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VOORSPEL 

A
anstaande zaterdag mag ie
dereen die dat wenst de 
boekhouding van de Volks
unie en van bij haar aan

leunende V Z W s komen inkijken. 
Verder in ons blad leest u uit
gebreid over de partijfinanciering 
zoals die in het vooruitzicht wordt 
gesteld. Het is nodig dat over dit 
onderwerp voldoende openbaar
heid bestaat, het gaat om over
heidsgeld en daar moet met 
schroom mee worden omge
sprongen. Toelagen aan politieke 
partijen is geld van u en mij, wij 
hebben het recht om te weten om 
hoeveel het gaat en waar het voor 
gebruikt wordt. Net zoals wij 
willen weten hoeveel duurder 
overheids-aankopen uiteindelijk 
zijn geworden om smeergeld mo
gelijk te maken. 

In de aanloop tot de verkiezingen 
tonen de partijen meer en meer 
hun ware gelaat.. Kandidaat 
Jean-Luc Dehaene heeft reeds 
laten weten dat het voor de split
sing van Brussel-Halle-Vilvoorde 
nog niet het geschikte ogenblik is, 
van zijn voorstellen om wat aan 
het repressie-dossier te doen is 
niets meer te horen. Gelukkig is 

LAURENS APPELTANS OVER 

PARTIJFINANCIERING MET GAATJES 
Het Agudta-moeroö waar de SP in verzinkt, bracht ook de 
diékuöéie over de partijfinanciering weer op dreef. SF-
voorzltter Tobback, werd door verschillende politieke par
tijen de le<) gespeld voortaan smeergeld niet meer dooreen te 
haspelen met partijfinanciering. In de Agiuta-periode 
waren giften aan partijen immers officieel toegelaten. 
Daarvoor werd zelfs een fiskaal attest afgeleverd. Om de 
korruptiegeurtjes die rond deze vorm van partijfinanciering 
hangen weg te werken, werd een wettelijk kader geschapen 
waardoor de politieke partijen betoelaagd worden met 
overheidsgeld, en werden de verkiezingsuitgaven van par
tijen en kandidaten aan wettelijke beperkingen onder
worpen. 

V U - s e n a t o r L a u r e n s Appe l t ans 
o n d e r h a n d e l d e destijds voor de 
Volksunie mee over de to t s tand
koming v a n deze we tgev ing op 
de part i j f inanciering en de be 
pe rk ing van de verkiezingsui t 
gaven. D e w e t w e r d in tussen jJ 
enkele malen "aangepast" , 
meesta l versoepeld . Appe l t ans 
k a n er een b o e k over schrijven. 
E e n eers te a k k o o r d werd , t egen 

daar nog het initiatief Anciaux-
Suykerbuyk om de zaak ten min
ste aktueel te houden. 

Erger is het gesteld met de fe
deralisering van de gezondheids
zorg. Tot voor kort vond de CVP 
dit een punt voor het verkie
zingsprogramma en de komende 
regeringsonderhandelingen. Van
daag acht de CVP dat niet meer 
haalbaar. 

Wat bezielt die CVP toch? Vier 
jaar lang mag minister president 
Van den Brande de Vlaamse trom 
roeren, ook wat betreft de fe
deralisering van de gezondheid
zorg. Maar als puntje bij paaltje 
komt blijkt dat niet meer te kun
nen of te mogen. Een nieuwe 
ronde „staatshervorming" lijkt 
ook al niet voor morgen. 

Natuurlijk moeten de nieuwe 
strukturen na 21 mei hun wer
king bewijzen. Maar geen mens 
kan voorspellen hoe eigenzinnig 
de soevereine assemblees zullen 
evolueren, dat zij de gemeen
schappen zelfstandiger zullen 
maken staat nu reeds vast. H u n 
leden zullen voortaan niet meer 
zetelen in een andere vergade
ring, zo zullen zij vrijer kunnen 
handelen en hun regeringen naar 
een meer zelfstandig optreden 
stuwen. 

de zin v a n o n d e r h a n d e l a a r A p 
pel tans , d o o r toenmal ig voor
zit ter Gabr ie l s n a m e n s de V U 
mee onde r t ekend . Appe l t ans 
vond de uiteindeli jke boven
g rens van 50 miljoen, een ver
dubbe l ing van het oo r sp ronke 
lijke b e d r a g van 25 miljoen die 
er k w a m o n d e r d r u k van de 
toenmal ige P W , veel te hoog. 
D e V U bleef we l w a t kr i t ische 

Deze evolutie zal uiteindelijk ge
volgd worden door verdere bij
sturing van het Sint-Michielsak
koord. 

De CVP weet dat, maar wil de 
Franstahgen niet voor het hoofd 
stoten door nu kommunautaire 
punten op de agenda te zetten. 
Boegbeeld Dehaene wil onbelast 
aan de onderhandeUngstafel ver
schijnen. Ook de V L D ziet, nu de 
SP in zak en as zit, haar kans 
schoon om w^eer in de federale en 
deel-regering te komen. Voor 
haar geen kommunautaire dos
siers dus. Ook Agalev komt ijver 
voor een gesphtste Sociale Ze
kerheid slecht uit, de Waalse 
groenen willen anders niet mee. 
/Mies staat nu in het teken van 21 
mei, het voorspel is begonnen. 

Ook in Wallonië. De PS heeft de 
nukkige broers Happart gekne
veld en de drie Guy's staan er 
weer, met schaamteloze branie. 
De P R L doet na waarin de PS 
reeds eerder lukte: het verza
melen van de rabiate frankofonie. 
J e a n Gol vrijt verder het F D F op 
om zijn macht in Brussel en 
Vlaams-Brabant te vergroten. Hij 
droomt ervan de PS de loef af te 
stekep en naar de onderhande
lingstafel te mogen, met Verhof-
stadt als spiegelbeeld kan hem dat 

Geld maakt niet altijd gelukkig... 
wat de SP met de Agiuita-affaire 
doormaakt bewijdt dit ten zeerdte ! 

een sterke positie opleveren. In de 
VLD-voorman moet Gol geen ak-
tivist voor een verdere staats
hervorming vrezen, en de CVP 
kent hij nog van vroeger. 

Voor de Volksunie is het zaak om 
deze schets onder de ogen van het 
kiezerspubliek te brengen. De 
partij moet de komende weken 
onverdroten wijzen op wat 
Vlaanderen te wachten staat: 
geen doorbraak in het federa
liseren van de SZ, privatisering 
van de gezondheidszorg, boch-
tenvi'erk om kommunautaire 
brandhaarden te blussen, stcig-
natie in de staatshervorming, wei
nig of geen toekomst voor een 
Vlaamse uitbraak naar Europa... 

De dossiers die bij uitstek door de 
VU worden gedragen (de vrij
waring van Vlaams-Brabant, de 
eigen gezondheidszorg, de be
kommernis voor klle mensen van 
onze gemeenschap, Brussel, de 
strijd tegen de hormonenmaffia, 
het Nederlands in Europa, de 
verzoening, de pohtieke onafhan
kelijkheid, enz...) bewijzen dat de 
Vlaams-nationale demokratie een 
onvervangbaar deel van het po
litieke leven is. D i t bestendigen, 
daar gaat het over op 21 mei. 

Maurits Van Liedekerke 

b e m e r k i n g e n formuleren, en £il 
bij de eers te aanpass ing v a n de 
we tgev ing verze t te de parti j 
zich. „ D e wetgev ing o p de ver
kiezingsui tgaven en part i jf inan
ciering, is een slag in he t water" , 
meen t L a u r e n s Appe l t ans . H e t 
schoentje kne l t voora l bij de 
kont ro le op de ui tgaven, en he t 
o n t b r e k e n van een verpl ich t ing 
o m de b r o n n e n van de financiële 
middelen b e k e n d te m a k e n . 

AGUSTA 

Appe l t ans verwijst n a a r de 
Agusta-affa i re : „ W a t de S P met 
de Agusta-affaire d o o r m a a k t 
ve rbaas t me niet . Als m e n de 
part i j f inanciering volledig open 
zou m a k e n én kon t ro le zou uit
oefenen op de b r o n n e n van die 
financiering, d a n k a n zoiets niet 
l anger voorval len. H e t is vol
gens mij onmogeli jk da t de p o 
litieke veran twoorde l i jken van 
de SP, die zoveel miljoenen van 
Agus t a b innengek regen heeft, 
d a a r niets v a n afwisten. Ik k a n 
me moeilijk voorste l len da t po
litici als Van M i e r t of Claes de 
f inanciering van h u n parti j uit
s lui tend over la ten aan onde r -

(Leed verder biz, 4) 

AFGESLANKTE 
SENAAT 
EVEN DUUR 
ALS HUIDIGE? 
N a a r W I J uit goede b r o n 
k o n ve rnemen , is m e n in de 
b e s t u u r s o r g a n e n van de Se
naa t z innens om de sub 
sidies v o o r de frakties en de 
sena to ren na 21 mei op het 
huidige to t aa lbudge t te 
h a n d h a v e n . D e Senaa t 
krijgt n a de verk iez ingen 
noch tans m i n d e r bevoegd
heden , en de H o g e Ver
gade r ing zeJ een p a k min
d e r leden te l len: 71 i.p.v. de 
huidige 184. D e subsidies , 
die b e r e k e n d w o r d e n p e r lid 
pe r jaar, zullen g e w o o n 
propor t ionee l v e r h o o g d 
w o r d e n tot he t huid ige to 
taa lbudge t . O o k de a n d e r e 
assemblees bere iden h u n 
n ieuwe samenstel l ing en 
o m k a d e r i n g voor. Lees he t 
hele ve rhaa l blz. 5. 
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DOORDEWEElö 
• De -werkloosheid is af
gelopen maand gedaald met 
3,3% ten opzichte van fe
bruari, met 8% ten opzichte 
van maart vorig jaar. Po
sitieve cijfers, maar geen re
den tot juichen. Massa's 
schoolverlaters zullen vol
gende maand de statistieken 
opnieuw aanvullen. Oudere 
werklozen, deeltijds wer
kenden, geschorsten, loop
baanonderbrekers, brug
pensioenen, niet uitkerings
gerechtigde •werkzoeken
den, ... zijn overigens niet in 
de tabellen opgenomen. 

• Oud-minister Rika Stey-
aert is eergisteren na een 
slepende ziekte overleden. 
Steyaert maakte via de KAV 
haar intrede in de Kamer en 
werd in de eerste Vlaamse 
regering minister van Gezin 
en Welzijnszorg. Daarna 
volgde zij Coppieters op als 
hoofd van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking. Ze 
werd 69. 

• Gunter Parche, aanvaller 
van tennisster Monica Seled 
hoeft niet te gaan bromimen. 
Iemand met een mes in de 
rug steken, levert je in 
Duitsland 2 jaar voorwaar
delijk op. Seles, voormalig 
nummer 1 bij de vrouw^en, 
heeft sindsdien geen enkel 
toernooi meer gespeeld. 

• De farao's in het Oude 
Egypte deden er alles aan 
om hun bloed zo zuiver mo
gelijk te houden. Kinderen 
verwekken gebeurde 
daarom bij voorkeur onder 
famiUeleden. Door het on
derzoek naar hun erfelijk 
materiaal wordt het mogehjk 
hun levensloop zeer nauw^-
keurig na te gaan. 

• Striphelden Suske & 
Wiske vieren hun vijftigste 
verjciardag met het album De 
zeven échahcn. De hele familie 
wordt daarin teruggevoerd 
naar de Antwerpse jeugd
jaren van Willy Vander-
steen. 

