regio in een be- ^ 
paald beroep v r̂ordt nagegaan. ( 

n 
Zit iemand daar te veel boven n 
dan wordt de kans op schorsing h 
groot. Eerst is er evenwel een g 
onderzoek naar de sociale si- g 
tuatie van de betrokkene, v 
Werkonwilligen w^orden zon- k 
der onderscheid gesignaleerd ii 

Binnen de kantoren van de 
VDAB wordt de werkzoeken
den de mogelijkheid geboden 
om zelf door het werkaanbod te 
bladeren. Dat gebeurt met be
hulp van WIS-terminals 
(Werk Informatie Systeem), 
een databank wsiarin zich het 
totale aanbod van werkaan-
biedingen bevindt. De gebrui
ker ervan kan zelf een selektie 
maken door bv. te kijken naar 
plaats van tewerkstelling, stu-
dievereisten, datum van vaka-
ture, het aantal keren dat ze 
geraadpleegd is, ... Op die ma
nier spant hij als het ware een 
zeer eng net rond de vakatures 
die voor hem het meest ge
schikt zijn. Via een printer 
haaJt de gebruiker de vaka
tures uit een terminal. 

De terminals staan niet alleen 
in de kantoren van de VDAB, 
ze zijn ook te raadplegen in 
bibliotheken, gemeentenuizen 
en kulturele centra. Op die 
manier kunnen ook mensen die 
van job willen veranderen ze 
raadplegen buiten de kantoor
uren. 20% van de mensen die 
één van de 250 (eind '94) ter
minals 'doorbladeren' heeft im
mers al een job. 

K. Demeyere: „Dit id een kom-
plete vernieuwing binnen de wer
king van de VDAB. Tot voor WIS 
waren alle werkaanbiedingen ge-
dloten, alle vakatured gingen eerdt 
langd de arbeiddbemiddelaar en wa
ren dud eigenlijk anoniem. Nu kent 
de gebruiker in de helft van de 
gevallen de aanbieder van een job en 
kan hij de ondernem'uig direkt kon
takteren. Deze werkwijze L) er ge-

en lopen natuurlijk het meeste 
risiko op schorsing." 

De persoonlijke kontakten tus
sen werkzoekende en VDAB 
gebeuren via de arbeidsbemid
delaar. Die kontakten lopen 
niet altijd even gemakkelijk, al 
hangt dat af van persoon tot 
persoon. 

K. Demeyere: „De bemiddelaar 
vormt de eerdte-lijnd-opvang en die 
id inderdaad vrij oppervlakkig. Alle 
bemiddelaard krijgen wel een per
manente opleiding in o.a. gedprekd-
technieken. Wij werken nu aan een 
nieuw perdoneeldkader en willen 
klantgerichter werken. Toen wij nog 
reddorteerden onder de RVA wad er 
een danktionerende mentaliteit, de 
huidige VDAB tracht die om te 
buigen in een klantgerichte. Ik geef 
toe dat we daar nog niet voor de volle 
100% in gedlaagd zijn, maar we 
zijn op de goede weg." 

SCHOOLVERLATERS 

"Probleemkinderen" bij het 
zoeken naar werk zijn de 
schoolverlaters: kennen vaak 
(te) veel, kunnen vaak (te) vî ei-
nig. Het jongerenbanenplan 
mag dan al veel jongeren aan 
het werk geholpen hebben, de 
groep werkeloze jongeren blijft 
groot. De recentste cijfers laten 
weten dat in Vlaanderen een 
kleine 20.000 werkzoekenden 
in wachttijd zijn. 

De kans op werk voor pas 
afgestudeerde schoolverlaters 
is van jaar tot jaar afgenomen. 
Vond in 1990 'slechts' 10% 
schoolverlaters 9 maand na af
studeren geen werk, in 1994 
was dat al 25%. 1 op 4 blijft 
werkeloos. 

Nog steeds geldt hoe hoger het 
diploma, hoe meer kans op 
werk. Alhoewel ... Het beste 
skoren de diploma's Hoger On
derwijs Korte Type (HOKT): 
85% onder deze afgestudeer
den vindt relatief snel werk. 
Wie een universitair diploma 
heeft, ziet in bepaalde studie
richtingen zijn kansen even 
snel slinken. 

Juristen en burgelijke inge
nieurs vinden vrijwel altijd 
v/erk, licentiaten geschiedenis 
hebben slechts 1 kans op 2 dat 
ze dat doen, niet veel beter dan 
iemand die enkel lager onder
wijs volgde... Hieruit mag niet 
worden afgeleid dat niemand 
nog geschiedenis moet gaan 
studeren: als dat gebeurt is 
Geschiedenis namelijk hét di
ploma met toekomst. 

STATISTIEKEN 

Twee zekerheden zijn uit de 
w^erkeloosheidscijfers af te lei
den. Ten eerste stijgen ze ('93-
'94: + 20.452). Ten tweede zijn 
ze interpreteerbaar en daarom 

dient er zeer omstandig mee 
omgesprongen te worden. De 
cijfers van de schoolverlaters 
kunnen dit staven. Veronder
stel dat slechts 1 op 2 uni-
versitairen zich liet inschrijven, 
bv. omdat ze snel werk vonden: 
de kansen van de licentiaten 
geschiedenis stijgen dan met de 
helft. We geven dan ook slechts 
enkele naakte cijfers. 

Eind '94 telde Vlaanderen in 
het totaal 269.573 ingeschreven 
met-werkende werkzoeken
den, 232.565 daarvan waren 
uitkeringsgerechtigd. Er waren 
52.479 meer vrouwen dan man
nen werkeloos. Naarmate het 
studieniveau hoger ligt wordt 
het verschil tussen mannen en 
vrouwen evenwel kleiner en in 
sommige beroepen halen vrou
welijke kandidaten het glans
rijk van de mannelijke daar 
waar het tewerkstellingskan
sen betreft. 

Binnen het totaalcijfer bevin
den zich 29.884 hoger ge
schoolden (HOKT, HOLT, 
univ.) en 68.002 diploma hoger 
sekundair, 63.968 diploma la
ger sekundair en 88.478 di
ploma lager onderwijs. 

89.085 ingeschreven w^erkzoe-
kenden zijn ouder dan 40 jaar 
en zullen het dus erg moeilijk 
hebben om opnieu'w werk te 
vinden. 136.453 werkzoeken

den in Vlaanderen zijn langer 
dan 1 jaar ^verkeloos, dat is 
meer dan de helft van het totaal. 
Hallucinante cijfers... 

Tot slot nog even dit: de 'angdt-
aanjagend grote groep ntet-Euro-
pede werkelozen'. In Vlaanderen 
zijn zij met 'maar liefdt' 14.257, 
niet eens allemaal uitkerings
gerechtigd. Op het totaal aantal 
ingeschreven werkzoekenden 
goed voor 5,3%, lager dan hun 
aandeel in de bevolking. De 
stelling dat ze hier zijn 'om van 
den dop te profiteren' moet dus een 
beetje gerelativeerd worden. Al 
zullen anderen de cijfers wel 
anders interpreteren, dat ge
beurt nu eenmaal met statis
tieken... 

Geert Vranken 

c» VDAB (Centrale zeUl), Kei-
zerdLuin II, 1000 BriutdeL, teL 
02/506.16.11 

Sollicitanten en w^erkzoeken-
den die ook hun verhaal vióllen 
doen — diskretie gewaarborgd 
— mogen zich w ênden tot de 
redaktie (02/219.49.30). 
Dank voor uyv medew^erking. 

VOLGENDE WEEK: 
SELEKTIEBURO'S 

WIS EN WAARACHTIG: 

WERK INFORMATIE SYSTEEM 

komen mede op vraag van de werk
zoekenden die van de 'betutteling' 
van de arbeiddbemiddelaar afwil
den. WIS id meer klantgericht." 

Afhankelijk van de wensen van 
de aanbieder van een job fun
geert de VDAB in de helft van 
de gevallen nog steeds als eer
ste filter. De werkaanbiedingen 
verschijnen dan anoniem in de 
terminal en de werkzoekende is 
aangevi'ezen op zijn bemidde
laar om de koördinaten van de 
potentiële werkgever in han
den te krijgen. Wie niet in 
voldoende mate aan het eisen-
profiel voldoet, hoeft zich ver
der geen illusies te maken. 

KNELPUNTEN 

Een vakature blijft in WIS zit
ten totdat ze ingevuld is. Niet 
alle aanbiedingen worden ech
ter opgevuld en dat lijkt merk
waardig, zeker in tijden van 
werkeloosheid. lïen aantal va
katures wordt alsnog opgevuld 
zonder de hulp van de VDAB: 
de w^erkgever vindt een interne 
oplossing of werft een kan
didaat aan die spontaan soll-
liciteerde. 

Sommige ondernemingen vin
den echter zeer moeilijk of zelfs 
helemaal geen juiste -werk
kracht, in VDAB-jargon 'knel-
puntberoepen'. Oorzaken zijn 
drievoudig: kwantitatief (niet 

f enoeg aanbod in de sektor), 
walitatief (niet voldoende of 

gepaste ervaring) en minder 
goede arbeidsomstandigheden 
(aard van het \verk, loonsvoor
waarden, statuut van de werk
nemer). Deze knelpuntberoe-

WlS-terminaU zijn niet enkel te raadplegen in kantoren i'an de 
VDAB, dat kan ook in andere openbare gebouu'en. 

pen zijn hoofdzakelijk tech
nisch van aard en sluiten aan 
bij traditioneel mannelijke be
roepen, waarbij het probleem 
meestal niet kwantitatief is, 
maar kwalitatief. Voorbeelden 
ervan zijn, naast een 20-tal an
deren, ingenieurs, arbeiders in 
tektstiel, hout, bouwr en metaal 
en schilders. 

TOEKOMSTMUZIEK 

Het WIS-systeem vraagt voor
lopig nog de aktieve interesse 
van de werkzoekenden. Wie op 
de hoogte wil zijn van de va
katures, moet zelf naar de ter
minals toestappen. In de toe
komst is ook dat waarschijnhjk 
niet meer het geval. De VDAB 
onderzoekt de mogelijkheden 
om het bestand bij de werk
zoekende thuis te brengen. 
Middels een modem en een PC 
moet dat lukken. Ook een sa
menwerking met tele- en an
dere teksten ^vordt niet uit
gesloten. 

K. Demeyere: „Wij denken er 
ook aan om werkzoekenden zelf hun 
gegevenö laten in te brengen in het 
dydteem. Al moet daar nog naar een 
dluitende metbode gezocht worden 
om flauwe grappen te voorkomen. 
Het dydteem Li immerd volledig 
openbaar en dud id midbruik niet 
uitgedloten. Het id al voorgekomen 
dat vertegenwoordigerd van inte
rimkantoren in WIS kwamen kij
ken naar vakante plaatden om 
daarna hun interimkrachten aan 
het werk te kunnen zetten. Etuch 
kan je dat niet noemen." 

(gv) 
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SOCIAAL 
VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ TEVREDEN 

SOCIALE WONINGBOUW TERUG IN DE LIFT 
D e Vlaamse Huisves t ingsmaa t 
schappi j bl ikt t ev reden t e rug op 
1994. D e g e w o n e bouwakt iv i -
tei ten lagen in 1994 m a a r liefst 
4 0 % hoger d a n he t j aa r voor
dien da t n a een per iode van 
s tagnat ie ook al een goed jaar 
w a s voor de sociale huisvest ing. 
U i t e r aa rd d raag t ook he t u r 
g e n t i e p r o g r a m m a bij tot deze 
stijging. In totaal w e r d e n ge
d u r e n d e het jongste jaa r 4 .229 
w o n i n g e n gekoch t of g e b o u w d 
met het oog op v e r h u r i n g of 
v e r k o o p . 

In he t k a d e r v a n h a a r g e w o n e 
akt ivi tei ten heeft de V H M in 
vergel i jking met 1993 29 % 
meer opr ich t ingen van sociale 
w o n i n g e n goedgekeu rd . 71 % 
h ie rvan betreft h u u r w o n i n g e n 
en 29 % koopwon ingen . Tra
dit ioneel w e r d voor de finan
cier ing van de ver r ich t ingen in 
de h u u r s e k t o r b e r o e p gedaan op 
diverse b r o n n e n w a a r v a n de 
p ro jek ten in het k a d e r van he t 
k a n s a r m e n p r o g r a m m a de k o p 
lopers zijn ge \vorden. 

D a t p r o g r a m m a w o r d t ten be-
lope van 60 % gesubs id ieerd . 
D e renovat ie - en verbe te r ings -
w e r k e n k e n d e n eveneens een 
s te rke heropleving . D e h y p o -
teka i re t ak w^a^ de schaduwzi jde 
van de VHM-ak t iv i t e i t en . D e 
individuele leningen, t oegekend 
aan zelfbouwers , k e n d e een 
l ichte stijging m a a r de leningen 
ve r s t r ek t aan k o p e r s v a n een in 
g r o e p opger ich te koopwon ing , 
daa lden me t 4 1 %. 

In 1994 g ing eveneens een 
n i e u w financieringssysteem van 
s ta r t da t voorzie t in de recht 
s t reekse subs id iër ing van de in
ves t e r ingsp rogramma ' s v a n de 
V H M . Binnen di t p r o g r a m m a 
w o r d t de bou^v en renovat ie v a n 
h u u r w o n i n g e n voor 69 % ge
subs id ieerd d o o r he t Vlaamse 
Gew^est. In de k o o p - of eigen-
d o m s s e k t o r is er een subsidie 
v a n 2 8 % voorzien . 

LAGERE INKOMENS 
In het k a d e r v a n he t u rgen
t i e p r o g r a m m a gaf de V H M 
haa r g o e d k e u r i n g aan 62 p r o -
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Door koppeling van de rentevoet aan netto-beixutbaar inkomen komen ook lagere inkonieiiö aan hun 
trekken. 

een totaal b e d r a g van 2,5 mil
j a rd frank. D a a r n a a s t g ing de 
V H M zelf in de koopsek to r van 
s ta r t me t een bi jzonder ui tvoe
r i n g s p r o g r a m m a met eigen mid
delen van de instelling. 

O o k de sociale leningen w e r d e n 
voordel iger . Volgens de w e n s 
van de Vlaamse reger ing ver
leende de V H M v o o r r a n g aan 
mensen die een lening v roegen 
om een bes t aand huis aan te 
kopen en te ve rbe t e ren of h u n 
eigen w o n i n g wi lden saneren . 

Deze kategor ie k a n 100 % lenen 
van de v e r k o o p s w a a r d e die he t 
o n r o e r e n d goed zal hebben na 
u i tvoer ing van de saneringsAver-
ken . D e ren tevoe ten w o r d e n 
bovend ien gekoppe ld aan he t 
ne t to -be las tbaar inkomen w a a r 
door ook de lagere inkomens 
aan h u n t r e k k e n k u n n e n ko-

B m n e n k o r t verhuis t de V H M 
van de Breyde ls t raa t n a a r de 
Koloniëns t raa t ^vaar de - to t n u 
toe verspre ide - d iens ten samen 
k u n n e n huizen . D e s a m e n b r e n -
ging van deze d iens ten in één 
komplex biedt organisa tor isch 
gezien tal v a n voorde len . 

jek ten , goed v o o r de bouw, aan
k o o p of renovat ie v a n 2.178 
won ingen . 

In 1994 hebben , t radi t iege
t rouw, ook de e r k e n d e vennoot 
s chappen een groot deel van 

h u n eigen middelen geïnves
tee rd in de bouw^ en renovat ie 
van sociale won ingen . D i t voor 

(kap) 

c » Info: VHM, BreydeUraat 12, 
lOOOBriut^el 

U TEN ZEERSTE AANBEVOLEN: 

MILIEUZORG OP KANTOOR 
Mil ieuzorg in o n d e r n e m i n g e n 
w o r d t al te v a a k enkel en alleen 
gezien in t e r m e n van industr ië le 
lucht- , wa t e r - en bodemveron t 
reiniging. D a t ook de admi
nis trat ie een vervui lende faktor 
is, -wordt daarbi j nogal eens ver 
geten . M e e r d a n één miljoen 
bed ienden geb ru iken jaarlijks 
t o n n e n papier, ve rb ru iken dui 
zenden liters water , gooien hon
d e r d e n wegwerps t i lo ' s zomaa r 
in de p ru l l enbak . H e t is he t 
L i m b u r g s provinciehuis dat , on
de r a anvoe ren van F r i e d a B r e -
p o e l s (gedepu tee rde van M i 
l ieuzaken) , de voor loper wil zijn 
in een milieuvriendeli jke admi
nis trat ie . D e professionele t ips 
k o m e n van de B o n d B e t e r 
Leefmi l i eu . 