• Wie zijn woning ekstra 
wil beveiligen, kan nu gaan 
aankloppen bij het gemeen
tehuis voor een financiële 
tegemoetkoming. Het is een 
omgekeerde wereld: waar 
vroeger de slechterikken op
draaiden voor de kosten, 
w^ordt er nu van uit gegaan 
dat de burger zich maar be
ter moet beschermen. Niet 
iedereen krijgt zo'n premie: 
bew^oners van een w^oning 
met 'groot inbraakrisiko' 
maken het meeste kans. In
brekers zoeken voortcian be
ter naar woningen waar 
minder te halen valt, bij wat 
men noemt 'gewone men
sen'... 

• In Burundi gaat het 
moorden onverminderd ver
der. In het plïiatsje Gasorwe 
werden vorige week 300 
mensen in koelen bloede 
neergeschoten. Hutu's en 
Tutsi's blijven elkaar naar 
het leven staan. Ruanda, 
w^aar vorig jaar naar schat
ting 1 miljoen mensen om 
het leven kwamen, heeft dus 
geen voorbeeld kunnen stel
len. 

BLOK 1 
Het VLaanu Blok heeft berekend 
dat de totale overheveling van 
Vlaams geld naar Wallonië jaar
lijks ongeveer 300 miljard fr. 
bedraagt. Met zoveel geld kan je 
heel wat doen en dat is ook het 
Blok niet ontgaan. 300 müjóird 
lost de Vlaamse werkloosheid 
op, laat de non-profit-sektor 
maksimaal haar werk doen, 
geeft elke migrant een vol
doende hoge oprotpremie („een 
financiè'le voordeelpoUtiek te voeren 
die de vreemdelingen aanzet naar 
hun land terug te keren") en kan 
aan 300.000 Vlaamse gezinnen 
een premie verlenen van 
1.000.000 fr. 

En dat allemaal met slechts 300 
miljard ? Nee dus: voor elk van 
de punten afzonderlijk zou 300 
miljard kunnen volstaan, voor 
de Vlaamse gezinspremie is dat 
althans het geval. De adver
tentie in de Leuvense Streek-
krant van 30 maart jl. laat noch
tans uitschijnen dat die 300 mU-
jard volstaan om alle 'proble
men' uit de weg te ruimen. 
Platte demagogie. 

We stellen ons daarbij de vraag 
w^aarom slechts 300.000 gezin
nen een miljoen toegeschoven 
zouden krijgen en niet elke Vla
ming 50.000 fr. Ontwaren wij 
daar een kleine diskriminatie 
binnen het eigen volk ? 

CRASH 
Vrijdagmorgen crashte in Boe
karest een Airbus van het type 
A310. AUe inzittenden, waar
onder 32 Belgen kw^amen daar
bij om het leven. De oorzaak 
voor de ramp is nog niet bekend. 
Volgens de w^oordvoerder van 
de luchtvaartmaatschappij 
Tarom, eigenaar van het neer
gestorte toestel, ligt het ongeval 
volledig buiten de verantwoor-
dehjkheid van de piloten. 

Het toestel was op weg van de 
Roemeense hoofdstad Boeka
rest naar Brussel. 3 minuten na 
het opstijgen stortte het neer. 
De zwarte dozen, met daarin 
alle vluchtgegevens, zijn inmid
dels geborgen en zullen verdere 
aanwijzingen kunnen geven 
over de oorzaak van neerstor
ten. Een terroristische aanslag 
w^ordt niet uitgesloten, al heeft 
nog geen enkele organisatie 
daarover van zich laten horen. 
De passagiers zouden bij een 
eksplosie zijn overleden nog 
voor dat het vhegtuig de grond 
raakte, wat zou kunnen wijzen 
op een bom. 

FRANKRIJK 
De leerlingen van de Noord
franse middelbare scholen kun
nen binnenkort het Nederlands 
als eerste vreemde taal kiezen. 
Daarover werd een eikkoord be
reikt tussen de Nederlandse mi
nister van Onderwijs Ritzen en 
zijn Franse koUega Bayrou. Luc 
Van den Boddche lag mee aan de 
basis van de overeenkomst. 

Vlaanderen en Nederland span
nen zich al enkele jaren in voor 
een opwaardering vjin het Ne
derlands in (Noord-) Frankrijk, 
dat werk levert nu dus vruchten 
af. Voorlopig is het aantal leer
lingen dat Nederlands volgt nog 
beperkt, in de eerste plaats om
wille van het klein aantal leer
krachten. Tot op heden hebben 
krijgen de aspirant-leraars Ne
derlands nog geen officieel be-
k-waamheidsattest voor het ge
ven van les. Ba3a-ou heeft laten 
weten dat daarin verandering 
zal komen. 

BLOK 2 
Mocht de Volksunie wél kon-
gresseren in het Brusselse Kon-
gressenpaleis, het Vlaanu Blok 

mocht dat niet. Vorige week 
ontzegde PS-minister Boerden, 
federEial minister van Weten
schapsbeleid en Infrastruktuur, 
de Blokkers de toegang tot de 
kongreszalen. Hij vond het niet 
gepast dat, in het jaa.r van de 
bevrijding, het Vlciams Blok zijn 
stellingen kon uiten in een open
baar gebouvs?. Ook voor het ver-
kiezingskongres van 30 april 
a.s. zalhet Blok naar een andere 
zaal moeten uitkijken. 

De Blok-parlementariërs na
men dat niet en trokken in stoet 
op naar het parlement om hun 
grief te uiten. Na wat heen en 
weer geduv/ w^erden ze inge
rekend door de rijkswacht en 
mochten ze in de cel een dis-
kussie aangaan over de Koran 
met een aantal moslims. 

Daerden mag zich dan binnen 
zijn partij nu -weX geprofileerd 
hebben als fervent tegenstander 
van het Blok, laatstgenoemde 
kan er alleen maar beter van 
worden. Opnieuw kan het Blok 
zich profileren als de geslagen 
hond en daar heeft het deze keer 
niet eens zo een groot ongeUjk 
in: vrij vergaderen en vrij de 
mening uiten zijn een demo-
kratische rechten, ook voor het 
Blok. 
VU-voorzitter Bert Anciaux het 
V4feten dat de maatregelen die 
Daerden genomen had in zijn 
strijd tegen ekstreem-rechts uit
zonderlijk slecht zijn. „Dergelijke 
houding patit niet ui een rechtddtaat, 
hoe apchuwelijk en verfoeilijk de 
ideeën van het Blok ook zijn. Ik 
begrijp niet hoe zichzelf ernótig-
nemende politki (...) het in hun 
hoofd halen om het Vlaanu Blak een 
dergelijk 'vrijpod'uun'te bfzorgen." 

VAN NOPPEN 
Vorige week raakte bekend dat 
het gerecht drie mannen heeft 
aangehouden die verdacht wor
den van de moord op veearts 

Karel Van Noppen. Het zou gaan 
om 'klusjesmannen' uit het kn-
minele milieu. E^n van de drie 
werd reeds eerder opgepakt in 
verband met de aanslag op IVK-
keurder Carlod Van Den Braem-
buddche. 

De aanhoudingen zijn verricht 
na een anonieme tip bij de ge
rechtelijke politie van Gent. 
Voorlopig is het evenwel niet 
helemaal zeker dat de verdach
ten aangehouden blijven. De 
advokaten van de verdediging 
beweren immers over be^vijzen 
te beschikken die hun kliënt 
vrijpleiten van elke betrokken
heid. De Tumhoutse raadkamer 
besUste gisteren na het ter perse 
gaan over hun mogelijke ver
dere aanhouding. 

GAL(LE) SPUIEN 
De SP-politici lijken er een 
sport van te maken om op eigen 
verzoek gehoord te worden. Af
gelopen week kreeg nationaal 
SP-sekretaris Linda Blomme de 
kans om iemand anders erin te 
praten. De bedenkelijke eer w âs 
dit keer weggelegd voor Carla -
'Karel weet van mij geen kwaad' 
— Galle, die Sinterklcias gespeeld 
zou hebben met smeergeld. 

Galle ontkende nochtans w^eet 
te hebben van de miljoenen aan 
baar geld in een kluis bij Codep. 
Blomme maakte van die be-
w^ering brandhout door te be
vestigen dat zij samen met Galle 
naar die kluis was geweest om er 
met eigen ogen vast te stellen 
dat er een kleine 6 miljoen fr. in 
lag. 

Wcis Blomme daarvan verrast, 
Etienne Mangé-was, dat nog meer. 
De som geld die hij aan Galle 
had overhandigd was een veel
voud van het bedrag dat nog 
restte. De vriendin van Karel 
Van Miert moet dus in tussentijd 
mooi w^eer gespeeld hebben met 
al dat onverbrande geld. GjJle 



heeft haar geheugen overigens 
nog niet teruggevonden. 

Deze week werd ook de zgn. 
Agusta-wet of wet-Claes goed
gekeurd. Deze tijdeUjke uitvoe
ringswet laat het gerecht toe ex-
minsters te ondervragen die een 
rol hebben gespeeld bij de 
Agusta-affaire. Willy Ctact zou 
de eer hebben om de eerste te 
zijn w^ciarop de nieuw^e w êt van 
toepjissLng is. 

DIERICKX 
Eén van de oudgedienden van 
Agalev, de 66-jarige senator 
Ludo Dierickx, verlaat Agalev 
voor de SP. Hij zegt daar beter 
te kunnen strijden voor een uni
taire Sociale Zekerheid dan bij 
de groene partij. Nochtans zijn 
er evengoed verstandige soci
alistische boegbeelden die plei
ten voor een gedeeltelijke fe-
derahsering van de Sociale Ze
kerheid. 

Dierickx leefde al geruime tijd 
in onmin met Agalev. Hij voelde 
zich daar al een hele tijd aan de 
kant geschoven. Dit was ook zo. 
Maar andere oudgedienden als 
Ulburghs en Cauwelier toonden 
zich recent bij de lijstsamen-
stelling w é̂l bereid plaats te rui
men voor jongeren. Dierickx 
was niet bereid slechts als hjst-
duw^er te fungeren voor de Ka-
merlijst in zijn arrondissement. 

De overstap van Dierickx oogt 
een beetje zielig. De verbitterde 
groene opa, hij is pensioenge
rechtigd en komt bij de SP niet 
meer in aanmerking voor een 
politiek mandaat, trapt de partij 
waarvan hij jarenlang een boeg
beeld was onnodig na door nog 
voor de verkiezingen over te 
lopen. Vermits hij toch niet meer 
verkiesbciar is, noch bij Agalev 
noch bij de SP, had hij groot
moedig Agalev deze nieuw^e slag 
in het gezicht kunnen besparen 
tot na 21 mei. 

ETIKETTEN 
De Nederlandse en Belgische 
regeringen kunnen voortaan 
Nederlandstalige meldingen 
wettelijk verplicht maken op de 
etiketten van de eetwaren die op 
hun grondgebied verkocht wor
den. De EU-ministers voor het 
konsumentenbeleid hebben een 
beruchte richthjn van 1978 aan
gepast Wciardoor dit mogelijk 
wordt. 

De richthjn was in Vlaamse 
kringen berucht omdat zij het 
enkel verplicht maakte dat de 
etiketten een "voor de koper 
gemakkelijk te begrijpen taal" 
bevatten. Men ging er daarbij 
van uit dat Vlamingen en Ne
derlanders meldingen in het 
Frans, Engels of Duits begrij
pen. Bovendien had het Eu
ropees Hof van Justitie in 
Luxemburg geoordeeld dat een 
nationale regel die het gebruik 
van een bepaalde taal voor
schrijft, niet in overeenstem
ming is met die richtlijn. In de 
nieu'we richthjn stciat dat de 
hdstaten wél taaleisen mogen 
stellen voor de etikettering van 
etens'waren, op voorwaarde dat 
ze de regels van de eenheids-
markt eerbiedigen. 