H e t Provinc iehuis zelf voldoet 
reeds voor 100% aan alle vi
g e r e n d e mil ieureglementer in
gen. Voor de adminis t ra t ie be
s taan die nog niet, m a a r da t 
be t eken t geenszins da t bedien
d e n niet k u n n e n m e e w e r k e n 
aan een be te r milieu. Velen den
ken d a n meteen aan het sor te ren 
van papier, P V C , glas, blik en 
klein gevaarl i jk afval, m a a r mi
l ieuzorg op k a n t o o r gaa t v e r d e r 
d a n dat . 

W a t bi jvoorbeeld gedach t van 
he t bespa ren van energie . 
S p a a r l a m p e n kos ten bij aan
k o o p meer, m a a r gaan wel lan
ger mee én zijn zuiniger. Be
dri jven die me t gas v e r w a r m e n , 
vervi 'armen niet alleen goedko
per, m a a r ook miheuvr iende-
lijker. H e t zijn m a a r enkele 
voorbee lden die a a n t o n e n dat , 

Beópaar papier door rekto verso te kopiëren, maak van oude kopied 
kladblokken. 

mits w a t inventivitei t en w a t 
goede wil, he t milieu ve rzo rgd 
k a n w^orden. 

E e n a n d e r e p laag zijn de t ien
tallen kilo's pap ie r die dagelijks 
in vui ln iszakken ged rop t w o r 
den . Bespa ren d a a r o p k a n 
noch tans . Kopieëren gebeu r t 
d a n wel rekto verdo en oude k o -
pies d ienen omgetoverd te w o r 
den to t k ladb lokken . Is he t pa
pier dan toch echt 'op 'gebruikt , 
m a a k er dan geen p r o p p e n van, 
m a a r leg het mooi op een stapel, 
da t scheelt s te rk in vo lume zo
da t je vu i lzakken u i t spaar t . 

N a a s t deze zijn er n o g t iental len 
a n d e r e t ips, gaande van her-
vu lbare p e n n e n ( te rug n a a r de 
ink tpo t ) tot het geb ru ik van 
meta len koffielepeltjes en koek
jes ui t een gro te doos . 

F. B r e p o e l s : „Het Limburgse Pro-
vinctehuu gaat nog meer van deze 
milieuvriendelijke maatregelen 
doorvoeren. Daarmee wil het een 
voorbeeld zijn voor andere admi-
niótratieö. Door de grootschaligheid 
van oru) projekt — er werken hier 650 
mensen — zijn wij in de mogelijkheid 
om relevante bedluiten te trekken 
voor andere kantoren, zowel naar 
effektiviteit aU naar kostprijd. Dit 
projekt gebeurt volledig op vrijwillige 
basil), maar we hopen dat we na
volging krijgen in heel Vlaanderen. 
Milieuzorg stopt immers niet bij het 
gebruiken van kringlooppapier " 

(gv) 

c» Voor meer informatie Danny 
Jacobs/Stefaan Claeys, BBL, 
02/539.22.17 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het partijbeétuur 
van de Volkdunie van maandag jL 
verdpreidde VU-voorzitt'er Bert 
Anciaux onder,)taande perémede-
deiuig: 

Het partijbestuur van de 
Volksunie reageert met walg 
op de herhaalde leugens die 
SP-voorzitter Tobback de 
lucht instuurt. Zijn strategie is 
duidelijk: de eigen miserie 
verbergen door anderen mee 
verdacht te maken. Tobback 
moet voor eigen deur vegen ! 

Als voorzitter van de Volks
unie nodig ik Tobback, en ook 
Agalev, uit om de VU-boek-
houding te komen inkijken 
als een voorbeeld van hoe 
doorzichtig en begrijpelijk 
een partij-boekhouding kan 
zijn. Ook voor juristen of li
centiaten in de Romaanse fi
lologie ! 

fiet ontgaat Tobback dat van
daag een onderzoek wordt ge
voerd naar een moord en om
koperij. De Volksunie heeft 
met dergelijke praktijken 
niets te maken. Wij wensen er 
dan ook door Tobback niet bij 
betrokken te worden. De SP-
voorzitter moet stoppen met 
de zaken voortdurend door 
elkaar te haspelen en zo een 
rozig mistgordijn op te han
gen. 

Tobback liegt bewust door 
altijd maar opnieuw te ver
klaren dat geen enkele partij 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
De Volksunie is sinds haar 

oprichting in 1954 een VZW 
mét een open boekhouding! 
Tobback ^veet dat! Ook het 
groene blaadje Agalev heeft 
géén rechtspersoonHjkheid. 

Indien Tobback cijfers aan
haalt aangaande de legale 
partijfinanciering tussen 
1987 en 1991, waaruit blijkt 
dat de VU méér ontving dan 
PS of SP, kunnen wij dit per-
fekt verklaren. De Volksunie 
heeft steeds alle inkofrwten 
aangegeven. Dit kan van an
dere partijen niet gezegd ^vor-
den. De Volksunie beschikt 
niet over een rist nevenor-
ganisaties zoals vakbonden, 
mutualiteiten of vreemdsoor
tige NV's die eveneens voor 
fiskaal aftrekbare giften in 
aanmerking kwamen. 

Agalev heeft géén monopohe 
inzake voorstellen voor een 
propere demokratie. Reeds in 
1981 diende de VU hierrond 
een hele reeks wetsvoorstel
len in. Wij w^erden toen door 
niemand gevolgd. Vandaag 
worden deze voorstellen door 
anderen als oplossing naar 
voor geschoven om de nefaste 
partijfinanciering en de ge
bondenheid aan allerlei be
langen te keren. 

De Volksunie zal niet aan
vaarden dat zij op enige vvdjze 
verdacht wordt gemaakt door 
Tobback, Agalev of Vlaams 
Blok en in dezelfde zak wordt 
gestoken van de traditionele 
machtspartijen. 

NIEUWE VOORZITSTER 
VU-VROUWEN 
De algemene vergadering van 
de VU-Vrouwen heeft te Vil
voorde zaterdag 25 maart j.1., 
unaniem HUdegard Callewaert 
als hun nieuwe voorzitster ver
kozen. 

Zij neemt het roer over van 
Nora Tommelein, die aktief 
blijft in het afdelings- en ar-
rondissementsbestuur evenals 
in de Partijraad en het Par
tijbestuur. 

HUdegard Callew^aert is 35 jaar. 
Zij w âs aktief in het V U J O -
bestuur en de VUJO-Raad, 
waarvan zij in '89 voorzitter 
werd. 

De VU-Vrouwen ijverden de 
afgelopen 15 jaar vooral voor de 

evenredige vertegen'woordiging 
van vrouwen in alle partij struk-
turen, en voor verkiesbare 
plaatsen op de kieslijsten. Zij 
stellen thans vast dat hun akties 
geresulteerd hebben in een 
vrou^wTiendelijker stemgedrag 
en de w êt op de samenstelling 
van de kieslijsten. 

Op de senaatslijst voor de ko
mende verkiezingen staan voor 
het eerst evenveel vrouwen als 
mannen. In verschillende ar
rondissementen zijn er vrou
welijke lijsttrekkers en/of vrou
welijke opvolgers. 

Het ultieme streefdoel bhjft ech
ter: een paritaire demokratie of 
50 % vrouwelijke verkozenen. 

HELAAS NIET VOOR IEDEREEN. 

ZES KEER JUIST! 
Nee, het was niet de Rombout-
storen van Mechelen en nee de 
St. Michielskathedraal staat 
niet in Tongeren. We hadden 
het U dan ook niet echt ge
makkelijk gemaakt. Zo hadden 
we voor 6 foto's slechts 5 in-
vulmogelijheden voorzien, Leu
ven werd schromelijk over het 
hoofd gezien. Als strikvraag kon 
dat tellen! De enige 6 juiste 
oplossingen van ons spelletje 
'Gebouwen Kijken'(l maart 
'95) waren: Brugge, Ninove, 
Aarschot, Leuven, Brussel en 
Beersel. 

Willem Schotte (Steenhuize), 
Gerard Bakelants (Borger
hout), Juul Denayer (Dworp), 
Rita Peeters (St. Pieters-
leeuw) en André Desmet 
(Wakken) konden de beste pa
pieren voorleggen aan de on
schuldige kinderhand en zitten 
sinds kort allen Onder dak, 
want zo heet het boek dat zij 
vanaf nu het hunne mogen noe-

Proficiat aan de winnaars, vol
gende keer beter aan de andere 
deelnemers 1 

ZATERDAG 1 APRIL 1995 TE BRUSSEL 

NATIONALE VUJO-KADERNAMIDDAG 

KANSARMOEDE, 
SOCIALE APARTHEID 
Voor een gemeenschap, die toch 
tot het rijkste deel van de wereld 
behoort, zou het eigenlijk een 
schande moeten genoemd wor
den, dat er nog zo'n omvangrijk 
armoedeprobleem bestaat. 
Naargelang de maatstaven die 
men hanteert leeft - of overleeft 
in ons land tussen vier a zeven 
procent van de bevolking in 
armoede. 

Armoede heeft in het verleden 
reeds verschillende mensen bin
nen V U J O tot aktie aangezet. 
Zo voert het arrondissementeel 
VUJO-bestuur van Brugge 
momenteel een aktie ten voor
dele van Poverello. 

Vorige méiand verscheen het op
hefmakende "Armoedeverslag". 
Dit pleit bijvoorbeeld voor een 
opeisbaar recht op arbeid. "Ar
moede u geen fataliteit. Het id het 
reduLtaat van een maatschappelijk 
proceó van uitsluiting, een soort van 
sociale apartheid die vooral kan 
beginnen als men zijn job verliest." 

Met dit dwingende tema, en de 
vast en zeker boeiende getui
genissen uit de praktijk van en
kele veldwerkers, lijkt ons de 
komende VUJO-kadernamid-
dag op zaterdag 1 april al niet 
meer stuk te kunnen gaan. 

Om 13u.30 verwelkomt de 
nieu'we VUJO-raadsvoorzitter 
Annehes Storms alle VUJO'e rs 
en sympatisanten in de spie-
gelzêial van het Gemeenschaps
centrum "De Markten" aan de 
Oude Graanmarkt in hartje 
Brussel. Jan Vanhee, voorzitter 
van de "Bew^eging van Mensen 
met een Laag inkomen en Kin
deren" (Vierde Wereldorgani
satie uit Gent) zal vanuit zijn 
praktijkervaring een beeld 
schetsen van de schrijnende 
•werkelijkheid van de Vierde 
Wereld. Daarnaast zal Jan Pan-
delaei rs, medewerker van het ka 

Armoede Is het resultaat van een 
maatschappelijk proced van uit
sluiting. 

binet van Staatssekretaris An
ciaux toehchten hoe men in 
Brussel het kansjurnoedepro-
bleem tracht aan te pakken. 

Na de pauze brengt Steven Van-
denbroeke, sekretaris, verslaig 
uit van drie maanden DB-wer-
king en wordt een vertrou'wens-
stemming gevreiagd. Krbij zijn is 
dus (eens te meer) de bood
schap. Tot dan! 

WEGWIJZER 
Wie de trein neemt naar Brus
sel, stapt af in het Centraal 
Station, en neemt metrolijn la 

(Heizel) of Ib (Vee\veide), en 
stopt in station St. Katelijne. 

Wie met de auto komt neemt de 
kleine ring tot aan het kruispunt 
met de Lakensestraat (straat 
van KVS). J e njdt de Laken
sestraat in en drie verkeers
lichten verder sla je rechts af tot 
voorbij de St. Katelijnekerk en 
het St. Katelijneplein. Zo kom je 
op de met bomen omzoomde 
Oude Graanmarkt aan, num
mer 5 op de rechterkant is "De 
Markten". 

PROGRAMMA 
13u.30: Onthaal en verwelko
ming door Annelies Storms, 
VUJO-raadsvoorzitter, inlei
ding kansarmoede-debat 

14u.: Jan Pandelaers, mede'wer-
ker van het kabinet van Staats
sekretaris Anciaux licht toe hoe 
men in Brussel het kansarmoe
deprobleem tracht aan te pak
ken. 

Mu.45: Jan Vanhee, voorzitter 
van de "Bew^eging van Mensen 
met een Laag inkomen en Kin
deren" (Vierde Wereldorgani
satie Gent) schetst vanuit zijn 
praktijkervaring een beeld van 
de schrijnende werkehjkheid 
van de Vierde Wereld. 

15u.30: Gedachten-wisseling , 
met en mogeUjkheid tot vragen 
stellen aan de panelleden. 

16u.: Pauze 

16u.30: VUJO-raad met ver
slag drie maanden DB-werking 
door Steven Vandenbroeke, se
kretaris, gevolgd door vertrou-
•wensstemming door de her-
nieu-wde VUJO-raad 

18u.: Einde 

c» Voor meer informatie: 
VUJO-^ekretariaat, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel 
(02/217 6328). 

VIJF JAAR NA ZIJN OVERLIJDEN 

WANDELPAD VOOR DAAN VERVAET 
Vijfjaar na zijn overlijden krijgt 
oud-parlementslid Daan Ver-
vaet m Sint-Pieters-Leeuw een 
wandelpad naar hem genoemd. 
Dit gebeurde op initiatief van 
werkgroep De Vrede uit Vle
zenbeek, waarvan Daan mede
stichter en bezieler was. 

Het trajekt van de wandeling 
zal ongeveer 10 kilometer lang 
zijn en plaatsen aandoen waar
bij Daan nauw betrokken was. 
In de wandeling staat het do
mein Groenènberg centraal. 
Vervaet was de stu\vende kracht 
achter het redden, verwerven 
door de Vlaamse overheid en 
openstellen van het domein. De 
w^andeling loopt langs de stoe
terij van Brabantse trekpaar-
den, langs Gaasbeek en doet 
ook het mooie dorpje Laureins-
Berchem aan waar Daan 
w^oonde. 

Vervaet was, zoals onze lezers 

Daan Vervaet, znaL velen hem 
hebben gekend. 

weten, nauw betrokken bij de 
zorg voor en het behoud van de 
natuur in het Pajottenland. Zo 
lag ook het Brabantse trekpaard 
als levend deel van de natuur 
hem nauw aan het hart. Mede 
onder zijn toedoen kon een ko-
mitee op de markt van Lennik 
een monumentaal beeld voor 
het trekpaard oprichten. 

Het Daan Vervaet-pad wordt 
op zondag 2 april a.s.ingewan-
deld. Samenkomst om 14u. aan 
afspanning Oud Gaasbeek, 
rechtover de ingang van het 
kasteel. 

< Een folder met beschrijving van 
I de wandeling, het leven en het 
W werk van de herdachte is in de 
o maak. 

Met dit initiatief wil De Vrede 
terecht eer betonen aan Daan 
Vervaet die in het Pajottenland 
nog niet vergeten is. 
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JAN LOONES VRAAGT BETERE HONORERING 

WEST-VIAANDEREN 
ONDERVERTEGENWOORDIGD 
IN VLAAMS KULTUURBELEID 
Eind maart vorig jaar legde de 
Westvlaamse professionele 
kunstensektor het West Aktie 
Plan (WAP) voor aan de 
Vlaamse minister van Kuituur, 
Hugo Weckx. Dit plan vormde 
een aanklacht tegen de onder
vertegenwoordiging van West-
Vlaanderen in het Vlaamse kul-
tuurbeleid. 

Jaarlijks beschikt de Vlaamse 
regering over een subsidiebe
drag van 787 miljoen fr. voor 
podiumkunsten. Daarvan komt 
slechts 71,4 müjoen fr. terecht 
bij de Westvlaamse instellingen. 
Nochtans hebben deze, indien 
het aandeel evenredig berekend 
wordt met de inwonersaantal
len, recht op 151,1 miljoen fr. 
van het totale subsidiebedrag. 

Nationaal beschouwd besloot 

de WAP-werkgroep dat het on
evenwicht tussen de driehoek 
Antwerpen-Brussel-Gent en de 
andere regio's steeds groter 
wordt zodat haar pleidooi voor 
een inhaalbeweging ten voor
dele van West-Vlaanderen ge
rechtvaardigd is. 

Uiteraard begrijjJt de werk
groep dat subsidies niet enkel 
op basis van bevolkingsaantal
len kunnen worden toegewe
zen. Toch stellen zij va^t dat 
West-Vlaanderen, ondanks de 
minimaal beschikbare midde
len, buitengewone artistieke 
prestaties heeft verwezenlijkt. 

Naast West-Vlaanderen pleit 
o.a. VU-kamerlid Hugo Olaerts 
voor het al even excentrisch 
gelegen en ondervertegenwoor
digd Limburg. 

VU-LIJSHREKKERS 
KORTRIJK-ROESELARE-TIELT 

De raden van de arrondisse
menten Kortrijk en Roeselare-
Tielt hebben hun hjsttrekkers 
voor de verkiezingen van 21 mei 

-'95 aangeduid. 

Door de samenvoeging van het 
arrondissement Kortrijk en het 
arrondissement Roeselare-Tielt 
is het mogelijk om zowel Geert 
Bourgeois als Chris Vanden-
broeke naar Brussel te sturen. 

Volksunie-lijsttrekker voor de 

Vlaamse raad is Chris Vanden-
broeke (Waregem). De lijst
trekker is algemeen VU-sekre-
taris, professor Universiteit 
Gent en voorzitter Vormings
instituut Lodevvrijk Dosfel. 

Geert Bourgeois (Izegem) trekt 
de kamerlijst. Bourgeois, een 
advokaat, was 12 jaar 1ste sche
pen en thans VU-fraktieleider 
in de gemeenteraad van Ize
gem. 

C I J F E R S L I E G E N N I E T ! 

Wat de vertegenwoordiging in 
adviesraden betreft wordt 
West-Vlaanderen enkel in de 
Hoge Raad voor de Openbare 
Bibliotheken evenwichtig ver
tegenwoordigd met 5 leden op 
18. Daarentegen beschikt het 
westeKjk gelegen landsgedeelte 
in de Vlaamse Jeugdraad 
slechts over 2 leden op 24, in de 
Hoge Raad voor Volksontwik
keling slechts over 2 op 30, in de 
Kommissie Kulturele Centra 
slechts over 2 op 15 en is zelfs 
niet vertegenwoordigd in de 
Raad van de Archief- en Do-
kumentatiecentra. 

Ondanks deze onweerlegbare 
cijfers antwoordde de minister 
dat er geen sprake is van een 
onevenwichtige vertegenwoor
diging. VU-senator J a n Loones 
betwist echter niet zo zeer de 
bestaande "samenstellingsknte-
ria" maar wel de onevenwich
tige regionale spreiding, die 
toch essentieel is voor een goede 
besluitvorming. 

Ook aangaande de subsidiëring 
van teatergezelschappen is de 
minister van Kuituur ervan 
overtuigd geen provincie te be
nadelen. Want, zo stelt hij, kul-
tuurhistorische en socio-kultu-
rele faktoren laten de gezel
schappen toe zich te vormen en 
artistiek te rijpen, vandaar de 
subsidieachterstand. 

Om te bewijzen dat kreativiteit 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 

Do. 30 DESTELBERGEN: „Vei
ligheid door preventie". Voor
drachtavond m.m.v. rijkswacht en 
beveiligingsdeskundige. Om 20u. 
in de Gemeenteschool, Dender-
mondestwg. 462. Gratis Toegang; 
Org.: Goossenaertskring i.s.m. 
VU-Destelbergen-Heusden. 

APRIL 

Zo. 9 SINT-NIKLAAS: Opening 
Bormsjaar met Bormsmis om 
lOu.30 in KoUegekerk, bij Grote 
Markt. Koncelebratie met eh. H. 
Waterschoot en pater A. Aemouts 
(homilie). Solozang: Simonne Wal-
tes. Muz. opluistering: St.Niklaas-
koor en Gewestkapel VNJ-Waas-
land-Dendermonde. 

Za. 22 SENT-AMANDSBERG: 
Lentefeest VU-Sint-Amandsberg. 
Om 20u. Feestzolder Dienstencen
trum St.Amandsberg, Antwerpse 
stwg. (rechtover oud gemeente
huis). Menu: Warme beenhesp met 
bulFet. Gastspreker: Jan Roegiers 
(arr. VUJO-voorz.) Toegang: 400 
fr., inschrijven tot 20/4 via E. Her
man (261.50.08-na 18u.). 

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
kring. Iedereen welkom. 

Za. 29 ERPE-MERE: Ontbijt
wandeling. Vertrek aan Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 
lOu. waar een stevig 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)- Deel
name: 500 fr.p.p., kind 300 fr. In
schrijven en info: 053/70.21.49 (A. 
Van der Heyden) of 053/70.34.66 
(Emi Feusels). 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

wél aanwezig is verwijst J a n 
Loones naar het S3Tnfonisch 
Jeugdorkest van Vlaanderen 
(SJOV), geleid door Robert 
Groslot, dat in een tijdspanne 
van 6 jaar van 35 naar 100 jonge 
musici uitgroeide. Gezien de 
kwalitatieve en kwantitatieve 
groei wordt het gezelschap tot 
uitbreiding gedwongen: een 
jeugdorkest dat gans Vlaande
ren vertegenwoordigt. 

Het S J O V worstelt echter met 
een tekort van 600.000 fr. op een 
totaal van 2,5 miljoen begrote 
uitgaven. Vandaar dat het 
S J O V bij minister Weckx een 
aanvraag tot erkenning in
diende wat gepaard gaat met 
verhoogde subsidies. Daar 
werd tot nog toe nog geen ge
volg aan gegeven. Hierdoor ko
men de groeikansen van een 
ambitieus ensemble in het ge-

• drang. 

J a n Loones besluit dat voor de 
Westvlaamse kunstensektor op 
vlak van muziek, toneel en kun
stencentra een betere honore
ring en steun vanwege de 
Vlciamse Gemeenschap gerea
liseerd moet worden. 

(kap) 

c» Info: Jan LoonM, EngeLind-
dtraat 2, 8670 OiMtdiunherke, 
058/51.37.38. 

E.VANVAERENBERGH 

TREKT VU-LIJST VLAAMSE RAAD 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie van Halle-Vilvoorde 
legde zijn lijst va^t voor de ko
mende Vlaamse Raadsverkie
zingen. 

Uittreden VU-kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh werd 
aangeduid als lijsttrekker. 
Etienne Van Vaerenbergh 
volgde in april 1990 wijlen 
Daan Vervaet op in de Kamer. 
In 1991 werd hij herkozen tot 
kamerlid, was achtereenvolgens 
gemeenteraadslid en gedurende 
12 jaar burgemeester van Len-
nik w£iar hij opnieuw raadslid 
is. 
Lieve Maes uit Zaventem, 
dochter van ere-senator Bob 
Alaes kreeg de tweede plaats 
toegewezen. 
Wiliy Segers uit DUbeek staat 
op de derde plaats. 
Lijstduwer is provincieraadsUd 
Juul Denayer uit Halle en eer
ste opvolger Nora Tommelein 
uit VOvoorde. 

NIEUW ADRES 
Nelly Maes, schepen en senator, 
deelt mee dat haar nieuwe adres 
voortaan als volgt luidt: Hooi-
manstraat 83 te 9112 Sinaai, tel. 
03/772.65.05, fax 03/772.65.06. 

Op donderdag 30 maart a.s. zal 
de gemengde arrondissements
raad van Brussel en Halle-Vil
voorde zich uitspreken over de 
modellij st voor de Kamer. 

Deze zitting heeft plaats in de 
grote Zcial van Collegium, Brus
selstraat 60 te Groot-Bijgaarden 
om 20u. 

NIEUW ADRES 
De VU van Halle-VUvoorde 
meldt dat zij vanaf 1 april a.s. te 
bereiken is op volgend nieuw 
adres: Ninoofsesteenweg 230 te 
1700 Dilbeek, tel. en fax: 
02/567.00.22. 

V^EST-
VLAANDEREN 

MAART 

Wc. 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. 1 DE PANNE: Uutkomme-
feeste. Vanaf 19u.30 in feestzaal 
Gemeenschapshuis, Koninklijke 
Baan 7. Gastspreker: Paul Van 
Grembergen. Deelname: 850 fr. In
schrijven voor 26/3 bij bestuurs
leden of tel. 058/41.44.06 -
058/41.14.48 of 058/41.39.74. Org.: 
VU-De Panne/Adinkerke. 
Wo. 5 IZEGEM: V-Club voor kin
deren. Om I3u.30 in De 3 Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Tema: Eier-
mobüe, paashaantje en origamücip-
petjes. Meebrengen: 1 gekookt ei, 
stiften, schaar, plaklint, lijm. 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-Dienstencentnim Van 
Volden Boeveriestraat te Brugge. 
Org.: Vlaamse Volksbeweging, 
Brugge. 

Vr. 21 KQEKELARE: VU-leden-
feest in zaal 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, 051/58.90.06. Org.: 
VU-Koekelare. 

VU-ARR. 
ANTWERPEN 
STARTDAG 
VERKIEZINGEN 
Op zondag 23 april a.s. 
houdt de VU van het ar
rondissement Antwerpen 
een startdag voor de ver
kiezingen van 21 mei. De 
werkvergadering gaat door 
in Elzenveld, Lange Gast
huisstraat 45 te Antwer
pen. 
Vanaf lOu. ontbijtbuffet 
met praatcafé en muzikale 
omlijsting. Slottoespraak 
door algemeen voorzitter 
Bert Anciaux. 
Om 13u.45 vertrekt een 
speciale tram naar het 
Sportpaleis voor het 58ste 
Vlaams Nationaal Zang
feest. 
Deelnameprijs: 250 fr. per 
persoon, familiekaart 600 fr. 
Inschrijven door over
schrijving op rek.nr. 402-
9084741-09 met vermelding 
„startdag". 

c» Info: 031238.82.08, telen 
fax. 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2.170 ppn WE of midweek vele extra's. 

Spec arrangementen metdubb. Whirlpool in de kamer. 
. . „ ^ jQ |y^ Brugge/Oostende. 

J Q Bel voor folder: 
r A j 059/26.82.97-26.83.80 

^ ^ fox 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. 
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ü i ï DE REGIO 
ANTWERPEN LIMBURG 

MAART 

Do. 30 A N T W E R P E N : Gespreks-
avond met Ludo Abicht: „De zure 
druiven van de oorlog. Amnestie of 
verzoening?". In het Rubenshof, 
Groenplaats 9. Org. : Coremans-
kring i.s.m. Dosfelkring. . 

D o . 30 H E I S T O / D B E R G : Wie 
sluit zich aan met Roger Van Dijck 
van Vlaamse Kring Rodenbach bij 
de opening van het nieuwe bibli-
oteekgbouw? Officiële inhuldiging 
om 19u. Akademische zitting, ge
volgd door receptie, heeft plaats in 
het Kultureel CentruM. Info: R. 
Van Dijck, 016/24.80.86. 

A P R I L 

Zo. 2 M E C H E L E N : Pannekoe-
kennamiddag van VU-afd. Meche-
len. Zaal Rerum Novarum, Mui
zen. Info: 015/20.58.24. 

Vr. 7 H E I S T O / D B E R G : Om 
19u.30 op uitnodiging, de uitreiking 
van de Kultuurprijs 1994. Org.: 
Kultuurraad. Inschrijven: Roger 
Van Dijck, 015/24.80.86. Iedereen 
welkom mits seintje vooraf. 

Za. 8 B E R C H E M : Bezoek met 
gids aan gerestaureerde Keizerska
pel en Rocockshuis. Samenkomst 
om I4u. in de Keizerstraat (oude 
St.Annakapel). Deelname: 120 fr. 
Org.: Vlaamse Kring Berchem 
(321.19.86). 

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

Zo. 9 M O R T S E L : Optreden van 
de Rooftops (muziek voor jonge
ren). In Mark Liebrechtcentrum, 
H. Kruisstraat. Deuren 20u. Aan
vang : 20u.30. Kaarten: 300 fr., w k . 
275 fr. Info en wk-kaar ten : Wouter 
Schramme, Speeltuinlaan 2, Mort-
sel, 03/449.05.49. Org.: VU-Mort-
sel. 

Di . 12 B E R C H E M : VUJO-werk-
vergadering over de verkiezings-
kampagne, samen met de jonge 
kandidaten. Om 20u. in het Alp-
heusdal. Org. VUJO-arr . Antwer
pen. 

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

Vr. 21 T O N G E R L O - W E S -
T E R L O : Dirk Demeurie, sekre-
tans IJzerbedevaartkomitee, over 
de huidige werking van het komitee 
en haar verhouding tot het SAIF. 

Om I5u. 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 efi info: 
03/482.11.93. 

Zo. 23 H E I S T O / D B E R G : Met 
Vlaamse Kring Rodenbach naar het 
Zangfeest. Voor info: Roger Van 
Dijck, 015/24.80.86. 

Zo. 23 A N T W E R P E N : Startdag 
voor de verkiezingen. Werkverga
dering in Elzenveld, Lg. Gast-
huisstr. 45. Vanaf lOu. ontbijtbuffet 
en praatcafe. Slottoespraak: Bert 
Anciaux. Om 13u.45 met speciale 
tram naar Sportpaleis voor het 
Zangfeest. Deelname: 260 fr. p.p., 
familiekaart: 600 fr. 

Wo. 25 A N T W E R P E N : Verkie
zingsdebat met Bert Anciaux, on
dervraagd door de pers. Om 20u. in 
UFSIA, Rodestraat. Org. : V U J O -
UA en VUJO-arr . Antwerpen. 

JAARLIJKSE 
BORMSHERDENKING 
Tradi t i ege t rouw organiseer t he t 
B D A C ook dit j aa r de Borms-
h e r d e n k i n g te M e r k s e m . D e z e 
h e r d e n k i n g v ind t plaats op zon
dag 2 apri l 1995. D e eucha
ristieviering w o r d t g e h o u d e n 
o n l » l l u . 4 5 in de S t .F ranc i s -
cuske rk aan de B r e d a b a a n te 
M e r k s e m . D e mis w o r d t op
g e d r a g e n d o o r e.h. V a n de 

VLAAMS-BRABANT 

MAART 

A P R I L 

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

Za. 1 L E M B E E K : I9de Haan-
tjeskermis. Van 17u.30 tot 22u. Ook 

op 2/4 van l lu .30 tot 17u. In zaal 
De Kring, St. De Waelplaats, Lem-
beek. Org. : VU-Lembeek. 

D o . 6 L E U V E N : Begeleid bezoek 
aan het Vlaams Filmmuseum, Van-
derkelenstraat 30 te Leuven, van 14 
tot 17u. Van 14u. tot I5u.30: rond
leiding met gids. 

Om 15u.30 „De klucht van de 
brave moordenaar". Nadien be
spreking. Drankje in Café Den En-

Wincke l uit O v e r m e r e , die ook 
de homilie houd t , en opgeluis
t e rd d o o r he t S M F - S c h e l d e -
k o o r o n d e r leiding van J a n Fos -
sey. N a de op toch t en de bloe
m e n h u l d e aan het g ra f van dr. 
B o r m s w o r d t een kor te gele
genhe ids rede g e h o u d e n d o o r de 
hee r Gu ido M o o n s , Tak-woord -
v o e r d e r . ' 

gel. Org. : Vorming en Gemeen
schap i.s.m. Rodenbachkring Leu
ven. 

Za. 8 A S S E : Jaarlijks etentje van 
VU-Groot-Asse. Van af I8u. in zaal 
Toverfluit, Gemeenteplein 26 te 
Asse. Ook op 9/4 van l lu .30 tot 
I6u. en op 10/4 vanaf I8u. 
Za. 8 K O R B E E K - L O : Paas- en 
Plantenmarkt. Van 9 tot 17u. in de 
Pastorijstraat. Org. : Dosfel, F W 
en VUJO-Bierbeek. 

MAART 

APRIL 

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

Vr. 7 G E N K : Debat „Softdrugs 
voor een prikje". Om 20u. in KC 
Genk. Sprekerse: R. Dewaele, M. 
Vanhex, P. Van de Loo (D66) en 
Sigurg Vangermeersch ( V U J O ) . 
Moderator: Patrick Martens. Org. : 
VUJO-Limburg i.s.m. J D (Ned.) 
en Dosfel. 