RA-RA-
REFERENDUM 
Guy Verhofdtadt mag zich ge
lukkig prijzen met zo'n trouw^e 
achterban: een kleine 330.000 
van zijn kiezers vulden zijn 
vraagjes in. Dat betekent dat 
nog geen 80.000 niet-VLD-kie-
zers nun zeg deden. Welke hun 
mening is — ongetwijfeld be-
langriJK voor een partij die de 
mening van 'het volk vvdl ken
nen', kunnen de hberalen niet 
achterhalen. 

Het bureau Fktd Research, dat tot 
deze bevindingen kwam, kon 
tevens achterhalen dat sommige 
vragen gewoonweg niet begre

pen werden (o.a. MAP, hervor
ming SZ). Gaan we er dan nog 
van uit dat niet iedereen van 
zichzelf gezegd wil hebben dat 
hij dom is dan lopen de per
centages van niet-begrijpen nog 
hoger op. Gezien die ant\voord-
mogehjkheid niet \verd ingelast, 
hebben velen zich dus als kenner 
voorgedaan terwijl ze zelfs de 
vraag niet begrepen. Verhofstadt 
mag bew^eren wat hij wil, maar 
daar zitten ongetwijfeld ook 
wakkere VLD-kiezers tussen. 
Dat kunnen we dus wél met 
zekerheid zeggen. 

De peiling van Field Research 
mag dan ook weer niet over-
roepen w^orden: de mensen die 
zij ondervroegen zijn niet al
lemaal zo geïnteresseerd in po
litiek als zij die het vragenhjstje 
wél invulden. Door kenners 
wordt het referendum omschre
ven als een goede reklamestunt, 
maar dan vifel een hele dure. 

Werd de kiezer een oor aan
genaaid ? 

ONDER 
NEDERLANDERS 
Wanneer de Nederlandse Perma
nente Vertegenwoordiging bij 
Europese Unie een brief schrijft 
aan de Europese Commissie ge
bruikt zij een Franstalig afzen
dersadres in het briefhoofd :.^ci;-
nue Herrmann Debroux, waar 
zich ook de Nederlandse am
bassade bevindt. 

Eén personeelslid was het ook 
opgevallen dat de Nederlanders 
de voorkeur geven aan de 
Franstahge adressering. „ Toen 
ik, aU Nederlander, de Permanente 
Vertegenwoordiging weed op deze on
zorgvuldigheid, werd ik weggewuifd 
met de mededeling dat het Fraru-

talige adred veel heter bruikbaar wad 
in de uiternationale briefwiddeüng. 
Ik zou het daarom op prijd dtellen 
wanneer een Vlaamde indtelling hen 
erop zau kunnen wijzen dat dit 
onzorgvuldig id en niet getuigt van 
enig inzicht in de recente Belgidche 
communautaire ontwikkelingen." 
Menig "Vlaams' parlementair 
had het niet zo treffend kunnen 
of willen verwoorden. 

MAKKE CVP 
De CVP is weKswaar gewonnen 
voor de federalisering van de 
gezondheidszorg, maar vraagt 
Vlaanderen nog wat geduld te 
oefenen. De partij acht het on-
mogehjk om de federahsering 
van de gezondheidszorg ter 
sprake te brengen bij de start 
van de volgende regering. De 
CVP stelt zichzelf tot opdracht 
de Franstaligen ti/denj de vol
gende regeerperiode te over
tuigen dat zoiets nodig is. 

De redenering die de CVP hier 
volgt getuigt van weinig door
tastendheid. Vermits de eis tot 
federalisering van de gezond
heidszorg geen tweederde 
meerderheid zou halen, moet 
die maar uitgesteld woorden. 

Of: als de Franstahgen zich 
bhjven verzetten tegen deze eis, 
zal de CVP ze brjia^es niet ter 
sprake brengen. Wanneer de 
Vlamingen deze redenering in 
het verleden gehuldigd zouden 
hebben, spraken we al lang al
lemaal Frans. 

Volgens VU-voorzitter Bert An-
ciaux toont dit CVP-standpunt 
(zie elders in dit blad) aan dat de 
belgicisten in de CVP, o.l.v. De-
haene, het pleit hebben gew^on-
nen van de konfederalisten a la 
Van den Brande. 

Het is duidelijk dat de orga
nisatie van de sociale zekerheid 
bij de komende regeringsonder
handelingen op tafel zal Uggen. 
Anciaux vindt het onaanvaard
baar, ja zelfs onmogehjk, dat de 
federalisering daarbij niet ter 
sprake zou komen. 

PROBLEMEN MET ELEKTRONISCH STEMMEN 

Wie ook maar een beetje po
litieke interesse heeft, -weet in
tussen dat er op 21 mei ver
kiezingen plaats vinden voor 
de Kamer, de Senaat, en de 
Brusselse, Waalse en Vlaamse 
Raad. Voor deze twee laatste 
assemblees zal de verkiezing 
voor het eerst rechtstreeks 
verlopen. Daarmee komt een 
einde aan het zgn. dubbel
mandaat. Totnogtoe maakten 
de rechtstreeks verkozen se
natoren en de leden van de 
Kamer immers automatisch 
deel uit van de Vlaamse Raad 
(of de Waalse gewestraad en 
Franse gemeenschapsraad). 

O p 21 mei zal opnieu-w in 
verschillende arrondissemen
ten elektronisch worden ge
stemd. Bij de voorbije gemeen
teraadsverkiezingen heeft het 
invoeren van de informatika 
voor tal van problemen ge
zorgd. Vaak leidde dit tot on
nodig lange rijen wachtende 
kiezers waarvan sommigen 
hun geduld verloren. Sommi
gen sloten niet uit dat deze 
problemen ertoe geleid heb
ben dat de extremistische par

tijen meer stemmen kregen. In 
ieder geval komen de lange 
wachttijden aan de stemhokjes 
de politiek niet ten goede. De 
opkomstplicht maakt stem
men zo tot een w êl erg ver
velende bezigheid. 

De Antwerpse VU-er Herman 
Lauwerd maakt zich ongerust 
over de gang van zaken bij de 
komende verkiezingen. Meer 
bepaald vraagt hij zich af of 
verholpen is aan een aantal 
storende tekortkomingen bij 
het elektronisch stemmen. Hij 
heeft hierover minister van 
Binnenlandse Zaken Vande La-
notte geïnterpelleerd. 

Het waren vooral ouderen die 
bij de vorige verkiezingen 
moeite hadden om effektief 
een naamstem aan de kan
didaat van hun voorkeur te 
geven. Zullen deze problemen 
zich op 21 mei niet herhalen ? 
Ter gelegenheid van de ver
kiezingen van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad bie-
voorbeeld zullen de kiezers 
immers een namenlijst van niet 
minder dan 87 kandidaten 
voorgeschoteld krijgen. Dit al

les op een klein scherm. Het 
wordt voor mensen met min
der vaste hand kwasi onmo
gelijk om zonder vergissingen 
een naamstem uit te brengen. 

Door de gebruikte opbouw 
moeten de kiezers eerst een 
hjst aanduiden, vooraleer de 
lijst kandidaten verschijnt. 
Ook dit schept bij veel kiezers 
verwarring. En er is geen en
kele ernstige kontrole moge
lijk voor getuigen of leden van 
het bureau op de korrektheid 
van de software en de juistheid 
van de gegevensverwerking. 

Omwille van de vermeende 
nalatigheden en de problemen 
met het elektronisch stemmen 
op 9 oktober in Brussel had
den twee partijen, de Volks
unie en de lijst van Van den 
Boeynants, BSC-CVB, bij de 
Raad van State klacht neer
gelegd. Verleden week heeft 
dit rechtskollege de verkiezin
gen in Brussel niettemin geldig 
verklaard. 

Lauwers vroeg de minister 
welke maatregelen hij zal ne
men om deze problemen te 
vermijden. De volksvertegen-

•woordiger wou tevens weten 
of Vande Lanotte bij de uit
werking van oplossingen een 
beroep deed op buitenlandse 
ervaringen en of er mogelijk
heden ingebouwd w^orden om 
ook de software en de ge-

f evensverwerking aan demo-
ratische kontrole te onder

werpen. Vande Lanotte ant
woordde Lauwers dat de dis
kettes voor het elektronisch 
stemmen op 15 mei in ver
zegelde omslagen voor de 
voorzitters van de stembu
reaus gestopt zullen worden. 

Het ministerie van Binnen
landse Zaken heeft na de pro
blemen met het elektronisch 
stemmen bij de gemeentever
kiezingen een evaluatie ge
maakt op basis van de er
varingen van bureauleden, 
technici, burgemeesters, etc. 
Het gevolg van deze evaluatie 
is dat er bijkomend materiaal 
komt. Per stemhokje wordt nu 
gerekend op 28 kiezers per 
uur. Bij de gemeenteverkie
zingen ging men uit van 45 
kiezers per uur. 

De bureaus zullen bovendien 

open mogen bhjven tot 15 uur. 
De gevoeligheid van de elek
tronische pen \vaarmee de 
kandidaten moeten worden 
aangestipt, wordt verhoogd. 
Stembureaus miet meer dan 
800 kiezers worden versterkt 
met een extra bijzitter en een 
adjunkt-sekretaris. De kiezers 
die elektronisch moeten stem
men, zullen eerst moeten kie
zen voor de Kamer, dan voor 
de Senaat, en tenslotte voor de 
Vlaamse, Brusselse of Waalse 
Raad. 

In Brussel zullen alle 87 kan
didaten die een hjst telt, op één 
scherm kunnen, in vier ko
lommen van 22 namen. De 
uitslagen kunnen worden 
meegedeeld van zodra ze be
schikbaar zijn. Extrapolaties 
kunnen pas gemaakt worden 
wanneer 20% van de stemmen 
geteld zijn. Vande Lanotte ver
zet zich niet tegen het maken 
van vergehjkingen met de ver
kiezingen van '91 of met de 
Europese verkiezingen. 
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WE 
PARTIJFINANCIERING MET GAATJES 
(Vervolg van biz. 1) 

geschikte funktionarissen. 
Want dat zou betekenen dat zij 
zo naïef zijn dat ze zelfs toelieten 
dat hun ondergeschikten hun 
partij ten gronde konden rich
ten. En anderzijds is het even
goed ondenkbaar dat men bij 
Agusta zaken zou doen met on
dergeschikten uit de SP, zonder 
de garantie te hebben dat zij 
gemandateerd •waren door de 
verantwoordelijken in die partij 
die in het Agusta-dossier een 
beslissende stem in het kapittel 
hadden." 

De VU-senator uit Herk-de-
Stad vindt het principieel ver
dedigbaar om de pohtieke par
tijen via een wettelijk kader en 
overheidsgeld financieel te on
dersteunen. De wijze waarop 
dit gebeurt, vindt in zijn ogen 
echter geen genade: „Men heeft 
het allemaal zo ingewikkeld ge
maakt, dat het niet meer te 
kontroleren is. Die kontrole van 
de uitgaven is vandaag de dcig 
een lachertje. Hoeveel dossiers 
zouden er met de recente ge
meenteverkiezingen niet inge
diend zijn ? Tienduizend ? Die 
nooit opengeslagen worden. 
Daar bestaat dus geen kontrole 
op. Tenzij een klacht wordt in
gediend." 