Zo. 23 H E U S D E N - Z O L D E R : 
Samen met de bus naar het Zang
feest. Vertrek I2u.45 Heusden, St. 
Willibrordusplein; 12u.50 Berin
gen-Markt; I2u.56 Paal-Oude 
tramstatie; 13u. 16 Tessenderlo-Vis

markt. Deelname: 600 fr. (bus + 
tribune 4de rang). Info: Frans Van-
stipelen: 011/42.59.95. 

Zo. 23 MAASEIK: Met IJzer
bedevaartkomitee Gewest Maaseik 
naar Zangfeest. Bus (50 pi.). Prijs 
reis + kaart 400 fr., studenten 200 
fr., -12j. gratis. Opstapplaatsen: 
Kinrooi-kruispunt, Hu.50; Geis-
tingen-kerk, 12u.; Maaseik-Bos-
poort, 12u.l0; Neeroeteren-Cor-
ner, 12u.20 en Opoeteren-Kerk-
plein, 12u.30. Inschrijven en info bij 
W Rosiers, Neeroeteren (86.35.38) 
of bij andere leden van het ko
mitee. 

Za. 30 B I L Z E N : Bal van minister 
Johan Sauwens. Om 20u. in CC De 
Kimpel. Orkest: M G M Band Mi
chel Minten. Inkom 150 fr., w k . 
100 fr. 

DENKEND AAN 
MARCEL VANDELOO 
O p de mooie voor len tedag , 12 
m a a r t 1995, over leed plots M a r 
cel Vandeloo (65), een bi jzonder 
en fideel m a n . Beroepsha lve 
was hij een nauwgeze t t e land-
meter -exper t , koUegiaal, met 
f rekwent r e spek t voor n a t u u r 
en schepping , kr i t isch en op
b o u w e n d voor kreat ie . 

Alarcel Vandeloo, c h a r m a n t e 
ech tgenoot v a n ons O C M W - l i d 
Pau la Vande loo-T immermans , 

Za. 22 M E I S E : Eetfestijn 1996. 
Vanaf 18u. in Sport- en Rekre-
atiecentrum, Brusselsestwg te 
Meise (ingang langs zw^embad — 
Nieuwe laan). Ook op 23/4 van 
l lu .30 tot 15u. Org. : VU-Meise-
Wolvertem-Oppem. 

Zo. 23 D I E G E M : Jaarlijks spa-
gettifestijn vanaf 12u. in Zaal Gil-
denhuis, Decockplein (achter de 
kerk). Org. : VU-Diegem. 

w a s een v e r t r o u w e n s m a n , een
tje die je echt nog iets k o n 
vragen . Hij dach t d iep na, sp rak 
d a n u i tgeba lancee rd : we ten , be 
langstel l ing en e rvar ing . Vin
nig. 

H o e vaak w a s ik de laats te tijd 
in gedach ten bij hem, o m d a t bij 
een of a n d e r p rob leem of aan
p a k in mij o p w e l d e : „ W a t zou 
Alarcel d a a r v a n d e n k e n ?". 
Rech t toe, r ech t aan . 

Velen h e b b e n hem gekend , ook 
als een alert en k o n s e k w e n t Vla
ming, hij had ons V laande ren 
hartel i jk hef. D a a r m e e h a d hij 
duidel i jker kennis gemjiakt ten 
tijde van Kongo, samen met de 
universele w a a r d e n , al in ge
ze lschap van Paula . H o e a t t en t 
en zorgzaam. 

E^n vr iend van de g ro te were ld , 
met kn ipogen naa r zal igma
k e n d e dingentjes . Zijn expres 
sieve hoofd, kuns t ig in he t le
ven. 

H . O l a e r t s 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben tiart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ePi/aring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

liet ^alingliutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

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

tboermy 
CAFE-RESTAUiWn"-FRfnjUR 

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 

. \ HERENKLFDING 

f Vermees 
* , / 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 

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAIin" 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 
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NIET HOOGSTAAND, WEL BOEIEND 

MET HET ZWAARD BOVEN HET HOOFD 
't Zijn moeilijke dijden voor oné voetbal. CLiih Brugge 
zonder eer en zonder gland uitge^ichakeld in de kwartfinale 
van de Europacup 2 door het toch wel zeer bescheiden 
Chebea. Een wedstrijd om met gesloten ogen naar te 
kijken. Zo schraal, zo pover, zo bedroevend. Vierentwintig 
uur later zagen we met gemengde gevoelens naar Ajax-
Hajduk Split. Niet dat de Amsterdammers zo 'n schitterend 
voetbal produceerden. Wel dat de kampioenen van Kroatië 
zo'n zielloos, armlastig niveau haalden. Een niveau 
waarmee zij wel afstand hebben genomen van onze 
lands kamp wenen die meer dan ooit gelijkt op koning 
Éénoog in het rijk de blinden. 

D
e landskampioen van Bel
gië bestond het om in de 
kompetitiewedstrijd tegen 
Antwerp in de tweede 

helft de allures aan te nemen van 
„een vakantieploegje". Ander-
lecht scheen in die onwaar
schijnlijke periode alleen maar 
met volgevreten voetballers in 
het veld te staan. Ergerlijk en 
beschamend. De enige die dit 
blijkbéiar besefte in het park der 
goden was Johan Boskamp. De 
nuchtere volkse trainer heeft er 
nooit doekjes om gewonden. Hij 
kent de mentale ziekten van de 
Brusselse topklub beter dan ge
lijk wie. Hij wendt zijn energie 
dag in dag uit aan om de heren 
„op scherp" te zetten. Een slo
pende bezigheid waar maar wei
nig eer mee te behalen valt. 

OPEN BOEKJE 
In Mechelen probeert Walter 
Meeuws eigenlijk hetzelfde. 
Maar de opdracht is daar nog 
zoveel moeilijker. De Malin-wa 
gehjkt op een klub in ontbin
ding. Dag in dag uit wordt er 
over „de financiën" van de ex-
topklub geschreven en gespro
ken. Urban dreigde al met sta
king omdat de lonen niet of 
onvolledig worden uitbetaald. 
KV krijgt een dure rekening 
gepresenteerd voor de glorie
jaren van en voorjJ voor John 
Cordier. Daiarover deed WUly 
Dussart, die Cordier een tijd 
lang als voorzitter opvolgde 
maar door de andere bestuur
ders inmiddels opzij -werd ge
schoven, een boekje open in het 
tijdschrift Panorama van half fe
bruari. Enkele citaten willen wij 
onze lezers niet onthouden. 
„Waar andere clubs vijf jeiar 
over deden, dat speelden wij 
(KV) Ln vijf maanden klaar. 
Maar ze zijn vergeten de fun
damenten te leggen en het hele 
bou-svwerk klapt in elkaar." En 
verder: „De sportieve verdien
ste van Cordier — kijk naar het 
palmares — was enorm, maar 
aan het eind van de rit bleef van 
Malinwa slechts een sterfhuis
constructie over. De bodem van 
de clubkas kwam in zicht. Op 
Geert Deferm na was geen en
kele speler eigendom van KV 
Mechelen. Alle spelers, ook die 
van het reserve-elftal, behoor
den toe aan Cova, de inves
teringsmaatschappij van Cor
dier. KV Mechelen was minder 
dan een lege huls." 

Er viel nog meer opwekkends te 
lezen: ,,Ik ben begonnen bij een 
onbestuurbare club met een 
berg problemen. Ik beschikte 
over weinig gegevens, de vol
ledige boekhouding en admi
nistratie werd bij Telindus (het 
bedrijf van John Cordier) ge

voerd." En als klap op de vuur
pijl: „John Cordier had na zijn 
vertrek maar één doel: bijna al 
het geld recupereren dat hij ooit 
in de club had gepompt." 

We vinden dat het kan tellen en 
dat zelden of nooit duidelijker 
werd gesteld hoe de nieuwe 
generatie bestuurders-mana
gers tegenover de klubs en hun 
historisch gegroeide strukturen 
staan. Waarmee ŵ e Dussart 
geen brevet van heiligheid toe
kennen. Maar het blijft •wel een 
feit dat Malinwa de erfenis van 
Codier niet kan vereffenen. Het 
zwaard hangt de klub boven het 
hoofd. De nieu^ve bestuurs-
equipe heeft voorlopig niemand 
kunnen overtuigen. Aan goede 
wil zal het niet ontbreken maar 
in het voetbalbedrijf is dit 
slechts een bijkomstige voor
waarde geworden... 

De gedachten k^vamen bij ons 
op toen -we vorige -week woens
dag bij valavond van Antwer
pen naar Brussel reden en aan 
een brug boven de snelvi^eg een 
spandoek Zcigen hangen: „Good 
Luck K.V". De klub van achter 

Gdies De BUde: als deze jongen niet éLmgt zullen anderen van zijn 
Lichting waardchijnlijk ook niet lukken. Bange dagen voor het 
voetbal.. 

de kazerne, die ook in de don
kerste dagen op een stevige kern 
van getrouwen kon terugvallen, 
speelde die avond op Ander-
lecht voor de beker. Het op 
zichzelf banale feit illustreerde 
hoe groot de afstand is gewor
den in ons voetbal tussen de 

koele kikkers in de bestuurs
kamers en de gew^one suppor
ters. 

DE VERNIEUWING 
Vanavond spelen de Rode Dui
vels in Sevilla tegen Spanje. Met 
een vernieuwd (?) elftal. Een 

DE KAMPIOEN VAN MORGEN? 
Laurent Jalabert meldde zich 
in Milaan-San Remo als de 
kampioen van morgen. De 
zesentwintigjarige Fransman 
in Spaanse loondienst won met 
overwicht. Daar mocht nie
mand zich over verbazen. Jaja 
etaleerde al eerder zijn grote 
talenten maar door omstan
digheden kon hij nog nooit 
doorzetten in de klassiekers. 

Hij bezit nochtans de aanleg 
om in dit soort wedstrijden te 
schitteren. Jalabert is een 
hardfïetser die op elk parcours 
kan overeind blijven. Hij is een 
finishen Hij beschikt over een 
vlijmscherpe spurt. Hij is geen 
klimmer maar verkeert in het 
hooggebergte ook nooit echt in 
moeilijkheden. 

Hij kan ook in wedstrijden 
tegen het uurwerk niet on
deruit -worden gehaald. Ja 
labert \A'on al eens de groene 
trui in de Tour maar alles wijst 
er op dat hij dit jaar zijn grote 
doorbraak zal beleven. Nor
maal was die gepland voor 
vorig jaar maar de dramatische 
tuimelperte met Nelissen en de 
inmiddels berucht geworden 
fotograferende politieman in 

de aanvangsfase van de Tour 
besliste daar anders over. 

Naast Jalabert reed ook Fon-
driest een sterke openingsklas-
sieker. De Itahaan die al eens 
doorging voor de beste klas
sieke wegrenner ter wereld zal 
er in de komende weken staan. 
Zoveel is zeker. 

In de Primavera, ooit het win
gewest van onze kampioenen, 
vielen twee van onze renners 
niet helemaal uit de toon. J o 
han Museeuw en Axel 
Merckx. Van de eerste werd 
niet anders verwacht. De 
tweede verraste andermaal in 
ciangename zin. Deze belofte, 
want daar begint de zoon van 
de vader nu echt op te gelijken, 
zonder voornaam kan én 
bergop én hardfietsen. Vooral 
in de omgeving van de Mid
dellandse Zee rijdt hij met 
sterke benen. 

VAN HOOYDONCK? 
Blijft natuurlijk de vreiag of 
Milaan-San Remo echt rich
tinggevend mag genoemd 
worden. De koers verloopt 
jaar in jaar uit volgens een 
voorgeschreven scenario. Een 

echte vluchtkoers, een lange 
afvalling die op de Poggio in 
zijn beslissende plooi valt en in 
de lange afdaling naar de 
streep wordt beslist. Het 
koersverslag kan vooraf ge
schreven w^orden. Enkel de 
namen moeten nog worden in
gevuld. 

In onze Ronde van Vlaan
deren zal het anders verlopen. 
's Lands grootste koers van het 
jaar blijft onvoorspelbaar. 
Zondag kunnen wel dertig 
kandidiiat-winnaars naar voor 
worden geschoven. Al zullen 
alle ogen gericht zijn op Johan 
Museeuw en Edwig Van 
Hooydonck. De eerstge
noemde mag niet naast het 
podium terecht komen. 

Voor twee jaar won hij, twaalf 
maand geleden gaf hij de over
winning sullig uit handen... 
Van Hooydonck w^on al twee
maal in Meerbeke en het heet 
dat hij opnieuw in een be
hoorlijke vorm verkeert en zijn 
ploegleider Raes een revanche 
is verschuldigd. Hoe dan ook, 
als onze cracks zondag niet 
uitblinken, zullen ze het nooit 
doen. 

<t^ 

generatie is inderdaad uitge
stapt. Preud'homme en Van der 
Eist. Ze waren in het verleden 
vaak de hefbomen naar onver
hoopte suksessen. 

De nieuwe generatie heet De 
Bilde, Renier, Karagiannis, 
Schepens, Walem, Vanderhey-
den, Leonard, Genaux. De 
bondscoaches zullen geduld 
moeten uitoefenen. Grote ta
lenten groeien nu eenmaal rap
per dan middelmatig begaafden 
die het voor een flink stuk moe
ten hebben van ijver en toe
wijding. Naar De Büde zal in 
Spanje met grote ogen worden 
gekeken door buitenlandse 
waarnemers. Zelden klom een 
voetballer van bij ons zo snel in 
de internationale belangstelling. 
Ons lijkt het nog te vroeg om 
zijn klasse exakt in te schatten. 
Gilles is snel en wendbaar. Hij 
heeft lef. Hij voetbalt ongekom-
pUceerd en schijnt mentaal niet 
te belasten. Maar Aalst is An-
derlecht nog niet en Anderlecht 
is zelf ook nog geen interna
tionale klasse. De weg is lang en 
er zullen nog veel hindernissen 
moeten genomen worden. Maar 
het staat wel vast dat als De 
BUde niet slaagt de andere van 
zijn lichting vermoedelijk ook 
niet zullen lukken. Indien De 
Bilde de wel erg snel erg hoog 
gegroeide verwachtingen w^aar 
maakt kan hij een ganse ge
neratie opkrikken. In voetbal 
kan veel van weinig afhangen. 

SPANNEND 

Weinig kan ook beslissend wor
den in de afloop van het kam
pioenschap. We beleven geen 
hoogstaande maar wel span
nende kompetitie. Anderlecht, 
Standard en Club Brugge ont
lopen elkaar weinig in moge
lijkheden. Officieel heeft het 
Astridpark nog altijd het meeste 
talent in huis maar in zijn hui
dige gedaante koopt Anderlecht 
daar weinig mee. De favoriet is 
zeker niet onkwetsbaar en hij is 
bijgevolg ook nog niet thuis. 
Standard is een elftal in groei. 
Niemand dit dat beter beseft 
dan Robert Waseige. De trainer 
van de Rouches heeft zijn team 
tot nog toe altijd in de luwte 
laten wachten. Standard zal wel 
zien waar het uitkomt, heet het 
officieel, en dat kan veel hoger 
zijn dan algemeen wordt ver
wacht. Club Brugge maakt een 
moeilijke periode door. Al de 
tekortkomingen worden in deze 
dagen tegelijkertijd bloot ge
legd. Dat kan geen kwaad maar 
is niet onmiddellijk bemoedi
gend. Bovendien wijst veel er op 
dat de spelerskern van Hugo 
Broos in het komende tussen
seizoen grondige vrijzigingen 
zal ondergaan. 

Het is de vraag of dit stimu
lerend zal werken in de ko
mende beslissende weken. Club 
bezit nog altijd echte titelkansen 
en het zou onvergeeflijk zijn niet 
alles te proberen. Voor het even
wicht in en het inkoopvermogen 
van onze voetbaltop zou het 
overigens geen slechte zaak zijn 
indien eens een andere kam
pioen van de vleespotten van de 
Champions League zou mogen 
eten... 

Flandrien 
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WIHAMER EN SCHOLTESHOF 

TEMPELS VAN GOEDE SMAAK 
AL je de boekverkopers mag 
geloven doen uitgaven in de 
zogenaamde huu-tuln-en-
keuken-branche het nog 
dteedö goed. Doorgaand gaat 
het om vrij Luxueiue druk
werken waarvan de koét-
prijé navenant ld. De markt 
werd onlangd verblijd met 
twee van zo 'n pracht-exem-
plaren. 
Zo verscheen bij Lannoo een 
boek over de BrudseUe ban
ketbakkerij Wittamer, en 
bij Grenz-Echo Verlag te 
Eupen De LepeU van Ro
ger Souvereyru, de kok 
van restaurant Scholteshof 
In Stevoort bij Hasselt. 

B
eide boeken worden voor 
het grote deel ingenomen 
door originele recepten en 
zeer prachtig fotomateri

aal maar hun inleiding bevat 
interessante informatie. 

De familie Wittamer is afkom
stig van de gemeente Fauch bij 
Acirlen •waar zij een leisteen
groeve uitbaatte. In 1890 over
leed vader Wittamer aan de ge
volgen van een zwfare kou op
gedaan bij de begrafenis van 
zijn echtgenote. In één week tijd 
Vlierden de 9 kinderen Wittamer 
wees en kwamen in een in
stelling terecht, de toen negen
jarige zoon Henri leerde voor 
bakkersjongen. In 1910 nam hij 
een bakkerij over eian de 
Haachtsesteenw^eg in Brussel, 
zes maanden later verhuisde hij 
naar de Grote Zavel toen nog 
een volkse buurt, een uitloper 
van de Marollen met een groen-
markt en een kaatsplein. 

EIGEN SMAAK 
In de zaak waren gauw een 
tiental banketbakkers en knech
ten in de w^eer, met de hondekar 
werd vroeg in de ochtend brood 
uitgevoerd, 's Zondags kwam 
het betere volk met de tram 
aangereden. En omdat de grote 
sjiek-van-Brussel langs de lanen 
woonde werd herhaaldelijk 
overwogen naar de betere Lou-
izalaan te verhuizen. De volkse 
gezelligheid van de buurt woog 
echter door en Wittamer 
breidde ter plekke uit. Het heeft 
de zaak achteraf gezien geen 
k'waad gedaan. 
Henri Wittamer overleed in 
1945, zoon (ook jJ een) Henri 
en echtgenote Yvonne dreven 
de goede naam en dito fciam van 
de bakkerij nog verder op, mo
derniseerden en trokken kre-
atieve bakkers aan. Wittamer 
werd over de hele Brusselse 
agglomeratie een begrip en de 
naam op z'n Frans uitgespro
ken, Wittamer... 
Vanaf de jaren 60 -wijzigde de 
sfeer op en rond de Grote Zavel 
nciar een artiesten- en brocan-
tebuurt. De bakkerij evolueerde 
mee, de oorspronkelijke win
kelruimte ^verd vergroot tot een 
weids salon. Gedreven door het 
sukses lieten de eigenaars de 
broodbakkerij varen en gingen 
zich volledig toeleggen op ver
fijnde patisserie. Het lukte het 
echtpaar zelfs hun produkten 

Op deze foto uit 1925 podeert Henri Wittamer, omringd door zijn ouderd, voor de ouderlijke banketbakkerij. Vijf tien jaar na zijn aankomst 
op de Grote Zavel kon zijn vader Henri al bogen op een uitstekende reputatie. 

een Wittamer-smaak te geven. 
Van verhuizen is lang geen 
sprake meer. Wittamer en Grote 
Zavel worden vandaag in één 
adem genoemd. 
Ondertussen is een nieu\ve ge
neratie Wittamers aangetreden 
en werken een paar dozijn bak
kers uit heel de w^ereld in het 
atelier, zij vertegenwoordigen 
niet minder dan 18 nationa
liteiten. Ze leren er de stiel en 
beginnen dan in hun land een 
eigen zaak. 
Wittamer is nu 85 jaar in Brus
sel, de -wees uit Fauch zal wel 
nooit gedacht hebben dat pra
lines en truffels met zijn naam 
wekelijks naar New York, 
Rome of Tokio worden over
gevlogen ! 
Het boek vermeldt verder de 
samenstelling van meer dan 100 
snoeperijen, van heel ingewik
keld tot eenvoudig. Van pralines 
met studentenhaver tot net mo
dieuze tiramisu. De recepten 
zijn met kleurenfoto's gelar
deerd, een glossarium verklciart 
de lezer het bakkerslatijn. Het 
boek wordt besloten met een 
beschrijving van de sfeer in het 
atelier: „Binnen deze muren, 
doordrongen van het vanille-
parfum van Reunion of de 
warme melk van de Vlaamse 
vlakten, is een atelier bedrijvig 
•waarvan we de definitie moeten 
onthouden: een plek waar am
bachtslieden — mannen en vrou
wen — samenwerken." 
Het boek Wittamer, dat oor
spronkelijk in het Frans w^erd 
geschreven, draagt echter de 
sporen van houterig vertaal
werk. Zo -wordt van de huidige 
bazen gezegd dat zij mede het 
uitzicht van de Zavel-wijk heb
ben bepciald ,,door het plein elke 
dag te doordrenken met heer
lijke geuren" -want „hier rijst, 
tussen vanille en chocolade, het 
deeg -waarmee elke dag knap
perige ochtendsensaties -worden 
bereid." 

DE LEPEL EN DE KOK 
Het boek over de Limburgse 
kok Roger Souverej/ns ver
scheen oorspronkehjk in het 
Duits en -werd geschreven door 
de Vlaamse, maar bij Keulen 
w^onende, joernaliste Rosine De 
Dijn. Ook hier knarst het ver-
taaWerk. Zo wordt van Sou-
vereyns gezegd dat „beschou
welijkheid " hem niet ligt. 
Het boek begint met een lofzang 
op de lepel gezongen door Mi
chel Guérard, in Frankrijk een 
boegbeeld van de haute-gastro-
nomie. In het daarop volgend 
-vraaggesprek met Souvere3'ns 
^vordt diens hefde voor en ver-
zamel-woede van lepels uit de 
doeken gedaan. Elen niet zo on
schuldig tijdverdrijf, zegt de on
dervraagde, w^ant „oude mooie 
lepels zijn erg duur en het ge
beurt al wel eens dat ik 
lOO.OOOfr. aan een lepel k-wijt 
ben." 
Souvereyns is ook een verza
melaar van reisbestek. In het 
vliegtuig heeft hij steeds zijn 
eigen couvert op zak. Zegt de 
meester: „Ik heb een afschu
welijke hekel aan bestek in plas
tiek en geniet aan boord van 
mijn eigen zUveren lepel en 
vork, tot grote verrassing van en 
onder de heimelijk geamuseerde 
blikken van het kabineperso-
neel. Mijn eerste echte mooie 
stuk -was een lepel van Na
poleon III." 
De baas van het Scholteshof is 
ook een kulinair uitvinder. Van 
hem komt het gebruik om bor
relhapjes in een lepel te ser
veren, dat deed hij voor het eerst 
midden de jaren zeventig. Van
daag is het gebruik een -we-
reld\vijd verspreide mode ge
worden. Souvereyns drijft zijn 
lepel-manie -wel zeer ver, tot 
volledige lepelmenu's toe. 
Uit het -vraaggesprek valt ver
der niets meer te leren dan dat 
deze heer van stand een Mo-
zart-liefhebber is, een filosoof 

en een pietje precies. O ja, zijn 
lievelingsrecht is een hartig 
klaargemaakte — liefst volgens 
een volksrecept — maar niet te 
gaar gestoofde stoofpot of een 
ragout met lamsvlees, kip, ko
nijn enz. Wat die „enz" inhoudt 
komt de lezer echter niet te 
\veten. 
Na een reeks foto's over het 
Scholteshof en de fraaie tuinen 
wordt een historisch beeld op
gehangen van de lepel, van de 
mosselschelp in de oudheid tot 
de roestvrije inox uit Solingen. 
Tussen beide perioden werden 
tal van materialen gebezigd en 
ontstond een bikkelharde kon-
kurrentie tussen de hoven van 
Europa die mekaar in spits
vondigheden probeerden te 
overtroeven. 

APOLLONIA 
Dit bij-wijlen koddige overzicht 
wordt afge-werkt met gezegden 
en spreuken, volksgebruiken en 
tafelmanieren, o.m. bepleit door 
Erasmus van Rotterdam. 
Ook de taalliefhebber vindt zijn 
gading: lepel, cuillère, löffel, 
spoon hebben elk hun verre 
voorzaten. Maar de oude Ger
manen zouden niet lepel-gezind 
zijn ge-weest, zij hadden het eer
der voor het mes. Van hen ^vordt 
verteld dat zij hun gasten ont
haalden cian lage houten tafels 
met uithollingen waaruit men 
met de handen zijn gerief schar
relde. 
Tenslotte bespreekt de auteur 
familiegebruiken rond de lepel, 
gelegenheidslepels waren bie-
zonder in trek. Bij een doop 
\verd de boreling een zilveren 
lepeltje geschonken. Ook in het 
volksgeloof duikt de lepel her
haaldelijk op. Om spraakpro-
blemen, tandpijn of maagstoor
nissen te genezen -werden le
peltjes geofferd, waarbij de hei
lige Apollonia zeer in trek -was. 
Het spreekt vanzelf dat achter 
deze duizenden lepels ware in

dustrieën draaiden die met me
kaar ijverden in het -vinden van 
duurzame materialen en het be
denken van nieuwe vormen. 
Het gemeen gebruikte lepels uit 
els, esdoom en eik; de goede 
burger zilver, goud of porcelein. 
Grote sjiek bleek een lepel uit 
ebbenhout met een steel in een 
zUveren huls te zijn. Mooie ver
halen. 

Het grootste deel van het boek 
w^ordt echter ingepalmd door 
recepten voor voUe maaltijden, 
soepen en desserts waarvan de 
meeste in een lepel (kunnen) 
worden opgediend en genut
tigd. 

Prachtige foto's van Siegfried 
Himmer en reprodukties van 
oude meesterwerken, vaak met 
de lepel als detail, zorgen er 
voor dat de lezer dit boek -wa
tertandend tot zich neemt. 

• • • 
Noodzakelijke slotbedenking. 
Op deze en andere tempels van 
de goede smaak heeft zich de 
jongste jaren een ergerhjke 
vorm van snobisme geënt, de 
lezer zal aanvaarden dat wij met 
deze boekbespreking dergelijke 
uitwassen niet in de hand willen 
-werken. 

E^n goede keuken heeft, zoals 
de volksmond terecht zegt, niks 
met veel geld te maken, maar 
alles met goede smaak. 

(mvl) 

c^ Wittamer. Met meer dan 100 
recepten uit bet atelier Wittamer. 
Tekst en foto's: Jean-Pierre Ga-
brieL Uitg. Lantwo, Tielt 1994. 
184 blz. 1.650 fr. 

c» De lepels van Roger Souve
reyns. Te gast in het Scholteshof. 
Tekst: Rosine De Dijn, foto's: 
Siegfried Himmer. Uitg. Grenz-
Echo Verlag, Eupen. 1995. 204 
blz. 2.450fr. 
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. ÏEDONMl 
EUGENE LAERMANS TEN TOON 

SCHILDER VAN HET ARME VLAANDEREN 
Het werk i>an Eugene Laermanó dtaat aL te vaak in de 
jchaduw van zijn werkelijk tragisch te noemen ievendioop, 
Ab kind reedö Leed hij aan tyfiu en hersenvliesontsteking. 
Hij werd doof, gedeeltelijk stom en Liter zelfs blind. Zijn 
werk i) weliswaar door zijn sociale dimensie en herkenbaar 
picturaal aksent bekend, maar toch niet algemeen ge
waardeerd. Het 'u dan ook een uitstekend initiatief vanwege 
het Gemeentekrediet om met een retrospektieve ten
toonstelling het volle licht te richten op deze merkwaardige 
figuur uit onze boeiende kunsthistorie. 

E
ugene Laermans was de ge
tuige van de uitzonderlijk 
moeilijke levensomstandig
heden tijdens de tweede 

helft van de negentiende eeuw 
en de aanvangsjaren van onze 
eeuw. Aan den li)ve ondervond 
hl) dit in zijn geboortedorp, het 
landelijke St.-Jans-Molenbeek, 
dat geleidelijk uitgroeide tot een 
geïndustrialiseerde voorstad. 
Laermans liet met krachtige 
penseeltrekken de realiteit zien, 
zonder zichzelf echt politiek te 
engageren of deze toestanden 
werkelijk aan de kaïak te stel
len. 

KUNSTHISTORISCHE 
ACHTERGROND 
De eenzaamheid, de menigte, 
sombere muren, steeds voor
overgebogen en voorttrekkende 
boeren of arbeiders, platte-
landsgezichten maar ook naak
ten en mjrtologische taferelen 
zijn stuk voor stuk tema's die 
Laermans met opvallende scha
duwen en uitgesproken kleuren 
vorm heeft gegeven. Uit zijn 
oeuvre straalt hetzij melancho
lie, hetzij een rauwe reaUteit, 
zelfs brutaliteit, msiar steeds is 
er de eerder gelaten menselijke 
aanwezigheid. Op vrij koele 
wijze tekent en schildert hij de 
tragische levensomstandighe
den van zijn tijd, nooit echt 
revolutionair, zelfs niet in zijn 
betogingstaferelen of stakings-

beelden achter de rode vaan van 
de socialistische beweging, 
maar met een zekere lotsge-
latenheid. 

Reeds tijdens de eerste helft van 
vorige eeuw werd de kunst bij 
ons — vooral dan de schilder
kunst — gekenmerkt door een 
zekere opbloei. De definitieve 
doorbraak van onze kunst 
kwam er ontegensprekelijk 
rond de eeuwwisseling, meer 
bepaald onder impuls van ar
tistieke groeperingen, zoals Lu 
Vingt en La Lub re Eöthétujue. 

Daarin kwam duidehjk tot ui
ting hoe dank zij deze artistieke 
kringen, met als spilfiguur Oc
tave Maus, maar ook door de 
Uteraire pennevruchten van bij
voorbeeld Emile Verhaeren of 
Edmond Picard, Brussel kon 
uitgroeien tot een gereputeerd 
artistiek centrum met interna
tionale aantrekking en uitstra
ling. Terwijl in Frankrijk het 
impressionisme hoogtij vierde 
(gaande van Monet tot Seurat 
en van Renoir tot Gauguin) 
slaagden onze eigen schilders 
erin hun typische eigenheid te 
bevestigen. Noemen we maar 
Theo Van Rysselberghe met zijn 
uitgespreoken neo-impressio-
nistisch werk, Fernand Khnopff 
met zijn symbolistisch oeuvre, 
Willem Vogels met zijn pre-
expressionistische werken en 
zeker James Ensor, die in geen 

Op het veld. Houtskool en akwarel op papier (uit een privé-
verzameimg). 

enkele richting of beweging vol
ledig of definitief onder te bren
gen is. 

DE PLAATS VAN 
LAERMANS 
Tegen die kunsthistorische ach
tergrond werd Eugene Laer
mans in 1864 in St.-Jans-Mo-

OngctunifcU^ liet Fiujeiw Laermans zich bij dit doek, De hluu)t', uu<pireren door het weidse landschap van 
het PajottenLand aan de poorten van St.-Jans-MoUnbeek. O Lie op doek uit 1898 in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. 

lenbeek geboren. Tijdens zijn 
jeugd en zijn akademische op
leiding werd hij in zijn studies 
gehinderd door doofheid, als 
gevolg van ziekte. Daardoor on
dervond hij heel wat kommu-
nikatiemoeilijkheden. Door 
sterke wilskracht en persoonhjk 
doorzettingsvermogen slaagde 
hij er toch in om vanuit zijn 
grote eenzaamheid een bewxist 
expressieve kunst te ontwikke
len, gekenmerkt door een 
scherp observatievermogen 
voor alles wat hij om zich heen 
zag gebeuren. 

Zijn belangstelling ging vooral 
uit naar zijn tijdgenoten, in het 
bijzonder naar de boeren en de 
arbeiders uit zijn geboortedorp, 
dat de periode van sterke in
dustrialisering en de daaraan 
verbonden sociale problematiek 
aan het meemaken was. De 
kunstenaar laat ons die realiteit 
zien, zoals hij ze waarneemt, 
doch getransporteerd en gezui
verd overeenkomstig een dui
delijk en veelzeggend beeld met 
zelfs een uitgesproken symbo
lische geladenheid. floewel 
Laermans sociaal gesproken tot 
een stroming behoort waar ook 
Charles De Groux, Constantin 
Meunier en baron Léon Fre
deric toe behoren, onderscheidt 
Laermans zich van deze kol
lega's door zijn uitgesproken 
streven naar ontleding en be
wijskracht. 