Appeltans zou de kontrole veel 
beperkter, en daardoor ook ef
ficiënter willen maken: ,,De 

KASSEIEN 

De kasseien, ŵ e hebben ze zondag nog 
eens kunnen bewonderen ! Zij glommen in 
de voorjaarszon, zij slingerden zich als een 
lenige ruggegrsiat tussen de -weiden en de 
kouters, van tijd verborgen achter boer
derijen of rijen geknotte wilgen, en po
pulieren nog zonder lover. De kasseien, zij 
maken van de Vlaamse Ardennen het 
mooiste landschap van het westelijk half
rond. Althans vanuit de lucht gezien. 

Ik wil voor geen geld de Ronde vjin 
Vlaanderen op teevee missen, niet alleen 
om de heroïsche kamp van de pedaaJ-
ridders te volgen maar om opnieuw te zien 
hoe schoon Vlaanderen is. In het prille 
voorjaar met zijn w^aterverf-kleuren, de 
lammetjes in de vloeiden, het verse groen, 
de omgeploegde velden, de boerderijen. 
Hoe ordeloos ook ! Met de villa's waaraan 
je kunt zien hoe goed wij het stellen. En 
dan die afschuwelijke huizenrijen, die als 
lintwormen aan het landschap vreten. 

Vlaanderen en zijn Ronde: uitbundig na 
een veel te lange winter. En daar doorheen 
een lange sliert van zwoegend vlees, zw^eet 
en tranen op getekende gezichten, een 
ballet van blinkende benen. Steeds voor
aan de donkere Italianen die zo graag in 
Vlaanderen komen winnen. Hun namen 
klinken hchtvoetig. Vroeger: Magni, 
Coppi, Petrucci, Durante, Zandegu, Ar-
gentin, Defilippis, Gimondi, BartaD, Nen-
cini. Vandaag: Bugno, Roscioll, Redolfi, 
Taffi, Fondriest, MartineUi, Ballerini... 
Belcanto's op de fiets ! 

Slechts drie van hen lukte het ooit de 
Ronde te winnen. Fiorenzo Alagni, drie 
keer na mekaar, maar dat was dan ook een 
heel grote. Later Argentin en Bugno. De 
anderen schoten te kort of braken hun 
tanden op... de kasseien. 

De kasseien, zij zijn de scheidsrechters in 

overgrote meerderheid van lo
kale mandatarissen overschrijdt 
de toegelaten verkiezingsuitga
ven toch niet. Voor hoogstens 
een vijftigtal politici in gans Bel
gië is de bovengrens op de ver
kiezingsuitgaven van belang. 
Slechts zij komen in aanmer
king om die grens te overschrij
den. Het zou al veel geloof-
^vaardiger zijn indien alleen de 
uitgaven van de grote politieke 
tenoren ernstig onderzocht 
worden." 

,,Ik heb er geen bezwaar tegen 
dat een politieke partij 200 mil
joen binnenrijft, als zij maar 
openlijk toegeeft van -wie, van 
welke instellingen of van welke 
bedrijven dat geld afkomstig is. 
Dan kan je de bindingen ten
minste aanduiden en aanklagen. 
Maar verplicht worden de bron
nen van heel hun financiering 
bekend te maken, zoiets zullen 
de politieke partijen nooit wil
len." 

SPONSORS 
De wet op de partijfinanciering 
verbiedt giften van partikuhe-
ren of bedrijven aan pohtieke 
partijen, maar die wet is volgens 
Appeltans een kaas met grote 
gaten. „Ook vandaag nog is het 
mogelijk dat partijen kosten die 
ze maken laten betalen door 
bedrijven. Dat valt eigenlijk niet 
te kontroleren. Als je als po
litieke partij een pamflet uit-
feeft, moet je niet bekend ma-

en met welke middelen dat 

Laurené Appeltaru: „De kon
trole op de partijfinanciering iö 
vandaag de dag een lachertje." 

gebeurd is. Pas wanneer dat 
gebeurt, sluit je uit dat bedrijven 
bvb. de affiches van politieke 
partijen betalen. Dat gebeurt 
nochtans vandaag, maar je vindt 
er nergens bewijzen van terug. 
Ook niet bij het bedrijfin kwes
tie. Daar wordt zon uitgave dan 
geboekt als "algemene drukwer
ken" die uitgevoerd werden 
door deze of gene firma. Nie
mand kontroleert om ^velke 
drukwerken het gaat. Volgens 
mij wordt er op die wijze nog 
veel meer gefraudeerd dan nu 
bekend is. Daar ben ik heel 
zeker van." 

Appeltans kan echter geen be
wijzen aandragen. Hij geeft 
niettemin het voorbeeld van een 
tijdschrift dat in zijn provincie 
bedeeld -werd in opdracht van 
een minister, om zijn beleid in 
een positief daglicht te plaat
sen. 

Appeltans: „Leo Delcroix gaf 
als minister in Limburg een tri-
mestrieel blad uit, onder de titel 
"Leo-Direct". Het telde 16 blad
zijden in vierkleurendruk, in 
zo'n 300.000 bussen. Probeer 
eens te schatten hoeveel dat 
kost. Dat loopt in de ettehjke 
miljoenen. Waar haalt Leo Del
croix die miljoenen ? Toch niet 
van zijn normale minister- en 
parlementswedde ? Krijgt hij 
die van de partij ? Dat is mo
gelijk. Dan moeten ze terug te 
vinden zijn in de boekhouding 
van de CVP. Maar volgens mij 

de Ronde, zij tonen wie dat jaar de groot
ste is, de sterkste. Zij maken de Ronde, 
zeggen kenners. Her en der hggen zij 
verspreid, cds beulen te wachten op de tere 
tubes. Hier anderhalve kilometer, daar 
enkele honderden meters. Zij voeren de 
pedalen-processie over „bergen" die na
men dragen als: Kwaremont, Patersberg, 
Taaienberg, Eikenberg, Molenberg, Bos
berg. En de verschrikke^jkste aller ber
gen : de Muur ! 

Zondïig gaf Johan Musseeuw, als een 
ware Flandrien, de Itahaan Fabio Boldati 
het nakijken op de Muur, net voor de 
trappen van de kapel op de Oudenberg. 
Als een Pegjisus vleugelde hij richting 
Bosberg, de laatste 500 meter kasseien. 
Van daar spoedde hij zich, zonder omzien, 
naar Meerbeke, vlak en bochtig maar 

zonder veel verhaal en zonder... kinder
kopjes. Want zo heten ze in de Vlaamse 
volksmond. Kinderkopjes, zelfs de jongste 
Dikke van DaU heeft het woord opge
nomen. 

Ze worden schaars de kasseien, net zoals 
de mannen die ze gelegd hebben. Waar ze 
opgebroken worden komt zielloos beton of 
w^orden ze onder asfalt begraven. In het 
beste geval krijgen ze een tweede leven als 
toegang tot villa's en fermettes. 

Vlaanderen en de kasseileggers, een span 
zo oud als de straat. De landmeters van 
Albrecht en Isabella kwamen ze hier ron
selen, Maria-Theresia stuurde ze naar het 
Oosten. Ze legden straten in Rusland, in 
de Verenigde Staten, in Zuid-Amerika. 
Hun kunstig aimbacht en hun alaam zijn 

sinds die tijd nauwelijks veranderd. Een 
bed van zand, een kasseihamer met een 
scherpe kant om een putje te krabben voor 
elke steen, aan de andere kant een hamer 
om de steen vast te heien. Met de neus in 
de zavel en het achterste in de wind legden 
de kasseileggers steen na steen, heuvel op 
en heuvel af. OntelbcU^e stenen, kilometers 
ver. Als je vandciag met iets straten kunt 
kasseien, dan heb je dat in grote overvloed. 
Kasseien, een verleden dat ons nooit meer 
los laat. 

Wie vril weten waar ze vandaan komen 
moet maar eens nsiar Quenast op de grens 
van Waals-Brabant en Henegouwen rij
den, daar hggen de grootste porfiergroe-
ven van Europa. I5én onoverzichtelijke 
boel van 140 ha groot, met duizeling
wekkende diepten en katedraalhoge wan
den. Daartussen kappen 100 kleine man
netjes de stenen een na een. Zoals het 
hoort, van boven afgerond, schuin naar 
onderen. Heel de streek is trouwens één 
steen. Wat verder, in Zinnik, wordt de 
blauwe steen gehakt, nog zo'n onver-
sUjtbaa.r geschenk van de aarde. En van de 
pre-historie, want ooit moeten hier vul
kanen hun inhoud hebben uitgespuwd tot 
steen. Kassei komt van het Pikardische 
woord cauchie, waaruit later ook het 
Franse chaussée is gesproten. 

Minister Sauvkfens w^eze geprezen, hij 
heeft,Van 27 km kasseien op de weg van de 
Ronde beschermde monumenten ge-
maalct,^ij hééft ook de toekomst van de 
Ronde gered. 

Vloek dus niet als je over een kassei rijdt of 
•wandelt. Maar buig beleefd het hoofd voor 
zoveel schoonheid en voor het zweet van 
generaties kasseileggers en van -wielren
ners. 

R.Asmus 

worden zo'n blaadjes met spon
sorgeld betaald. 

Delcroix is echter niet verplicht 
te zeggen w^aar hij het geld voor 
zijn blad gehaald heeft. Ik vind 
dat zoiets wel verplicht zou 
moeten worden. Kijk, volgens 
de wet mogen bedrijven van
daag geen partijen meer spon
soren. Alaar ze doen het toch, en 
wel op een manier die niet op te 
sporen is. Daarom is de kans dat 
die bedrijven dciarvoor een we
derdienst vragen veel groter dan 
vroeger." 

Aan de praktijk om "fundrai-
sLng-dineetjes" te organiseren, 
waarbij bedrijfsleiders enkele 
tienduizenden franks op tafel 
moeten leggen om met een top-
politikus te mogen dineren, 
w^erd ook nog geen einde ge
steld. 
Appeltans: „Alles is toegestaan 
wat verkoop is. Als een partij 
dus iets verkoopt, is het toe
gelaten. Een fundraising-diner 
kan dus. Het is maar de vraag of 
het bedrag per bestek dat ge
vraagd -wordt om de gelegen
heid te hebben met een top-
politikus te dineren, redehjk is. 
Sommige politici maken de ver
gelijking met de peperdure kon-
gressen, of de dure postaka-
demische opleidingen en bij
scholingen. Trouwens, een fun
draising-diner hoeft niet door 
een politieke partij georgani
seerd te -worden. Een of andere 
partijgebonden vzw kan dat 
evengoed, en veel minder op
vallend." 

MAFFIA-PRAKTIJKEN 
Werden er geen pogingen ge
daan om bij de aanpassingen 
over de -wetgeving de gaatjes te 
dichten ? 
Appeltans: „Ja , er werd ge
sleuteld in de marge. De bo
vengrens werd verlaagd van 50 
miljoen tot 45 miljoen. En men 
begon te redetwisten over de 
toegelaten grootte van de ver
kiezingsborden. Alsof het een 
verschil maakt of een politikus 
op een 20 vierkante meterbord 
hangt, dan -wel op een bord van 
16 vierkante meter. 
Het zou veel eerlijker zijn de 
vier -vierkante meterborden als 
grootste borden toe te laten. 
Want het zijn aUeen de grote 
vissen die met de twintig -vier
kante meterborden gaan lopen. 
En de -wereld van bedrijven die 
die grote borden verhuren, ver
toont maffia-trekken. AUe grote 
partijen leggen bij bepaalde 
grote verhuurders alle twintig 
vierkante meterborden voor 
veel te lange periodes vast. Op 
het moment dat er plots ver
kiezingen komen, zijn ze zo ze
ker voldoende borden ter be
schikking te hebben. Dan pas 
kijken ze hoeveel borden ze 
eigenhjk nodig hebben. En -wat 
ze niet nodig hebben, kunnen ze 
laten doorverhuren aan andere, 
kleinere partijen of kandidaten, 
die driftig op zoek zijn naar 
grote borden. Daar wordt dan 
nog -winst op gemaakt boven
dien. Ik heb dat aan den hjve 
ondervonden. Maar ik kan het 
niet bewijzen." 

Appeltans kwam bij de verkie
zingen van 1991 op als hjst-
trekker voor de Senjtat in Lim
burg. Hij beweert dat alle po
litieke tenoren bij die verkie
zingen hun budget overschre
den hebben. 
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DE NIEUWE SENAAT: 
MINDER MET EVEN VEEL 
Na de komende verkiezingen van 21 mei zullen de 
parlementaire ojdembléed er heel wat ander*) uitzien dan 
vandaag. De Vlaanue Raad wordt dan bvb. voor het eerét 
rechtétreekj verkozen. Maar ook de Kamer van Volks
vertegenwoordigers en de Senaat zullen er anders uitzien. 
Er wordt wat gesleuteld aan de bevoegdheden van beide 
federale assemblees, en aan hun samenstelling. De Kamer 
van Volksvertegenwoordigers zal na de verkiezingen uit 
150 leden bestaan, momenteel zetelen er 212 volks
vertegenwoordigers. En de Senaat valt van 18^ leden terug 
op 71. 

TEL 

Al valt het aantal senatoren terug van 184 op 71, de duhdidies voor 
deze „bezinningskamer" ötijgen proportioneel gezien. 

Appeltans: „Bij de verkiezingen 
van '91 mocht men in Limburg 
1,2 miljoen uitgeven. Op papier 
ging niemand daar boven. Alaar 
in werkelijkheid overschreden 
alle kopstukken dat budget. Dat 
zie je zo aan het straatbeeld als 
je weet hoeveel zo'n 20 vier
kante meter bord kost. Ik heb in 
'91 alleen aan de huur van grote 
borden 400.000 frank uitgege
ven, ik viel haast achterover 
toen ik de faktuur kreeg. En pas 
op, ik heb toen in het arron
dissement Hasselt niet veel bor
den kunnen vastkrijgen. In Ton
geren-Maaseik kon ik zelfs geen 
enkel 20 vierkante meterbord 
meer krijgen. 

Ik kan met mijn eigen ogen toch 
vaststellen dat wanneer iemand 
als minister Kelchtermans drie 
keer hangt •waar ik één keer 
hang, en dan nog in beide ar
rondissementen, het niet anders 
kan dan dat hij vlotweg zijn 
toegelaten verkiezingsuitgaven 
overschrijdt ? Nu staat in de w êt 
dat een groot bord overeenkomt 
met een vast bedrag, maar kun 
je je voorstellen wat een ti-
tanenwerk de kontrole op al die 
borden moet zijn? 

En dacht je echt dat al die 
zogenaamde mUitanten in jog-
gings of sweaters die met een 
kandidaat meelopen vrijwilli-

f ers zijn? Nee toch. Dat zijn 
ernen van in het zwart be

taalde, ingehuurde krachten 
met hier en daar een vrijwilhger 
er bij." 

WEELDE 

Wïiarom leg je geen klacht neer 
als je er dan zo zeker van bent 
dat er volop gesjoemeld wordt 
met de beperking van de ver
kiezingsuitgaven ? 

Appeltans: ,,Dat is niet een
voudig. Ik moet kunnen be
wijzen dat iemand zijn budget 
overschrijdt. Om dat te kunnen 
moet ik iemand inhuren om alle 
borden te gaan kontroleren, 
brieven en pamfletten te tellen 
etc. Er is bovendien een ander 
probleem. Als ik een tenor van 
een andere politieke partij aan
klaag, lopen de tenoren van mijn 
eigen partij ook de kans aan
geklaagd te worden. Want ook 
zij overschrijden hun toegelaten 
uitgaven, zij het in mindere 
mate." 

Los van het gebrek aan kontrole 
op de uitgaven bij verkiezingen, 
en het ontbreken van de ver
plichting om de bronnen van die 
uitgaven bekend te maken, 
heeft Appeltans tot slot pro
blemen met de hoogte van de 
subsidies die de politieke peir-
tijen van de overheid ontvan
gen. 

Appeltans: „Ik zeg U, met de 
subsidiebedragen voor de frak-
ties en parlementsleden, en de 
100 frank subsidie per kiezer die 
de overheid op tafel legt, heeft 
elke politieke partij voldoende 
financiële middelen om haar de-
mokratische funkties uit te oe
fenen. Wij bij de Volksunie heb
ben naar mijn mening nog nooit 
zo'n weelde gekend als vandaag. 
En dat zullen ze op het VU-
sekretariaat niet tegenspreken. 
Maar als de Volksunie cJs klein 
partijtje al zo in de weelde baadt 
dankzij de overheidsfinancie
ring van de politieke partijen, 
hoe veel moeten de echt grote 
partijen dan niet binnenrijven 
denk je?" 

Peter Dejaegher 

N
a de verkiezingen wordt 
de Kamer het federale po
litieke zwaargewicht, en 
de Senaat een bezinning,i-

of reflektiekamer. Tenminste dat 
was de bedoeling toch. De Ka
mer wordt bvb. exklusief be
voegd voor het stemmen van 
moties van vertrouwen en wan
trouwen in de federjJe regering, 
en de begrotingen en rekenin
gen met uitzondering van de 
dotatie £ian de Senaat (een ge
voelig punt, zoals verder zal 
bhjken). De Senaat daarente
gen wordt exklusief bevoegd 
voor de regeling van belangen-
konflikten op het niveau van de 
wetten, dekreten en ordonnan
ties. Beide federale assemblees 
blijven w êl samen bevoegd voor 
o.m. wijzigingen aan de grond-
w^et, aan wetten goedgekeurd 
met een biezondere meerder
heid en gewone ^vetten tot her
vorming van de insteUingen. 

EVOKATIERECHT 

Dat het wetgevend overwicht 
bij de Kamer ligt, blijkt ook 
duidelijk uit het evokatierecht 
van de senaat. Een wetsontwerp 
dat door de Kamer goedgekeurd 
wordt, w^ordt straks doorge
stuurd naar de Senaat. Deze 
assemblee kan het ontwerp on
derzoeken als 15 van z'n leden 
daar om vragen binnen een ge
stelde termijn. De Senaat kan 
dan voorstellen aan de Kamer 
om het wetsontwerp te wijzigen. 
Maar het is uiteindelijk op
nieuw de Kamer die bij meer
derheid beslist of de amende
menten van de Senaat aanvaard 
of verw^orpen worden. 

Hoewel Kamervoorzitter No-
thomb cian iedereen die het wil 
horen uitlegt dat zijn Kamer 
straks de cusemblée-leader zal 
worden, lijkt de Senaat niet zo
maar bereid zich bij zijn aan de 
Kamer ondergeschikte rol neer 
te leggen. Vooraanstaande se
natoren kondigden al aan dat ze 
hun evokatierecht maksimaal 
zullen benutten, en ook hun 
andere bevoegdheden zo ruim 
mogeUjk zullen interpreteren. 

Ook het feit dat de kiesom
schrijvingen voor de verkiezin
gen van de Senaat dezelfde zijn 
als de kiesomschrijvingen voor 
de verkiezingen van het Eu
ropees Parlement, speelt een rol 
in deze machtsstrijd tussen de 
verschillende assemblees. In de 
nieuwe Senaat zullen 25 se
natoren verkozen worden door 
het Nederlandse kieskollege, en 
15 door het Franse kieskollege. 
Er ^vorden verder nog 21 se
natoren aangeduid door en uit 
de gemeenschapsraden (10 door 
de Vlaamse Raad, 10 door de 
Frauise Gemeenschapsraad, I 
door de Raad van de Duitstahge 

Gemeenschap), en er worden 10 
senatoren (6 Vlamingen en 4 
Franstaligen) gekoöpteerd door 
de rechtstreeks gekozenen en de 
gemeenschapssenatoren. 

TITANENGEVECHT 
Vermits de rechtstreeks verko
zen senatoren verkozen zullen 
worden hetzij in gans Vlaan
deren en Brussel (de Neder-
landstaligen), hetzij in gans 
Wallonië en Brussel-Halle-Vil-
voorde, plaatsten de meeste po
litieke partijen hun elektorale 
zwaargewichten aan het hoofd 
van hun Senaatshjst. De Se
naatsverkiezingen vormen zo 
een titanengevecht waarin in 
gans Vlaanderen VU-voorzitter 
Bert Anciaux zich mag meten 
met stemmentrekkers als Jean-
Luc Dehaene (CVP), Guy Ver-
hofstadt (VLD) en Louis Tob
back (SP). Het is niet gezegd 
dat deze hjsttrekkers ook echt 
als senator zullen zetelen. Als ze 
minister worden, moeten ze 
bvb. opgevolgd w^orden door de 
eerste opvolger, een plaats die 
daardoor vooral in de tradi
tionele regeringspartijen van 
zeer groot belang is. Alaar het 
titanengevecht voor de Senaat 
geeft aan deze assemblee in ie
der geval een psychologische 
meenvaarde ten opzichte van de 
Kamer en de Vlaamse Raad, 
wjiar de kiesomschrijvingen 
veel kleiner zijn. 

Dat de Senaat niet zomsiar be
reid is om voor de andere as
semblees de duimen te leggen, 
mag verder bhjken uit het ak
koord dat in het Bureau van de 
Hoge Vergadering halverwege 
februari bereikt -werd betref
fende de subsidiebedragen voor 
de frakties en fraktievoorzitters 
in de nieu^ve Senaat. Ieder nor
male burger zou verwachten dat 
deze subsidies minstens propor
tioneel zullen daUn met de ver
mindering van het £iantal se
natoren in de nieu^ve Senaat. 

Het Bureau in de Senaat ver
schilt echter van mening van de 
normale burger. Men kw^am im
mers overeen om de subsidies 
voor de frakties en de frak
tievoorzitters globaal op het hui
dige niveau te handhaven. De 
bedragen van deze subsidies 
•worden dus verhoogd in dezelfde 
mate als het aantal senatoren 
wordt verminderd. Of: één se
nator vertegen'woordigt een 
veel hoger bedrag in subsidies 
dan vandaag. 

Voor de fraktiesubsidies wor
den de basisbedragen van 
870.485 fr. per lid en per jaar tot 
2.255.905 fr. opgetrokken. De 
aanvullende basisbedrcigen, die 
enkel worden toegekend aan 
frakties die in de vaste senaats
kommissies vertegenwoordigd 

zijn, worden verhoogd van 
107.405 fr. tot 278.345 fr. per Ud 
per jaar. 

Op een gehjkaardige manier 
kennen de senatoren hun frak
tievoorzitters meer subsidies 
toe. De toelcige voor de frak-
tieleiders in de Seneiat wordt 
momenteel berekend op basis 
van het basisbedrag, dat ver
menigvuldigd wordt met een 
breuk w^aarvan de teller gehjk is 
aan het aantal leden van de 
betrokken fraktie, en de noemer 
gelijk is aan acht. In de nieuwe 
toelaige voor de fraktievoorzit
ters -wordt de breuk -waarmee 
het basisbedrag vermenigvul
digd wordt, aangepast. De teller 
bhjft bestaan uit het aantal se
natoren Vcui de betrokken frak
tie, maar de noemer zal straks 
drie bedragen. 