PLASTISCH, KRACHTIG, 
MONUMENTAAL 
De door Laermans uitgebeelde 
mens is bepaald door zijn taak, 
net zoals hij geconditioneerd 
wordt door zijn werkomgeving 

^ ^ 

en de elkaar eindeloos opvol
gende seizoenen van natuur en 
leven. De landarbeid, de land
verhuizers op zoek naar een 
thuis en werk, geboorte en over
lijden, een zomeravond, een 
wolk, de melancholie, typische 
Vlaamse landschappen en 
dorpsgezichten, een spoorweg
arbeider, enz... het zijn de steeds 
terugkerende onderwerpen in 
het oeuvre van Laermans, in 
waarheidsgetrou^ve grote doe
ken uitgeschilderd in een rijk 
koloriet. Wellicht liet Laermans 
zich inspireren door het weidse 
landschap van het Pajottenland, 
aan de poorten van Brussel. 

Van bij de eerste aanblik van 
werk van Laermans valt inder
daad de plastische vormgeving, 
de kracht en de monumentaliteit 
op. Zijn kleurengamma is daar
aan aangepast, door een uit
gesproken intense uitstraling en 
een voor die tijd gedurfde mo
derniteit. 

Door zijn karakteristieke on
derwerpen en zijn algemene vi
sie op het leven en zijn om
geving zou men Laermans ei
genlijk kunnen situeren in het 
verlengde van Breughel. Toch 
verschilt hij vooral vormtech
nisch van deze laatste, meer 
bepaald door zijn moderne es-
tetiek, die zowel doet denken 
aan het autochtone expressio
nisme als aan de vormelijke pic
turale zoektocht van een Paul 
Gauguin. 

Zijn vaak herhalende kunst is 
inderdaad het gevolg van een 
geduldig zoeken aan de hand 
van allerlei schetsen, tekenin
gen en kompositiestudies. Het 
werk van Laermans kreeg reeds 
in 1899 erkenning, dank zij 
kunstkritici als Verhaeren, Pi
card en Franz Hellens en be
reikt een hoogtepunt bij het 
begin van onze eeuw. Dan slaat 
het noodlot toe, want Laermans 
wordt blind en is in 1925 ver
plicht het schilderen definitief 
op te geven. Hij overlijdt in 
1940. 

Het is goed om via deze uit
gebreide tentoonstelling kennis 
te kunnen maken met deze toch 
belangrijke kunstenaar. Deze 
tentoonstelling heeft bovendien 
een belangrijke dokumentaire 
en historische dimensie, door 
het beeld dat Laermans van zijn 
tijd ophangt, gekenmerkt door 
een spirituele inleving en een 
integristische artistieke ver-
w^oording. 

Ter gelegenheid van deze ex
positie brengt het Gemeente
krediet een prachtig verzorgde 
kunstmonografie over deze 
kunstenaar op de markt. 

Dus meer dan één reden om 
deze manifestatie niet te mis-

D . Didaskalos 

c» Eugene Laermans 1864-
1940. In de galerie van het Ge
meentekrediet, Paédoge 44 te 
lOOOBru^deL Tot 25Juni 1995. 
Elke dag van 11 tot 18 uur, 
behalve op maandag en feest
dagen. Toegang gratis. Schitte
rende monografie-katalogus 
1.450fr. Info: 02/222.45.05. 
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LOUIS-PAUL BOON KRIJGT DAN TOCH MONUMENT 

ONDINNEKE UIT DE 
KAPELLEKENSBAAN STAAT MODEL 
Zestien jaar na het overlijden 
van Louis-Paul Boon eert Aalst 
Louis-Paul Boon met een mo
nument. Het -wordt een beeld 
van Ondinneke, één van Boons 
meest bekende romanfiguren. 
Wat Roel D'Haese in het begin 
van de jaren tachtig met het 
beeld van Jan De Lichte niet 
verkreeg, heeft huidig kuituur-
schepen mvr. Van Nieuwen-
borgh er dan toch weten door te 
drukken: een homage brengen 
aan één van de meest bekende 
Aalstenaars van deze eeuw, die 
wellicht meer waardering kreeg 
buiten de grenzen van Aéïlst dan 
in zijn eigen, soms zo bekrom
pen fabrieksstadje. 
Aalst plant het beeld van kun
stenaar Frans De Vree in de 
direkte omgeving van de kapel 
Ter Muren aan de Kapellekens-
baan op het grondgebied van 
Erembodegem. De beeldhou-
w êr is niet ontevreden over het 
eindresultaat. 

Frans De Vree: „Ik denk dat ik in 
het beel2 een dtuk van Boon en van 
mezelf heb weten te leggen. Het wad 
nochtans geen gemakkelijke op
dracht. " 

KLEIN VROUWTJE 
De Vree geeft graag toe dat hij 
in het begin volledig fout zat. 
„Ik wa>) naar de f dm Daend gaan 
kijken en liet mij leiden door de 
figuur van de jonge arbeidster die 
door de meedterga^t wordt verkracht. 
Dat bleek een verkeerde keuze. Toen 
heb ik De Kapellekenjbaan uit de 
kadt gehaald en het boek herlezen. 
Voor het ontwerp heb ik me gebaseerd 
op de manier waarop Boon dedtipd 
Ondinneke in zijn boek bedchreven 
heeft." 

Het feit dat De Vree een sculp
tuur moest maken van een fik-
tief personnage, maakte het hem 
niet makkelijk. Hij had w^einig 
houvast, gewoon omdat foto
grafische vergelijkingspunten 
ontbreken. Toch zal niemand 
kunnen zeggen dat ,,zijn" On
dinneke niet natuurgetrouw is. 

F. De Vree: „Het waj de eerdte keer 
dat ik een opdracht aanvaardde en ik 
denk niet dat ik het rwg zou doen. Op 
een keer vatte ik het plan op om de 
buik van Ondinneke open te dcheu-
ren. Ik ben uiteindelijk van dat 
voornemen afgedtapt omdat het beeld 

daardoor te cru zou geworden zijn. 
Aid je ntet in opdracht werkt, moetje 
met niemand rekening houden." 
Het beeld is ongeveer ander
halve meter hoog. Boons On
dinneke was een klein vrouwtje, 
en komt op een sokkel van 45 
centimeter. Eerst wou De Vree 
een sokkel van 80 centimeter 
gebruiken, maar dat paste niet 
bij het kleine beeld. Ondinneke 
wordt vermoedelijk op 10 mei, 
de dag waarop Boon in 1979 
overleed, in Erembodegem ont
huld. 

(mas) 

NOG ENKELE PLAATSJES VRIJ! 

BRAM IN VILVOORDE 

L.P. Boon, hier nog bij andermand 

Ondinneke in brond gegoten worden. 

Achter mjin ogen is het meest 
recente teaterprogramma van 
de Nederlandse zanger-schrij-
ver-schilder-akteur-televisie-
maker Bram Vermeulen. 

Over dit teaterprogramma zegt 
Bram zelf: "Bedtaat er ietd aL 
toeval? Of veroorzaak ik zelf allej 

_, wat mij overkomt? Zolang het toeval 
I- m mijn voordeel werkt, wil ik graag 

^ het laatdte geloven. In het andere 
2 geval geef ik meed tal iemand of ietd 
•% anderd de dchutd. Toch erken ik 
I daarbij het gevoel dat er 'ietd wringt. 
J Maar ook: id het mogelijk dat ik 

o • / , / / •. ~' ongelukkig wil zijn ? En waarom 
Duinenkort zal ook ziin . . 3 • . / : . / • » • 

•> dtapte de man met m het vliegtuig 
dat later verongelukte ? Hoe kan het 
dat ik mezelf nooit ben tegenge

komen ? Over dat doort onverklaar
bare zaken gaat mijn nieuwe te
aterprogramma Achter mijn 
ogen." 
De toemee Achter mijn ogen zit 
er bijna op. De op één na Ijiatste 
voorstelling ervan gaat door in 
het Kultureel Centrum in Vil
voorde (Centrum), nu vrijdcig 
31 maart. Er zijn nog enkele 
plaatsjes vrij, een buitenkansje 
dus! 

c» Bram Vermeulen. Teaterpro
gramma Achter mijn ogen. 31 
maart om 20.15 uur in bet Kul
tureel Centrum^ Bregdtraat 1, 
1800 Vilvoorde. Inkom 350 fr. 
Meer informatie: telefoon 
021251.02.84. 

PATAGONIE LIGT NU DICHTBIJ 

FRANK COOLS ZINGT JACQUES BREL 
Op 9 oktober '78 overleed in het 
ziekenhuis van Bobigny bij Pa
rijs de man die op de meest 
aktieve wijze zijn liefde-haat 
verhouding tot Vlaanderen ver-
persoonhjkte. In de laatste twee 
jaar van zijn leven heeft hij 
ondanks een sluimerende kan
ker niet geaarzeld zijn féiam te 
beklemtonen. Jacques Brei 
werd door miljoenen verafgood, 
door anderen (zoals de Ant
werpse Strangers) op bepaalde 
momenten verafschuwd. 

Een man die je partij deed kie
zen, omdat hij opkwam voor 
zijn gevoelens en idealen. Hij 
bezong Vlaanderen zoals enkel 
de grootsten (Gezelle en Ro-
denbach) eerder deden, en ook 
de grootste namen in pop en 
chanson hadden aan hem een 
heerlijke kluif. Ernst van Altena 
was de man die langs Milo De-
coster om door Brei zelf was 
uitgekozen om zijn liedjes te 
vertalen. lïen laatste keer voor 
de elpee Het Vlakke Land in '76 
waarop hij in de twee talen en 
dus zéér „Belgisch" uitpakte. 

Hij liet zich, toen getooid met 
snor, in de Franse tijdschriften 
zelfs Jacqued van Vlaanderen noe
men. Hij werkte inmiddels cian 
een laatste reeks liederen die 

gewoon „Brei" genoemd in he
melsblauwe hoes Jaurès, 
Knokke-het-zoute, Orly en de 
geliefde MarkiezeneUanden op
hemelden, méiar met „Les E..." 
de Vlamingen deed steigeren. 
Dit om zijn vijftigste verjaardag 
te vieren, waarna hij even weer 
zijn paradijselijke eilanden ging 
verkennen. Om in Parijs in alle 
stilte te komen sterven, maan
den nadat de boulevard-blaad
jes zijn overhjden hadden ge
meld. 

Zopas verscheen bij Eufoda-
Davidsfonds een nieuwe straal-
plaat van onze bijna even ei
genzinnige Vlaamse chanson
nier Frank Cools. Hij was een 
decennium geleden dé laureaat 
van de Will Ferdyprijs en de 
Parade der Besten. 

En sedert een bekende Radio-1 
stem als regisseur en omroeper 
van het programma „Het Ge
volg". Hij haalde een eerste prijs 
Voordracht in '86 aan het 
Gentse Muziekkonservatorium 
en in '93 nog het Hoger Di
ploma. Tussendoor nam hij nog 
even deel aan het Star Festival 
te Knokke ('89) en trad op in het 
programma van Leen Persijn en 
bij Theater Alalpertuis. 

SCHIHERENDE 
VERTALINGEN... 
Voor zij die Brei enkel op de 
fonoplaat hebben is deze Cools 
zingt Brei een aanrader. Hij zal 
de kleinkunsthefhebber-van-
toen maar ook de hedendaagse 
liefhebber van chanson verrsis-
sen door de opmerkelijk over
tuigende wijze waarop hij Brei 
vertolkt. Hij koos zestien van de 
bekendste titels, waarbij „Laat 
me niet alleen" als inleiding hét 
beste visitekaartje is. Vlaamse 
vrou-wen. De Burgerij, De Oud
jes, MathUde, Rosa, Jef en De 
Kinderen van..., allemaal titels 
die u eerder van de meester zelf 
of Liesbeth List hoorde, maar 
uit de mond van Frank u een 
gezellige avond luisterplezier 
zullen bezorgen. Met een viertal 
minder bekende liedjes, zoals 
De prille liefde. De drinker en 
afsluiters ,,Straks komt mama 
thuis" en ,,Het bier" evokeert hij 
de wilde en romantische stu
dentenjaren van de grootmees
ter, toen in de fifties. 

WILLIAM SOUFFREAU: IN 
MIJN KAMER... 
Liefhebbers van lichtvoetig 
swingende folkpop en aanver
wanten zullen ook aan de straal-

plaat van William Souffreau ,,In 
my room" veel plezier beleven. 
De man was jaren geleden lei
dende figuur van popgroepen 
en is nu op solotoer aan een 
terugkeer aan het werken. In 
Aalst stelde hij zijn plaat voor, 
en de dertien titels mogen er 
stuk voor stuk zijn. 

Ritmische blues, countrypop en 
viertijdenfolk op sixties-Ieest is 
de boodschap, met een knipoog 
naar Tom Rush, Spencer Da-
vies, en zelfs Etylan in zijn zelf-
gepende ,,Wait for the sun", is 
dit een meesterwerkje van eigen 
bodem. lïen produktie van Jo 
Bogaert, en uitgegeven door 
Hans Kusters. 

DREE PEREMANS EN ZIJN 
PATAGONISTEN... 
De man achter de prachtige 
volksmuziekprojekten zoals 
„De Ijslandsuite", „Het zwarte 
goud" en recenter ,,Passchen-
dale" is de jongste paar jaar 
hopeloos verliefd... op het 
meeste zuidelijke punt van 
Zuid-Amenka. lïen ongerepte 
natuurstreek, deels v£m ChUi, 
Argentinië, Vuurland en de 
Malvinas-eilanden, maar ook de 
aanleiding voor een land vol 
fantasie dat diep in jezelf leeft. 

Magelaan en studies over de 
indianen zijn dankbare omlijs
tingen om het geografisch te 
situeren. Inhoudelijk vooral een 
fantastische Brabantse kunst
vorm, op de wip tussen sur-
reahsme en dada, vol humor en 
beelden, zonder ooit in het plat
vloerse te vervallen. 

Pure kuituur dus, van de bo
venste plank, en de Fundacion 
Patagonista, met figuren als 
Nieuwe Snaar en kultuuram-
bassadeur Jan De Smet, onze 
Argentijn Juan Masondo, Dirk 
Van Esbroeck, akkordeonist 
Maurice, de Sterrebeekse kun
stenaar Jaak De Coninck en 
Peter Van Eyck zijn enkelen 
van de velen die rond Dree 
Peremans en Jari Demeule-
meester (van de Brusselse AB-
Luna) het projekt begeesteren. 

Onder grote belangstelling was 
er vorige zondig de plechtige 
opening van een eerste tentoon
stelling van de Patagonisten in 
kultuurtempel ,,De Markten" 
aan het Brusselse Kathelijne-
plein. Het gebeuren haalde zelfs 
het TV-nieuws! Een aanrader 
dus. Loop eens binnen, het is de 
moeite waard... 

Sergius 
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MEIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 1 APRIL 

TO BE OR NOT TO BE 
Amerik. komische film (1942) over een groep toneelspelers in 
Warschau anno 1939. De regering wil het gezelschap beletten 
een anti-nazistuk op te voeren maar tijdens de opvoering van 
Hamlet vallen de Duitsers het land binnen. (TV 2, om 
20u.35) 

AWAKENINGS 
Aangrijpende film over een schuchtere arts (Robin Wüliams) 
die in 1969 in de Bronx coma-patiënten gaat verzorgen en 
ontdekt dat er nog leven zit in mensen die al lang waren 
opgegeven. Amerikaanse film (1990) gebaseerd op de er
varingen van dr. Oliver Sacks. (Ned. 1, om 2 1 u . l l ) 

EMPIRE OF THE SUN 
Indrukwekkende verfilming door Steven Spielberg van de 
autobiografische roman van J .G. Ballard, waarin hij zijn 
ervaringen vertelt toen hij als jonge knaap van zijn ouders 
gescheiden werd w^anneer Japein aan het begin van W O II 
China binnenrukte. (Ka 2, om 21u.30) 

Henry Daniett en ErroiFLynn in de zeeroverdkLudieker The Sea 
Hawk. Zaterdag 1 april op BBC 2 om 13u.l5. 