EGMONTPALEIS 
Hoe de subsidiëringsplannen er 
in de andere assemblees uitzien, 
konden -we niet met zekerheid 
achterhalen. In de Kamer zou 
het Bureau volgens onze bron
nen dezelfde redenering volgen 
als in de Senaat. Momenteel 
bedraagt de fraktiesubsidie daar 
iets minder dan een miljoen 
(992.350 fr.) per hd per jaar. 
Erkende frakties heboen bo
vendien recht op een sekretaris, 
een administratief medew^erker, 
en één universitair per 4 ka
merleden. 

De Vlaamse Raad is volop haar 
toekomst aan het voorbereiden. 
Mciar men staat daarbij nog niet 
erg ver. Het gerucht doet de 
ronde dat de eerste vergadering 
van de Vlaamse Raad zal door
gaan in het Egmontpaleis, om 
een duidehjke streep te trekken 
achter de periode -waarin het 
dubbelmandaat van kracht was 
in het Paleis der Natie. De 
Vlaamse Raadsleden zullen 
trou-wens na 21 mei niet over 
een eigen bureel kunnen be
schikken. Kamer en Senaat 

wensen niet dat de leden van de 
regionale parlementen een bu
reau krijgen in het Paleis der 
Natie. De nieuwe Vlaamse 
Raad, in het oude Postgebou-w, 
zal -waarschijnhjk pas eind dit 
jaar klaar zijn. Daar zijn echter 
geen kantoorruimten voor de 
Raadsleden voorzien. Er -vinden 
momenteel onderhandelingen 
plaats met de Regie der Ge-
bouw^en om in de buurt over-
heidskantoorruimte over te ko
pen. 

Het Bureau van de Vlaamse 
Raad zou zich voor de sub
sidiëring van haar frakties ba
seren op het voorbeeld van de 
Kamer. De frakties in de 
Vlïiamse Raad (vanaf 7 Raads
leden) zouden een w^erkings-
subsidie ontvangen van iets 
meer dan een miljoen 
(1.062.677 fr.) per hd en per 
jaar. Een erkende fraktie heeft 
recht op een sekretaris, een ad
ministratief mede-werker (en 
vanaf 24 leden nog een extra 
hidftijds administratief mede
werker), en een -wetenschap-
pehjke mede-werker per vijf le
den, plus een halftijdse per twee 
of drie extra fraktieleden. Het 
salaris van dit personeel valt ten 
laste van de -werkingsbegroting 
van de Vlaamse Raad. 

Over de subsidiëring van de 
frakties in de verschillende as
semblees w^erden alleen nog 
maar akkoorden afgesloten in 
de beperkte kring van Bureau 
en College van Quaestoren. Het 
zijn de nieuwverkozen assem
blees die na 21 mei deze ak
koorden moeten bekrachtigen. 
Als dat gebeurt, stroomt het 
overheidsgeld met een nog 
krachtiger straal dan nu het 
geval is de frakties, en van daar 
ook de partijkassen binnen. 
Bhjkbaar volgens het motto: de 
demokratie kan niet duur ge
noeg zijn. 

Peter Dejaegher 
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BURUNDI IN DE BAN VAN HET GEWELD 
In de Senaat ging de allerlaatste 
interpellatie van deze legisla
tuur en van de Senaat in zijn 
huidige vorm over Burundi. 
Deze eer viel Nelly Maes te 
beurt. Burundi zinkt weg in een 
ge'welddadige spiraal van etni
sche zuivering. In dit land 
•wordt een echt sisteem van fei-
tehjke apartheid ingevoerd. 

Ondariks haar elektorale zwak 
resultaat kreeg de Burundese 
opposite belangrijke waarbor
gen. Doch dit bleek niet af
doende voor de oplossing van de 
problemen. Volkerenmoord is 
niet veraf, al kan de situatie in 
Burundi niet worden vergele
ken met die in Ruanda. 

DUIVELSGEWELD 

Nelly Maes : „Bij dergelijke 
drama's poét meer dtdte dan woor
den. De menden in Burundi zijn 
pedöimiétuch. Ik hen dat ook. Ik wil 
aan de kant dtaan fan dkgenen die 
het duiveLgewetd willen bezweren. 
De wUlag van de eerste demo-
kratuche verkiezingen werd nooit 
aanvaard door de minderheid. Dit 
mondde uit in de aarulag op pre
sident Ndadaye en voltrok zich ver
der in een sluipende staatsgreep. De 
machtsindeling geeft aan de TuL)i-
minderheïd meer macht dan zij via 
de verkiezingen zou kunnen beko
men. Onder het mom van de machts
indeling werd de meerderheid steeds 
verder in de hoek geduwd. Het leger 
speelt een doorslaggevende rol in deze 
evolutie. Wij kunnen enkel hopen dat 
het leger binnen de perken van de 
wettelijkheid blijft. Het leger mag 
niet geprovoceerd worden. Mutister 
Pinxten zou daarmee rekening moe
ten houden. AL) een Rambo heeft de 
publieke opinie hier willen sensi
biliseren in een pré-elektorale sfeer. 
De bevolking leeft in angst. Zo 
vertelde een Hutu-huisvader mi/ dat 
hij zijn kinderen niet naar school 
durft te sturen omdat dat veel te 
gevaarlijk is voor een Hutu. 

AFRIKA-NOTA 

Als een politieke machtsstrijd zich 
ent op wederzijdse angst, kan de 
spiraal van geweld in werking tre
den. De schrijnende armoede kan 
deze processen rwg versnellen. De 
KMO-sektor is in elkaar gestort. 
Intussen is het proces van uitzui
veringen doorgegaan. Op korte ter
mijn gezien is de etnische zuivering 
een soort van geruststelling. Maar 
het is een bedriegelijke rust die 
nieuwe moeilijkheden inhoudt. Zo 
werden Buiza en Buyenzi uitge
zuiverd en zal Kamenge volgen. De 
stroom van vluchtelingen heeft een 
destabiliserende invloed op de regio. 
De vraag is vooral hoe de verdere 
degradatie van het konflikt kan 
worden voorkomen. In de Afrika-
nota van de regering was er sprake 
van een preventieve interventie
macht. Is er terzake al iets beslist ? 
De VS zet zo'n macht op het getouw 
'ui Haiti omdat in het in hun ach
tertuin ligt. Ook de Fransen willen 
een grotere internationale rol gaan 
spelen. Is het niet dringend tijd dat 
wij ons moeten inschakelen in een 
bredere interventie?" 

Helaas dreigen we weer te laat 
te komen. 

„Onze regering wil in Afrika een 
voortrekkersrol spelen. Het is de 
plicht van een minister om dat 
telkens opnieuw waar te maken, ook 
als de publieke opinie en de media 
hem niet begrijpen. Politiek gezien 
moet er een duidelijke multilaterale 
rol gedefinieerd worden." 

Nelly Maes over Burundi: „Is het niet dringend tijd dat wij ons 
moeten inschakelen in een bredere interventie ?" 

Tot zover de interpellatie van 
senator Maes. Minister De-
rycke moest toegeven dat hij 
binnen de Europese Unie alleen 
staat om het beleid in Afrika te 
verdedigen. 

AZIMUT 
O p 1 januari 1996 werden drie 
ziekenfondsen, nl. het Verbond 

van Onafhankelijke Zieken
fondsen van banken, van ver
zekeringen en van de openbare 
en private insteUingen, de mu
tualiteit van de Generale en de 
onderlinge ziekenkas samenge
voegd tot een nieuw zieken
fonds dat de naam Azimut 
kreeg. Hierbij werden tw^ee 
diensten „Dagelijke vergoedin

gen" ondergebracht in een af
zonderlijke maatschappij, met 
name de „Onderlinge Zieken
kas". 

De slechte financiële toestand 
van deze diensten zou aan de 
basis hggen van deze beslissing. 
Dit was senator WUIy Knijpers 
aan de oren gekomen. In een 
parlementaire vraag van 3 au
gustus 1994 was hij er als de 
kippen bij om uitleg te vragen 
aan minister De Galan. Het 
duurde A maanden alvorens hij 
een antwoord kreeg. Dit ant
woord was totaal onbevredi
gend en daarom interpelleerde 
hij de minister opnieuw. 

OPLICHTINGSPRAKTIJK 

In haar antwoord ontkende de 
minister niet dat de slechte fi
nanciële toestand van deze dien
sten, met name onvoldoende fi
nanciële reserves, de aanleiding 
•was voor deze afspUtsing. Op de 
vraag of de Landsbond van On-
afhankehjke Ziekenfondsen al 
of niet verantwoordelijk is voor 
de schulden van de nieuwe 
maatschappij werd niet geant-
w^oord. 

Vandciar deze interpellatie van 
senator Knijpers. „In een brief 

van 5 december 1994 werden de leden 
verzocht een attest te ondertekenen 
waar ze zich akkoord verklaren dat 
de maatschappij de enige schul
denaar is van de vergoedingen die 
moeten worden uitgekeerd. De leden 
die dit attest niet onmiddellijk on
dertekenden werden onder druk gezet, 
met melding van een eventuele ver
traging van de uitbetalingen. Is dit 
geen oplichtingspraktijk ?" 

De Onderlinge Ziekenkas ver
meldt ook dat deze operatie ge
beurt zonder het oog van de 
kontroledienst. De Landsbond 
van Onafhankelijke Ziekenhui
zen is hiermee niet aan haar 
proefstuk toe. Kuijpers is dan 
ook van oordeel dat hierdoor de 
sociale verzekering van vele 
mensen in het gedrang komt. 
Het feit dat de kontroledienst 
geen advies uitbracht is geen 
reden om de verantwoordehjk-
heid voor zich uit te schuiven. 

Senator Kuijpers vraagt zich 
dan ook af wat deze kontro-
lediensten de voorbije •vier jaar 
heeft gedaan en waarschu^wde 
voor een nieuw^e ziekenfonds
schandaal dat in de maak is. 

(ge) 

TOCH NOG REPRESSIE-INITIATIEF 
IN VLAAMSE RAAD? 
Onlangs berichtten •wij over een 
repressie-initiatief in de 
Vlaamse Raad. Na overleg tus
sen de frakties op basis van een 
tekst van Vic Anciaux en Her
man Suykerbuyk, is er eens
gezindheid over de principes 
van een aanbeveling gegroeid. 
Indien de frakties instenunen 
met de precieze formulering van 
het akkoord, zet de Vlciamse 
Raad, middels de uitdrukkelijke 
erkenning van de repressie-
slachtoffers, een belangrijke 
morele stap. 

MOREEL EERHERSTEL 

In hun ontwerp van aanbeve
ling roepen Anciaux en Suy
kerbuyk de Vlaamse regering 
op om het reeds voorziene kre
diet van 10 miljoen te verdelen. 
Na overleg tussen de frakties, 
werd beslist dat het krediet be
stemd zou zijn zo^wel voor oor
logsslachtoffers die tot op heden 
niet vergoed zijn, als voor 
slachtoffers van de repressie of 
hun rechtverkrijgenden. Omdat 
de 10 miljoen mogelijkerwijze 
niet volstaan, wordt de Vlaamse 
regering verzocht zonodig het 
krediet te vermeerderen. 

De aanbeveling beschouwt als 
repressieslachtoffers „zij die het 
slachtoffer zijn van omstandig
heden na de tweede wereld
oorlog, of van daarmee verband 
houdende wettelijke en regle
mentaire maatregelen, bestuur
lijke of rechterhjke beslissingen, 
en die van het voordeel van 
eerherstel of genade genieten." 

De Volksunie steunt de aan
beveling omdat de verwijzing 
njiar „rechterlijke beshssingen" 
impUciet een moreel eerherstel 
voor de betrokkenen inhoudt en 
een belangrijk moreel gebaar is 
op weg naar een verzoening met 
het verleden. Bovendien is de 

BEHARTENSWAARDIGE 
NOODTOESTAND 
De Vlaamse Raad situeert zijn 
optreden onder de bevoegdheid 
die hij heeft in het kader van de 
bijstand aan personen. 

De hoger vermelde oorlogs- en 
repressieslachtoffers w^orden 
•weliswaar geacht een bijzonder 
nadeel te hebben geleden, maar 
komen slechts in aanmerking 
voor bijstand indien zij zich in 
een noodsituatie bevinden die 
behartenswaardig is. 

Door deze formulering wil de 
Vlaamse Raad de bijstand be
perken tot de personen die een 
•werkelijke nood hjden. Ook de 
verwijzing naar de procedure 
van het onderzoek naar het in
komen in het kader van het 
bestaansminimum, getuigt van 
deze principiële keuze. Er zal 
dus, boven een door de Vlaamse 
regering nader te bepalen in-

komens-grens, geen bijstand 
•worden toegekend. 

DE EERSTE OFFICIËLE 
STAP 

Vic Anciaux en HermEui Suy
kerbuyk, twee oudstrijders uit 
het flamingantisch studenten
verbond van de 50'er jaren, heb
ben alle Vlaamse partijen kun
nen bewegen deze belangrijke 
stap te zetten. Neen, nog geen 
amnestie of algemeen eerher
stel, daartoe is de Vlaamse Raad 
niet bevoegd. 

Wel een eerste gebaar van ver
zoening, ^vaarbij de oorlogs
slachtoffers en de getroffenen 
van een onrechtvaardige repres
sie, op gelijke voet worden ge
plaatst. En deze stap wordt ge
zet door het Vlaamse parlement. 
Eensgezind. 

(bw) 

Op initiatief van Vic Anciaux 
(foto) en Herman Suykerbuyk 
zet de Vlaamse Raad een stap in 
de richting van verzoening. 

duidehjke omschrij'ving vjin de 
kategorie van de slachtoffers 
van de repressie een uitdruk
kelijke erkenning van deze 
slachtoffers. Dat ze eerherstel of 
genade moeten gekregen heb
ben, is niet van aard om de 
aanbeveling af te wijzen. Omdat 
het overgrote deel van de re
pressieslachtoffers er inderdaad 
van „geniet" en omdat de aan-
•vraag tot eerherstel altijd mo
gelijk is. 

P-SPROKKELS 
• Het gerechtelijk optreden in 
de Agustazaak blijft de publieke 
opinie beroeren. Juiste en on
juiste berichtge^ving doorkrui
sen elkaar. „ Voor de publieke opinie 
zijn de verdachten reeds veroordeeld. 
Men kan zich zelfs afvragen of het 
respekt voor de rechten van de mens 
en het vermoeden van onschuld wel 
verzoenbaar zijn met praktijken die 
eerder ingegeven zijn door sensa
tiezucht dan door informatiever
strekking." J a n Loones vroeg 
aan minister Wathelet om zijn 
diensten voortaan klare richt
lijnen desbetreffend te geven. 

• In de senaat werd verder 
werk gemsiakt van de strijd te

gen de mensenhandel en kin
derpornografie. Senator J a n 
Loones heeft geen bezwaren 
tegen deze hardere strafrech
terlijke aanpak. 

• J a n Caudron voert reeds 
lange tijd strijd tegen de op
stelling van bingo-apparaten. 
Volgens een nieu^w Koninklijk 
Besluit bestaan die laatste ap
paraten uit een horizontaal en 
een vertikaal gedeelte. „Uit per
soonlijk onderzoek blijkt dat geen 
enkele bingo in overeenstemming is 
met de reglementering. 2A>U het 
daarom niet beter zijn dat de mi
nister over gaat tot de afschaffing 
van deze apparaten ?" 
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VLAMING ZIJN IN MOESKROEN 
]Vie de taalgreiugemeente Moedkroen binnenrijdt, kan er 
niet nacLét kijken. De NederlandétaLige op<ichriften op de 
tweetalige gemeenteborden en richtüigwijzeré in deze He
negouwse gemeente met faciliteiten voor NederUindétaligen 
werden overschilderd. In Moedkroen vormen Nederlands
talige opschriften in het straatbeeld een ware zeld
zaamheid. Nochtans kan men op veel plaatsen in het 
Nederlands terecht. Al moet je daarvoor soms wat aan
dringen, zoab in het gemeentehuis. 

M
oeskroen kwam de jong
ste weken enkele malen 
in het nieuws. Het w â-
ren vijf textielbedrijven 

uit deze Henegouwse gemeente, 
Euromotte, Textile de Valemprez, 
La Filature de i'Edpierreé, Coverfii 
en de Bonnetterie de Dotti^nied die 
de lont aan het vuur staken van 
w ât bijna een algemene natio
nale staking in de textielsektor 
werd. 

Het Moeskroense Gravenkas-
teel was veertien dagen geleden 
het slachtoffer van een brand
stichting. Elk spoor van de da
ders ontbrak echter. De schcule 
loopt in de tientallen miljoenen. 
Het kasteel is eigendom van de 
stad, die plannen koesterde om 
het pand te restaureren en er 
een museum in onder te bren
gen. 

In de lokale dagbladen en re
center ook in De Financiële Eko-
nomiéche Tijd en Trendd versche
nen tenslotte berichten over een 
zekere delokalisatie van bedrij
ven uit Zuid-West-Vlaanderen 
naar Moeskroen, dat als He
negouwse taalgrensstad mee ge
niet van het Europese superlot 
dat die provincie gewonnen 
heeft. Het Waregemse textiel
bedrijf Dedleé investeert in een 
vestiging in Moeskroen, het 
Kortrijkse Fravo verhuist naar 
Dottenijs, het Kuurnse metaal
bedrijf Elprinta bouwt een fa
briek in Moeskroen, het Des-
selgemse Art e3 Color opent een 
bijhuis in Dottenijs. 

Deze en andere industriële 
transfers gingen niet onopge
merkt voorbij. Volgens Trends 
worden deze bedrijven niet al
leen door de Henegouvi'se ho-
ningpot van 100 müjard sub
sidies aangelokt, maar ook door 
de industriegrond die bezuiden 
de taalgrens veel goedkoper is, 
door de aktieve onthaalpolitiek 
voor bedrijven die o.m. Moes
kroen voert, door de snelheid 
waarmee deze stad en het 
Waalse gewest (in tegenstelling 
tot de Vlaamse administratie) 
allerlei vergunningen verleent, 
en door de werkmentaliteit in 
Henegouwen, die als "even 
Westvlaams" omschreven 
wordt. 

In een speciale Zuidwest-
Vlaanderen-bijlagffichrijft De 
Financieel Ekonomidche Tijd over 
de veelbesproken delokalisatie 
van West-Vlaanderen naar He
negouwen dat slechts het geval 
van Elprinta een delokalisatie in 
de echte zin van het woord 
genoemd mag worden. Voor de 
meeste andere bedrijven gaat 
het om uitbreidingen die om 
diverse redenen in Vlcianderen 
niet mogelijk waren. 

DETREMMERIE 

Alaar het w âs niet om boven
staande redenen dat we een ex-
kursie maakten naar het He

negouwse grensgebied. Moes
kroen maakt sedert 1963 deel 
uit van Wallonië, net als Komen 
en Waasten. In "ruil" maakt 
Voeren sedertdien deel uit van 
Limburg. In Voeren werden fa
ciliteiten ingevoerd voor Frans-
taligen, in Komen en Moes
kroen voor Nederlandstaligen. 
De Moeskroense PSC-burge-
meester-volksvertegenwoordi-
ger Jean-Pierre Detremmerie gaat 
er prat op dat in zijn stad de 
faciliteiten rigoureus toegepjist 
worden, en dat er geen kom- 2 
munautaire heibel de betrek- ^ 
kingen tussen Vlamingen en & 
Franstaligen verstoort. 

Volgens de gemeentelijke infor
matiebrochures werden de ge
meenten Moeskroen, Her
zeeuw, Lowingen en Dottenijs, 
later gefusioneerd tot Moes
kroen, in 1963 w^eer aangehecht 
bij de provincie Henegouwen. 
Ze hoorden voor die tijd bij 
West-Vlaanderen, en werden 
eentalig Nederlands bestuurd. 

De Nederlandstaligen waren 
echter in die tijd al fors in de 
minderheid. Het is geweten hoe 
voorzichtig men moet zijn met 
talentellingen. Volgens de of
ficiële cijfers van 1846 telde 
Dottenijs 90% Franstaligen, 
Herzeeuw 95%, Lowingen 96% 
en Moeskroen 94%. De vraag 
naar arbeidskrachten in het 
noorden van Frankrijk had in 
de streek van Moeskroen een 
immigratie uit Vlaanderen voor 
gevolg. Dit was te merken in de 
talentelling van 1947: het aantal 
Franstahgen w^as tot 85% ge
daald in Dottenijs, tot 79% in 
Herzeeuv/, tot 68% in Lowin
gen, en tot 74% in Moeskroen. 
Op dit ogenblik hebben 662 
inwoners op een totaal van 
52.987 die de fusiegemeente 
Moeskroen telt een Neder-
landstiJige identiteitskaart. Zo
als ook in Brussel het geval is, 
hebben veel Vlamingen echter 
een Franstalige identiteits
kaart. 

DISKRETIE 

Sedert 1963 kunnen de Vla
mingen in Moeskroen van fa
ciliteiten genieten. We namen 
de proef op de som. Alle me
dedelingen en opschriften in het 
stadhuis zijn tweetalig. Aan het 
onthaal wordt de bezoeker die 
dat wenst in keurig Nederlands 
te woord gestaan. De ambte
naar stelt ons fier een dikke 
informatiemap over Moeskroen 
ter beschikking. Die bevat o.m. 
een viertalig foldertje over het 
Museum voor Volkskunde, 
„w^aar de vitrines heel wat col
lecties schuilen". Buiten de ge-
meentehjke brochure Moeskroen 
mijn dtad, gelukkig nieuwjaar 1995 
bevat de map verder geen Ne
derlandstalige informatie. En 
zelfs in de Nederlandstalige 
brochure is geen sprake meer 
van Lowingen en Herzeeuw, 

Het Stadhui<t van Moeskroen. Op het eerdte gezicht wor()en de 
faciliteiten er nauwgezet toegepast. Maar wie verder kijkt,... 

maar enkel van Luingne en 
Herseaux. Volgens de onthaal-
beambte zijn er geen Vlaamse 
verenigingen meer in Moes
kroen, maar telt de lagere school 
Frèreó Maridteó wel een Neder
landstalige afdeling. Voor het 
aantal NederlandstaUge inwo
ners werden we verwezen naar 
de Dienst Bevolking. 