MAANDAG 3 APRIL 

THE COMPANY OF WOLVES 
Een prachtige uitstap van regisseur Neil Jordan in het rijk van 
de verbeelding. Hij werkte samen met schrijfster Angela 
Carter bij de bewerking van haar korte verhalen die gebaseerd 
zijn op bekende sprookjes. Een erg stijlvolle film uit 1984. 
(VT4, om 20u.30) 

D I N S D A G 4 APRIL 

THE LAST RUN 
Amerik. triller (1971) -waarin een „gepensioneerde" gangster 
in een Portugees vissersdorpje nog een laatste opdracht 
aanvaardt. (VT4, om 20u.30) 

W O E N S D A G 5 APRIL 

CLASH OF THE TITANS 
Fantasierijke avonturenfilm (1981), gebaseerd op de Griekse 
mitologie, met Laurence Olivier als Zeus en Harry Hamlin ais 
Perseus. De film bevat enkele bijzonder geslaagde scènes (het 
temmen van het gevleugelde paard Pegasus) en zal bij jongere 
kijkers misschien wel mteresse op-wekken voor de Oudheid. 
(VT4, om 20u.30) 

D O N D E R D A G 6 APRIL 

THE EVIL THAT MEN DO 
Beroepsmoordenaar Charles Bronson laat zich overhalen om 
een einde te stellen aan de gruwelijke martelpraktijken van ene 
El Doctor in Suriname. Spannende Amerikaanse film (1983). 
(VT4, om 20u.30) 

V R I J D A G 7 A P R I L 

VALMONT 
^SLAmadeud bleef het vier jaar stil rond Alilos Forman. In 1990 
kwam dan deze be^verking van het hitsige meesterwerk van de 
18de eeuwse Choderlos Leclos. Losbandigheid is het tema, 
maar toch bevat de film geen ekspliciete erotiek. Het is eerder 
de perverse geest van de twee hoofdpersonsiges die op subtiele 
•wijze \vordt geanaJiseerd. Met Colin Firth en Annette Bening. 
(TV 1, om 21u.20) 
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OPGAVE 37 
H O R I Z O N T A A L 

3. Voor vaste bezoekers een 
café onder het lover van een 
boom? (9) 

8 In dit geval wordt gepro
beerd ervandoor te muizen 
(13) 

10. Zijn dit soms staten waar je 
met geweld wordt geprest 
om de leider te gehoorza
men (12) 

13. Sprakeloos en niet al te luid
ruchtig la\vaai (9) 

14. Het is overbodig deze vo
gels njiar de Griekse hoofd
stad te zenden (5) 

15. Iemand foppen en bespot
telijk maken (4, 2, 3, 6) 

17. Deze vrouv*'en hoeven niet 
te betalen voor wat zij mee 
naar huis nemen (13) 

VERTIKAAL 

1. Slaapplek (7) 

2. In Holland is zijn voornaam 
Piet (4) 

4. Een steen om mee te lachen 
(3) 

5. Het plezier om je met be
hulp van een voertuig te 
verplaatsen (10) 

6. Intelligent heerschap (8, 3) 

7. Hij moet hemel en aarde 
bewegen om iets tot stand te 
brengen (10) 

9. Kleding om slagen in te ma
ken (9) 

11. Dit kost het een voetbal
ploeg die zonder te rusten 
twee wedstrijden achter me
kaar moet spelen (4, 3) 

12. Langwerpige voorwerpen 
die goed met elkaar over
eenkomen (7) 

16. Dit paard houdt van po
pulaire liedjes (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 36 
Horizontaal : 4. kiele-kiele; 7. 
gedenkschrift; 9. ruin; 10. per
manent; 11. na de oorlog; 13. 
ut; 14. RAI; 16. boeman; 17. 
ideaal; 20. zoethoudertje; 21. 

Ort ; 22. kwetsuur. 

Vertikaal: 1. denksport; 2. be
schroomd; 3. biervat; 4. klein
zoon; 5. lafbek; 6. de put dem
pen; 8. st st; I I . noodzaak; 12. 
oranje; 13. uit; 15. al; 17. in-
door; 18. erratum; 19. rotbui. 

Deze w^eek komt onze winnaar 
uit Frieslandn namelijk R. 
Falkena uit de Haadstr . 4, te 

92^4 CN Beetstersweach, 
Friesland, Nederland. Zaar 
gele briefkaart met de juiste 
oplossing nr. 36 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten u-w gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 37 ten laatste op maan
dag 10 maart op de redakt ie: 
Barr i tadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG © 

Ludo Dierickx voelt zich 
meer en meer malcorps... 

© 

Bankgeheim w^ordt Z-witserse 
kaas met gaten 

© 

En nu is Willy Claes 
ook nog ziek 

© 

Louis doet eventjes 
achterbacks 

AHASVERUS 

„Tobback neemt andere partijen 
op de korrel", las Ahasverus 
Hij spu-wt zijn galle uit 

Zetduivel: 
Fraudiaans 

© 

© 

Ludo Dierickx aelvoetje 
gelapt 

EN OOK DIT NOG... 
Z O N D A G 2 APRIL 

THE HUMAN ANIMAL 
lïerste aflevering van een zesdelige BBC-serie van de bekende 
Britse zoöloog en antropoloog Desmond Morris over de „homo 
sapiens". Aan deze prestigieuze dokumentaire gingen vier jaar 
research en tw^ee jaar filmen vooraf. (TV 2, om 19u.50) 

W O E N S D A G 5 APRIL 

DE WITTE BLOUSES 
Voor Boulevard draaiden Ria Van Alboom en Greet Delen een 
dokumentaire over de evolutie van vrouwenarbeid op kantoor. 
Honderd jaar geleden was kantoorwerk voor vrouwen ondenk
baar, nu zijn twee werkende vrou^ven op drie bediende. (TV 1, om 
22u.20) 

^ ^ 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheid
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

ANTI-VLAAMSE 
CVP 
De CVP probeert zich de jong
ste tijd weer een Vlaams imago 
aan te meten omdat belangrijke 
parlementsverkiezingen in aan
tocht zijn. Er is wel een groot 
verschil vast te stellen tussen de 
CVP-ideologie en de praktijk in 
het dagelijkse politieke CVP-
optreden. 

Onder het EU-voorzitterschap 
van eerste-minister Jean-Luc 
Dehaene (CVP) besloten de 
Europese ministers dat het Ne
derlands niet als werktaal in het 
Europees Merkenbureau werd 
aanvaard. De Vlaamse Voeren-
aars werden door de CVP be
drogen na een vingerknip van 
de Wallingantische PS van Spit-
aels en Happart. De Limburgse 
provinciegoeverneur werd in 
zijn toezichtshoudende funktie 
over Voeren beknot door de 
toegevingszin van dezelfde 
CVP. Welke duistere toegevin
gen deed de CVP begin januari 
j.l. nog aan de PS die pas na de 
volgende parlementsverkiezin
gen duidelijk zullen worden ? 

Dehaene zegt iets te voelen voor 
de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vil-
voorde maar hij onthield zich 
wel bij een anti-Vlaams motie 
van het fi-ansdolle FDF-PRL 
over deze splitsing. Ondertus
sen gaf de CVP en ook nog de 
SP nog maar eens toe om de 
franskiljon Guy Desolre (met 
PS-lidkaart) aan te stellen tot 
vice-goeverneur van de meuwe 
provincie Vlaams-Brabant. 

De CVP plaatste de Kortrijkse 
franskiljonse Sabine de Be-
thune als vierde op haar kan
didatenlijst voor de komende 
senaatsverkiezingen. De enkele 
tienduizenden franskiljons uit 
Gent, Antwerpen en Kortrijk 
krijgen nu via de CVP terug een 
vertegenwoordiging in het par
lement. 

De onverklaarbare transferten 
in de Sociale Zekerheid van 
Vlaanderen naar Wallonië van 
meer dan 150 miljard op jaar
basis gaan gewoon verder om
dat de CVP in dit dossier geen 
standpunt durft in te nemen 
omdat ze de gevangene is van 
haar interne strijd tussen haar 
Vlaamsgezinde en Belgicisti-
sche fraktie. Dehaene ^venst nu 
zelfs de bevoegdheden van de 
Vlaamse en Waalse regering op 
het internationale vlak te be
perken. 

In het dossier-Opgrimbie gaat 

CVP-minister Kelchtermans 
plat op zijn buik liggen voor de 
eisen van een overwegend 
Frans nonnenklooster om in een 
natuurgebied een bouvrtoelage 
te krijgen. In Vlaanderen staan 
er nochtans genoeg kloosters en 
kerken leeg om een onderko
men in te vinden, maar voor de 
CVP zijn sommige nonnenor-
den belangrijker dan andere. 
De invloed van de franstalige 
Spaanse koningin Fabiola is bij 
de CVP groter dan het bescher
men van de Limburgse natuur. 

We kunnen deze lijst van CVP-
toegevingen op Vlaams vlak nog 
oneindig langer maken maar het 
zal voor iedereen wel duidehjk 
zijn dat de CVP zeker geen 
Vlaamse belangen verdedigt. 

Koen Van Mulder, Hasselt 

ONAFHANKELIJK 
Sinds vele jaren besteed ik alle 
aandacht aan de kolommen in 
W I J die de politieke wegbe
reiding naar een onafliankelijke 
staat, Vlaanderen, betroffen. 
Op Doorbraak van de W G ben 
ik kort na 1960 geabonneerd en 
hd en sinds 1991 steunend ka-
derlid. 

Aanvankelijk heb ik meer dan 
eens gezucht: „Hoe voorzitter 
Van Waeg toch niet beseft dat 
•wij met het bestaande Belgisch 
staatkundig bestel nooit ons 
recht, een beschermde Vlaamse 
kuituur en beschermd grond
gebied, en dus een bedchermd volk 
zullen bereiken. U w^eet zo goed 
als ik wat er sinds de vorming 
van de „wanstaat België" ge
beurd is. 

Ten jare 1995 moeten wij, leden 
van de VU — erkentelijk omdat 
dank zij haar werking recdé de 
iipringplank beataat naar het uit
eindelijke doel — haar toch nog 
aanporren om vastberaden hel
dere, onverbloemde taal te ge
bruiken en oprechte Vlamingen 
uit andere partijen aanspreken 
om de laatste stap te zetten." 
(WIJ , 15 maart j.l.) 

Niet voorlopig nog dromen. 
Neen! 

Want Vlaanderen Onafhankelijk is 
dringend ! 

Kamiel Deprez, Beselare 

VU-KONGRES 
Na een week wil ik toch enige 
bedenkingen kwijt bij het jong
ste VU-kongres. 

Eerst en vooral de praktische 
kant: de aanpak getuigt van de 
wil om op een open en de-
mokratische wijze alle leden de 
kans te geven een inbreng in 
hun partij te hebben. Echter, 
door de hoeveelheid hooi die op 
de vork genomen werd, ging 
deze lovenswaardige intentie 
voor een deel de mist in. 

De overdaad had, misschien 
kontradiktorisch, een ernstige 
verschraling tot gevolg. 

Vooral naar het einde toe werd 
er steeds sneller gestemd, en 
•was er, verstaanbaar, een dui
delijke luistermoeheid merk
baar. Waardevolle argumenten 
en diskussies gingen zo ver
loren, om van de representa-
ti^viteit nog maar te zwijgen (ve
len hadden de zjial reeds ver
laten). 

Het ging nochtans om de fun
damenten van onze partij ! 

Ik vond het ook volstrekt on
begrijpelijk dat er voor sommige 
punten gemiddeld drie resolu
ties voorgesteld werden, terwijl 
er voor bvb. milieu, monumen
tenzorg, verkeer, met moeite een 
schamele en inhoudsloze ver
melding ingelast werd. 

Door het overvolle programma 
•was er dan ook geen enkele 
mogelijkheid om deze punten 
nog maar naar voor te bren
gen. 

Vermits kritiek steeds opbou
wend moet zijn, doe ik hierbij 
enkele voorstellen: 

— beperking tot een tema per 
kongres; 

— naast de ingezonden brieven
rubriek, een open diskussie over 
de hete hangijzers, nieu^we 
ideeën, ... in De Toekomst, zo
dat de standpunten vooraf reeds 
kunnen toegelicht •worden; 

— indien •wij werkeUjk de aan
deelhouders van de partij zijn, 
kan er misschien een intern re
ferendum gehouden worden 
over de partij-ideologie, de 
„marsrichting", enz... 

Volgens onze voorzitter zijn •we 
met z'n 300.000. Het is niet erg 
logisch de partijlijn te laten be
palen door 300 mensen die in de 
mogelijkh^d zijn zich een za
terdag vrij te maken. Dit aUes 
om maar te zeggen dat ik er van 
overtuigd ben dat de VU, na 21 
mei, sterker dan voorheen zal 
staan. En dan moeten •we dat 
ook •waard zijn! 

Waarom ik dit verwacht? Op 
21 mei word ik 36, en 300.000 
stemmen lijken me op die dag 
een aangepast kado! 

Erwin Ureel, Roeselare 

JANZEGERS 
In het artikel „Groene over
lopers blijven overlopers" 
(WIJ , 22 maart j.l.) worden 
over mij een aantal dingen ge
zegd die eigenhjk niet al te zeer 
getuigen van nau^wkeurig joer-
nalistiek werk.. 

Ik heb Agalev niet verlaten. 
Bepaalde kringen binnen Aga
lev maakten er geen geheim van 
dat ze me •wilden likwideren en 
ze zijn er in geslaagd ook (het 
was oud-KP-er WUfried De 
Vheghere die het aandurfde op 
een fraktievergadering te spre
ken over de „hetze" die tegen 
mij werd gevoerd). Toen ze me 
d r uit gooiden was dat onder 
applaus („voor zijn inzet"!) en 
met een fles cognac van de 
fraktie („jammer, een goede col
lega"). 

VU'ers liepen nadien mijn deur 
plat om mij op hun lijst te krij
gen. Ik weigerde aanvankelijk 
(ik wou rust en politiek „ont
luizen"). Uiteindelijk heb ik het 
gedaan (als onafhankelijke !) in 
ruil voor bepeialde toezeggingen 
(o.m. steun Vlaams Huis op de 
Balkan) •waarvan nooit iets in 
huis is gekomen. 

Wat mijn ,,tomeloze inzet als 
VU-militant" betreft, daag ik 
W I J uit iemand uit het Leu
vense te vinden die tomelozer 
•was. Mijn nota inzake mogelijke 
initiatieven op lokaal, arrondis
sementeel, nationaal en inter
nationaal vlak kreeg nooit een 
zinnig antwoord. Van mijn hand 
waren een hele resem schrif
telijke vragen en regelmatige 
depanneerde ik parlementairen 
(met amendementen of bij 
spreekbeurten). Rond de afval-

problematiek en de gemeente
raadsverkiezingen produceerde 
ik teksten die voor niks dienden 
(vergaderingen •waar één of 
twee mensen verschenen). Ik 
sprong mee in voor een aantal 
buitenlandse reizen die ik zelf 
nog kon betalen ofschoon ik 
geen enkel inkomen had. 

In 1993 was ik dan •wel lid 

f eworden om zo mijn zeg te 
ebben op het septemberkon-

gres. De manier •waarop toen 
met het werk van de kommissies 
werd omgegaan •was voor mij 
het signjial dat het genoeg •was 
ge^weest. 

Na een ontluizingsperiode heb 
ik in februari 1994 opnieuw 
kontakt gezocht met een aantal 
mensen die mij •vroeger al ge-
•vraagd hadden of ik niets zag in 
de politieke vernieuwingsope
ratie van de VLD. En die toe
treding (geen overstap) is dan 
een be^wuste en •weloverwogen 
stap ge^weest. 

Nogmaals, tegenover Agalev en 
VU k^wam ik mijn „verpUch-
tingen" loyaal na. Dat kan ik 
niet zeggen van Agalev of de 
VU. Die partijen gedrsigen zich 
blijkbaar als jaloerse ayatollah's 
die niet kunnen verdragen dat 
mensen op zeker ogenblik er 
zelf voor kiezen •waar ze met 
hun ideeën en ervaring het best 
terecht kunnen. 

Als een partij mij buitengooit of 
ik betaal geen hdmaatschap 
meer, dan heb ik daar geen 
enkel recht mjiar ook geen en
kele verplichting meer. Ik ben 
geen lijfeigene of onderdaan, 
geen stukske eeuwig eigendom 
van een partij maar een vrije 
burger die groot genoeg is om 
zelf te beshssen. 

Tenslotte moest W I J niet naar 
God gaan om de bizarre reden 
te kennen van mijn verschijnen 
op een VLD-lijst. Joemahsten 
kunnen ook hun bureau ver
laten, mensen interviewen, des
noods zelfs telefoneren. Het zou 
hun geloofwaardigheid verbe
teren... 

Guido Janzegers, Boutersem 

BEETGENOMEN 
De voorbije zes jaar luidde de 
zang van het toenmalige Kort
rijkse schepenkoUege telkens en 
telkens opnieuw: „De financiële 
toestand van de stad is goed. 
Kijk •we hebben nog zoveel over. 
Maak u maar niet ongerust, wij 
•weten wat ^ve doen. Slaap op 
beide oren. Het komt allemaal 
in orde, u zult het zien". 

We hebben het gezien en ge
lezen. ,,275 miljoen frank meer 
belastingen". Op zes jaar is dat 
de fabelachtige som van een 
miljard zeshonderd^vijftig mU-
joen frank (1.650.000.000 fn). 
De meeste van die belastingen 
zullen, zoals gewoonhjk, uit de 

zakken komen van J a n Mo
daal. 

In de verkiezingskampagne van 
de Kortrijkse CVP (gemeen
teraadsverkiezingen okt. '94), 
die overvloedig en overrompe
lend •was, heb ik met geen enkel 
woord gelezen dat de financiële 
toestand van de stadskas ramp
zalig is. Wel integendeel! 

En zie, de verkiezingen zijn nog 
maar net achter de rug of de 
,,Heren en Dames" van de CVP 
tonen hun ware gelaat: de be
lastingen vliegen het stadhuis 
uit. De Kortrijkse CVP met als 
burgervader E. de Bethune zal 
er stevig gebruik van maken ! 

Roeien met de riemen die je hebt 
en de tering naar de nering 
zetten, dat is de goede manier 
van besturen. Van zodra je het 
moeilijk hebt in iemands anders 
zakken zitten, dat kan het klein
ste kind. 

Moeten we dat alles slikken ? 
Helaas voor waX die belastingen 
betreft, ja. Het is immer zo dat 
op vrijdag 24 maart 1995 de 
Kortrijkse gemeenteraad (met 
een homogene CVP-meerder-
heid) deze belastingen goed zal 
keuren. Niemand van de meer
derheid zal zijn stem durven 
verheffen tegen die diktoriale 
mjiatregel, laat staan er één zou 
durven tegenstemmen. Een sug
gestie kan ik wel meegeven, op 
zondag 21 mei 1995 zijn er terug 
verkiezingen, wel geen gemeen
teraadsverkiezingen maar ook 
met die verkiezingen zal de par
tij van de huidige meerderheid, 
de CVP, naar de gunst van de 
kiezer dingen. Laat u niet nog
maals beetnemen. Op 21 mei 
1995 hebt u het laatste woord ! 

Jaak Domez, Marke 

ZOEKERTJE 
• HANDELSREIZIGER 
zoekt dringend •werk. 37-jarige 
handelsreiziger, •werkloos door 
overname bedrijf, met jaren
lange kommerciële en admini
stratieve ervaring, zoekt drin
gend passende betrekking. Bij 
voorkeur West- en/of Oost-
Vlaanderen. Z.̂ w. Os\vald Van 
Ooteghem, tel. 09/230.72.87. 

TE HUUR (DWORP) 
In beschermd natuurgebied, 

landel. woning, 30 are. 
Hall, living, ap. eetkamer, 
voll. ing. keuken, bureau, 
WC, garage; verdieping: 

3 slaapkamers + badkamer 
+ zolder, kelder; CV. 

Vrij eind april. 
Tel. 02/381.06.62 na 14u. 

U Charmante 
Sc Gezellige hotels 
in de mooiste Hoelqes 
van West Vlaanderen bieden U: 

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

INFO a 057/22.87.15 
Advertentie 
uitknippen 

4S^ WOENSDAG 29 AvAAART 1995 



limiJTER 
WILLY KUIJPERS BRENGT GEHEIM UIT 

HOE HET ARRONDISSEMENT LEUVEN AAN GELD KWAM 
Tijdeiu het iaaUte jaar van zijn middelbaar onderwljö 
vernam Wdly Kuijper,f de oprichting van de Volksunie. 
Vaag herinnert hlj zich hoe zijn vader bij de verkiezingen 
van 26juni 1949 menden trachtte te overtuigen om voor de 
lijdt van de Vlaanue Concentratie te dtemmen. Uit die 
periode herinnert Kuljperd zich ook wat hlj noemt „de 
dtljLloze bedelbrieven ondertekend door enkele moedigen nut 
dr. of mr. voor hun naam." Deze toevoeging gaf fla
minganten, die toen nog In de katakomben leefden, het 
nodige vertrouwen om hun duit In het zakje te doen. 
In deze bijdrage verklapt Wdly Kuljperé hoe de VU van het 
arrondudement Leuven aan haar f ondoen kwam. 

I
n ons volks woonstraatje, de 
Wagenweg te Leuven, keken 
wij met jaloerse blikken naar 
de eerste meerkleurige soci

alistische plakbrieven. Daarop 
een grote, ronde kop: Achiel 
Van Acker! En wat hadden 
wij ? Met krijtoverschotjes uit 
de school schreven wi) gewon-
nen-verloren het Vlaamse Con
centratie-nummer 7 op muren 
en pcJen. 

We beseften niet goed waarom, 
maar -we voelden dat het moest. 
De enkele geel-zwarte affiches, 
stevig vol-gedrukt, konden on
mogelijk met de andere wed
ijveren. Met geld kon je méér, 
dat ^vas duidelijk. Op elke ver
gadering kwam het dan ook ter 
sprake... 

Krijt, kalk, papieroverschotten 
en vuil stencU^verk betaalden 
we uit eigen zak of van de karige 
ledenbijdragen. Voor écht pro-
paganda-werk was er geen geld. 
En ook: wie wilde er voor ons 
drukken? De klassieke infor
matieboventoon in het openbare 
leven te Leuven verliep in het 
Frans ! Le Journal dcó Petdcd Af-
fichu en later de Paó<ie Partout 
waren de enige huis-aan-huis-
bladen. Nooit wilden zij wat van 
de VU opnemen, tenzij wij — op 
voorhand — de ruimte voor het 
,,recht op antwoord" betaal
den ! 

TOMBOLA'S 
In de Chiro hadden we geleerd 
dat er met de verkoop van oud 
papier geld te verdienen viel. 
Papier was toen nog geen w^eg-
werpprodukt maar een be
geerde familiale gebruiksbron, 
het werd niet zomaar wegge
geven. Dat diende immers voor 
allerlei „inpak", het aanmaken 
van de (Leuvense) stoof, het 
poetsen van schoenen en ramen 
en vergeten we de W C niet! 
Lang voor ekologie een beleids-
begrip werd, pasten wij die 
volop toe om-wille van... het 
geld! 

Vele beginnende Leuvense VU-
afdelingen beoefenden onze 
oud-papiermetode. Erps-
Kwerps o.l.v. Jef Vinks, in Kor-
tenberg was Fons Noppen de 
papierman. Ook Tielt-Winge 
gaf zijn afdelingskrantje met de 
opbrengst van oud papier uit. 

Tijdens de 60'er jaren trachtten 
wij geld in kas te krijgen (en ook 
te werven) met dansavonden. 
Nooit heb ik graag gedanst, laat 
staan dat ik het kon. Maar tien
tallen bals hebben wij jaarUjks 
met dezelfde ploeg overtuigde 
Vlaams-nationalisten bezocht. 

We bleven plakken en dronken 

samen — voor 't goede doel — 
resems pinten. Soms groeiden 
die bals uit tot heel kreatieve 
feesten, zoals in Aarschot o.l.v. 
Guido Discart. En de daarbij 
horende tombola's vormden een 
andere bron voor geld. Met 
godvruchtige prijzen, zoals wij-
watervaten en nuttige kUo's 
tweedehandswitloof, kwamen 
we vroeg in de morgen thuis... 

Wijlen Jos Van den Plas uit 
Hoegaarden en André Van 
Hoof uit Kessel-Lo waren 
daarin de specialisten. De brede 
glimlach van Joris Depré uit 
Tervuren en Willy Somers uit 
Molenstede deden abonnemen
ten werven en vulden hun af-
delingskas met de winst. Jaar 
na jaar trokken ze op jacht. 

Ook Gerd Bert uit Bertem deed 
dat. Maar die bestudeerde — 

zoals het een ingenieur past — 
zijn ,,rayon". Hij stelde fichkes 
op en was in zijn jonge jaren 
voor velen een organisatievoor
beeld. Later zou Frans Van den 
Eynde uit Leuven dat 3-tal op 
die weg volgen. Hij organi
seerde zelfs prijskampen tussen 
de verschillende afdelingen. 

MARSEPEIN 

Anderen hadden het dan meer 
gezien in de lidkaarten. En met 
volle overtuiging preekten zij 
tijdens de arrondissementsra
den dit middel aan. Een meteoor 
op dat vlak was Albert Segers 
uit Boortmeerbeek. Plots kwam 
hij opdagen in de Volksunie, hij 
was een bekende vervrachter. 
In De Crutal — ons Leuvens VU-
lokaal, dat Alice en Albert Leen-
ders met hun vijf dochters open
hielden — kwam hij toe met een 
schitterende Mercedes. 

Wat een uitzondering in ons 
midden! Met een verbazende 
zakenflair, die wij helemaal niet 
bezaten, verkocht hij lidkaarten 
a^n „den toog". Tussen de 
graatmagere Frans Rens en 
Mark Pelgrims — beiden ge
tekend door het repressieleed — 
straalde deze gezette onderne
mer met zijn gevulde beurs wel
vaart en verkoopsgezag uit. In 
De Luna, zijn kafee te Korten
aken, deed Kalikst Hermans 
hetzelfde. Of zorgden zijn drie 
dochters voor de stijgende lid-
kaartenverkoop ? 

^^^ VOLKS 

Wim Laroy probeerde dat na te 
doen in Zoutleeuw. Hij toverde 
op enkele weken een afdeling 
uit de grond. Maar lang hield ze 
niet stand. Pol Cresens uit Diest 
daarentegen vormde jarenlang 
rond zijn afdeling een eigen kli-
enteel. Hij „plaatste' bij vaste 
adressen kilo's verleidelijke 
marsepein. En wij moesten die 
dan maar verder verkopen of... 
zelf opeten! 

En zo vond ieder zijn wijze om 
de afdehngskas drijvend te hou
den. Maar dé onklopbare fi
nanciële drievuldigheid uit het 
arrondissement Leuven was: 
Maurits Van Haegendoren, Jef 
Demeyer en Dries Desmet. Zij 
bevrijdden ons arrondissement 
van alle financiële emoties en 
reklamaties van drukkers ! Met 
het geduld van archivarissen, de 
zwijgzaamheid van curie-kar
dinalen en de verbetenheid van 
fretten speurden zij naar mo-

MADE IN BELGIUM 
In de loop van 1967 viel in de 
redaktiebus van Nieu-w Vlaan
deren een brief van een jonge 
scoutsleider uit het Pajotten-
land. Hij heette Maurits Van 
Liedekerke. Hij wou aan het 
tijdschrift mee\verken, schrij
ven en tekenen. ,,Prikprenten " 
noemden -wij zijn tekeningen, 
om het o.i. snobistisch „car
toon" te vermijden. Eén prik-
prent zou ons niet meer los
laten : die met de mislukte pan-
nekoek, de Belgische stciats-
grenzen w^aaruit middenin, te 
Brussel, de made — de w^orm ! — 
kroop. „Alade in Belgium'. 
Geestig en gevat. 

Op minder dan een \veek na de 
geboorte van de gedachte had 
Lieve Didden, die toen in 
Scherpenheuvel w^oonde, met 
een Vlaamsgezinde katoenwe
ver uit het Waasland een ak
koord gesloten. En nog geen 
maand Tater lag ons huis boor
devol met stapels dikke bad
handdoeken. Met veel entoe-
siasme en woordspelingen 
(welke lichaamsdelen kan je al 
niet droogwrijven met zo'n 
Belgisch simbool ?) hebben 
wij die handdoekenslag 3 jaar 
volgehouden. Het w âs een 
reuze-sukses ! Nu nog melden 
kopers zich met de vraag: „Of 
wij nog voorraad hebben." J e 
ziet maar: goede waar prijst 
zichzelf. 

Menige student in Leuven 
hebben we tussen pot en pint. 

Op markten en kermüden, op vergaderingen en l)etogingen, overal 
/zwam je de badhanddoeken van l)et arrondLtdement Leuven 
tegen ! 

Vlaams-nationcial „veroverd" 
en 200 fr. laten neertellen voor 
zo'n handdoek. Dries Desmet 
deed dat keuriger. Hij stond 
tijdens elke vergadering achter 
zijn verkoopstafeltje. En dan 
•Wcis er de straat! Met Joris 
Depré en enkele anderen wa
ren we die de baas. Sommigen 
begrepen de ironie van „Made 
in Belgium" niet. Anderen 
vroegen: „Wat is da nu ? Is da 
ne peirdepiet?" Zuinige huis
vrouwen besnuffelden onze 

koopweiar en keurden eerst de 
kwaliteit, tussen duim en wijs
vinger. Bij de aankoop van 
enkele eksemplaren dongen zij 
af. 

Nooit heb ik méér plezier be
leefd dan bij die verkoop. 

Iedereen die het volkse Vlaan
deren wat beter wil kennen, 
trekke „den boer" op en hij 
verkope handdoeken... 

(wk) 

- ^ ^ ^ 

gelijke geldschieters. Ze -werk
ten als in een loge, begonnen 
met het aanleggen van lijsten en 
takseerden dan hun slachtoffers 
zoals de fiskus doet. 

Met metode bezochten zij ieder 
jaar die getekenden. En het fi
nancieel verslag van hun stroop
tochten, tijdens het arrondis-
sementsbestuur, gaf hen hoog 
aanzien. Maurits Van Haegen
doren zorgde voor de nodige 
liturgie en de strikte geheim
houding. Buiten die drie kende 
niemand de hjsten. Dat was 
nergens goed voor, zei Maurits, 
en -wij knikten. Als het geld er 
msiar \vas! 

In 1968 behaalden we met 
„Leuven Vlaams" onze eerste 
Vlaams-nationale verkozene: 
prof. Herman Verduyn. Samen 
met Maurits Van Haegendoren 
en later met Rob Vandezande, 
deelden zij een deel van hun 
parlementaire vergoeding met 
de arrondissementele kas. Zij 
-waren de grote, maandelijkse 
sponsors van onze werking. Het 
gaf ons arrondissement de fi
nanciële ruggegraat die velen in 
de Volksunie ons benijdden. 

MARIE THUMAS 

Maar de wervende straatmo-
bilisering lieten we niet ach
terwege, 't Zat ons in het bloed. 
Met Roger Overloop uit Veltem 
gaven wij tijdens de sleutelhan
gertijd VU-leeuwehangers uit. 
Niemand was veilig voor onze 
verkoop ! En voor de meer-be-
goeden zorgde de etser-dienst
weigeraar J a n Keustermans uit 
Zoersel voor een „Ode aan de 
Vlaamse be-weging". Wie wat 
centen had en een muur vnj 
smeerden -we zo een ets aan en 
overtuigden de koper dat de 
waarde ervan onnoemelijk hoog 
zou stijgen. 

Van de rijk-geworden Hagelan-
der Jos De Geest kregen we 
tijdens de overname van Marie 
Thumad honderden dozen blik-
groenten ten geschenke. We 
mochten ze verkopen voor ons 
Centrum voor Mensen met Vragen. 
En met hetzelfde animo ver
kochten -wij geblutste en gave 
dozen door mekaar! Met en 
zonder inhouds-wikkel. Dat 
zorgde bij de gebruikers voor 
vele verrassingen... 

In diezelfde periode startten -we, 
in het zog van de suksesvolle 
marsen op Brussel, met Nieuw 
Vlaanderen. Onder leiding van 
de stipte, onvervangbare Jef 
Laridon uit De Panne, verkoch
ten -we vakanties-lang handige 
zakboekjes. De opbrengst van 
die Westpockets, geschreven 
o.m. door Maurits Coppieters, 
Arthur De Bruyne, pater De-
muyt, Toon Van Overstraeten, 
maakte het mogelijk om ons 
heelnederlands vormingsge
schrift uit te geven. Zonder 
schulden, maar dat hadden wij 
ook te danken aan onze druk
kers: Oranje in Sint-Baafs-Vijve 
en Frans Van der Poorten in 
Kessel-Lo. Hun rekeningen -wa
ren telkens zéér mild. 

En dan was er nog de verkoop 
van de badhanddoeken Made in 
Belgium... 

Willy Kuljpers 
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