Daar stelde een vraag in het 
Nederlands heel wat meer pro
blemen. De dame achter het 
loket, waarboven in schabou-
weUjk Nederlands de medede
ling hangt Door didkretie weed zo 
vriendeUJK afdtand te houden van de 
klant voor U, kreeg alle kleuren. 
Vier, vijf hoofden achter de bahe 
keren zich niet eens diskreet 
om. Na enige tijd slagen we erin 
duidelijk te maken dat we géén 
Plan de ville -wensen. 

Wanneer de loketbeambte de 
assistentie geniet van enkele 

koUega's, komit er schot in de 
Zciak. Er wordt even in het 
Frans geredetwist of het w êl 
toegestaan is het aantal Vlaamse 
inwoners vrij te geven. Wan
neer de ambtenaren tot het be
sluit komen dat zoiets mag, ver-
dvrijnt een drietal beambten uit 
het gezicht. Ze komen terug met 
het cijfer 662, met veel w^enk-
brauvsfgefrons maar in het Ne
derlands uitgesproken. Het 
bUjkt om het aantal personen 
ingeschreven met een Neder-
landstahge identiteitskaart te 
gaan. Op onze vraag hoeveel 
inwoners Moeskroen in totaal 
telt, wordt door de loketbe
ambte opnieuw met stelligheid 
662 geantwoord. Enkele van 
haar kollega's hadden onze 
vraag echter \vel begrepen, en 
vertalen ze. Het totaal aantal 
inwoners van Moeskroen vergt 
minder opzoekingsw^erk. Met 
enige moeite vernemen ŵ e dat 
het er 52.987 zijn. 

Het straatbeeld in Moeskroen is 
haast eentalig Frans. De op
schriften aan winkels en horeca
zaken, de koperen bordjes aan 
gevels w^aarachter vrije beroe
pen beoefend \vorden, de eian-
duidingen op de markt: enkel 
Frans. Het merendeel van de 
marktkramers is nochtans Vla
ming. Maar op de markt hoor je 
haast geen Nederlands. Er was 
één uitzondering: het filiaal van 
de Kredietbank. Alle affiches en 
mededelingen zijn er keurig in 
twee talen. In de bank bevonden 
zich drie klanten, ze spraken 
allen Nederlands, of beter 
Westvlaams, net als de loket
bedienden. 

In het CGER-fLhaal van de 
ASLK daarentegen geen letter 
Nederlands. Wanneer we er wat 
uitleg vroegen over het speciale 
Astrid-muntstuk van 250 frank, 
ontlokten we verbaasde buk
ken. Alaar we werden door-

Burgemecóter Detremmerie gaat verwezen naar een loketbe-
er prat opdat zijn gemeente vrij ld diende die ons op entoesiaste 

van kommunnautaire heibel ^ ^ ^ ^ - 1 ' ^ * ' ^ ^ ^f'^^'f^^^^' ,'« ^^-
hoorlijk Nederlands boven
dien. 

VERKOOPING 

In de Podt hing tot voor enkele 
jaren het schitterende opschrift 
Verkooping van podzegeL. Wij kre
gen wel een klare Nederlandse 
uitleg over het nieuwe Scratch-
gokspel van de Nationale Lo
terij. Ook de krantenboer die 
we wat schijnheilig om een ek-
semplaar van De Morgen vroe
gen, deed zijn uiterste best om 
Nederlands te praten. De man 
verkoopt dagelijks vijf Vléiamse 
dagbladen, twee Laatste 
Nieuwsen (waarvan hij er nog 
één had liggen), twee Nieuws
bladen en één Morgen. Spijtig 
genoeg waren al zijn exempla
ren van die krant al uitver
kocht. 

De Afaxi-GB van Moeskroen 
kent geen Nederlandstalige 
wegwijzers, reklameborden of 
opschriften. Wat een verschil 
met heel wat winkels in Vlaams-
Brabant, waar de Franstaligen 
zonder faculteiten alles netjes in 
twee talen aangekondigd zien. 
De kassière begon in het Frans, 
maar bleek perfekt tweetalig te 
zijn. Ze wist te vertellen dat de 
supermarkt door heel wat Vla
mingen van buiten Moeskroen 
bezocht wordt. 

De Vlamingen Geert DeLin en 
Diego Louf wonen in Moeskroen. 
Delsin huist nog maar een goed 
jaar in de Waalse stad, Louf al 
veel langer. Ook zijn famüie 
woont er. Ze zijn sinds kort lid 
van de Volksunie. Delsin koos 
bewust voor de VU omdat hij 
zich éJs Vlaming in Moeskroen 
een tw^eederangsburger ia zijn 
eigen land vindt. 

„Als je hier geen Frans kent, 
hou je het geen twee jaar uit", 
zegt Delsin onomw^onden. 
„Moeskroen is een taalgrens
gemeente met faciliteiten voor 
Nederlandstaligen. Ik heb dus 
het recht om hier Vlaming te 
zijn, en als Vlaming gerespek-
teerd te worden. Alaar ik ben tot 
de vaststelling gekomen dat er 
voor de Vlamingen in Moes
kroen niets anders op zit dan te 
verfransen." 

Delsin en Louf willen dan ook 
niet in de Henegouwse ge
meente blijven wonen. Louf 
heeft een Franstalige identiteits
kaart en een Franstalig rijbe
wijs. ,,De verklaring is simpel. 
Wanneer ik een Nederlands
talig rijbewijs wilde, moest ik 
drie \veken langer wachten. Ze 
hadden geen NederlandstaUge 
rijbe-wijzen in voorraad." 

We kunnen burgemeester De
tremmerie gelijk geven. In zijn 
stad geen kommunautaire hei
bel. Wie dat echt ^venst, kan er 
in het Nederlands terecht. 
Alaar. Men moet daarvoor de 
nodige tijd vrij willen maken. 
Men moet de verbaasde en soms 
ronduit vijandige blikken van 
de omgeving durven trotseren. 
Men moet al aardig overtuigd 
zijn om van zijn rechten gebruik 
te willen maken. Diego Louf 
heeft een schoenmakerswinkel 
in Moeskroen. Ook zijn vrinkel 
draagt geen Nederlandstalige 
opschriften. „ Wat wil je", ant
woordt hij als we hem vragen 
^vaarom, „aU zelfd de Vlamuigen 
die bij mij in de winkel komen mij in 
het Fraru aarupreken ?" 

Peter Dejaegher 
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WEE 
SELEKTIEBUREAUS: 

'WE DOEN NIET AAN ASTROLOGIE' 
SoLihcitanten die enkel op boöL) van een brief worden 
aangenomen, be,)taan niet meer. Bij het zoeken naar werk 
i^ het öchrijven van een goede brief élechté een begin. Uit de 
100 tot 200 brieven die toekomen voor eenzelfde funktie 
wordt dan een eerste éelektie gemaakt. De brief belandt op 
één van de drie étapeb: niet geschikt, muéchien geschikt, 
geschikt. Uit de laatdte kategorie wordt een verdere delektie 
gemaakt die in het be^te geval tot een aanwerving leidt. 

D
it selektieproces wordt 
niet altijd door de onder
neming zelf gedaan. Meer 
en meer worden daarvoor 

selektieburo's ingeschakeld. 
Hun dienst bestaat erin om voor 
hun kliënteel, i.e. de onderne
mingen, de meest geschikte per
soon voor een in te vullen funk
tie te vinden. Zo een buro mag 
niet verward w^orden met de 
zgn. 'headhunters', buro's die 
aktieven, meestal kaderleden, 
gaan weghalen bij hun werk
gever. Selektieburo's benaderen 
slechts die mensen die zelfbe
wust naar (ander) werk zoeken. 
De diversiteit in de sektor is 
groot: sommigen specialiseren 
zich in bepaalde beroepskate-
gorieën, anderen -werken uit
sluitend voor deze of gene be
drijfstak. 

MET DE NODIGE 
RESERVE 
Wij hadden het genoegen zelf 2 
zon buro's te selekteren en ze 
daarenboven ook nog aan een 
interview te onderwerpen: het 
werden SBB Personeelsmana
gement (150 plaatsingen in 
1994) en MerciuHi Urval (420 
plaatsingen in 1994 voor de drie 
rilialen in België). Onze ge
sprekspartners waren respek-
tievelijk Johan Schevenels en 
Dirk Vermeersch. 

Vakatures via een selektieburo 
worden veelal meegedeeld langs 
de klassieke krantenadverten
tie. Mercuri gebruikt uitslui
tend deze methode, anderen, 
waaronder SBB, houden er ook 
nog een uitgebreid werfbestand 
op na met daarin de informatie 
van vroegere solUcitanten. Niet 
zo bij Mercuri. 

D . Vermeersch: „Wij hebben 
daar een aantal goede redenen voor: 
de eerste L) dat die gegeveru) ver
ouderen, verder vermiflen wij op die 
manier dat wij menden die we zelf al 
eeru geplaatst hebben bij onze kliënt 
zouden gaan weghalen. Volgend onze 
deontologie kan dat niet. Tenslotte 
moet de kandidaat zelf aktief zoeken, 
ond bureau wil niet de motivator 
zijn." 

WEGEN 
NAAR 
WERK® 

Houdt een bureau er wel een 
bestand op na dan kan het 
daarin snel en gericht op zoek 
gaan naar potentiële kandida
ten. 

J. Schevenels: „In die zin kan het 
nuttig zijn om spontaan een cur
riculum vitae op te sturen naar een 
selektieburo, al blijft het natuurlijk 
weleen 'lucky shot'. Je kan schrijven 
in de hoop er voor een vakature 
uitgehaald te worden, maar je moet 
er rekening mee houden dat er in een 
een bestand vaak meerdere duizen
den gegevens zitten. Ik voeg daar nog 
aan toe dat ook wij geen kandidaten 
zullen werven bij onze kliënten. De 
opmaak van oiu bestand sluit dat 
trouwens uit." Werfreserve of 
niet, de gegevens van de kan
didaten v^rorden strikt vertrou-
\velijk behandeld, de privacy 
van de kandidaat ^vo^dt niet 
geschonden. 

SELEaiON IN BRIEF 
Om in de volgende selektie te 
worden opgenomen, dienen de 
sollicitatiebrief en begeleidend 
CV goed te zijn. Het belang van 
deze dokumenten is ermee in 
een volgend stadium te geraken, 
één keer daarin terecht dan is de 
eigenlijke brief van onderge
schikt belang. 

J. Schevenels: „Het begeleidend 
CV is belangrijker dan de brief. 
Daaruit kunnen we afleiden of een 
kandidaat meer of minder geschikt id 
voor de openstaande funktie. Indien 
we op zoek zijn naar een boekhouder 
dan kunnen we niet verder werken 
met een kinesiterapeut. De brief is 
niet beslissend, tenzij hij letterlijk 
uit een sollicitatieboekje komt of vol 
staat met taalfouten, dan werkt hij 
natuurlijk eerder negatief." 

Het doet er verder niet toe of de 
brief geschreven dan vv̂ el getypt 
is. Mercuri zowel als SBB hech
ten geen belang aan 'grafologie', 
de 'w^etenschap' die persoon
lijkheidskenmerken uit een 
handschrift kan afleiden. „We 
maken toch ook geen gebruik van 
astrologie..." 

De selektiekriteria die gehan
teerd, worden, zijn objektief be
paald : diploma, ervaring, vi'oon-
plaats, leeftijd, ... Binnen het 
totaal aantal sollicitaties wordt 
een strikte selektie gemaakt en 
zo krijgt het buro een lijst met de 
meest geschikte potentiële kan
didaten. 

D . Vermeerscli: „Uit onze er
varing blijkt dat per advertentie 
gemiddeld een 10-tal personen vol
doen aan formele eisen. Hoe doel
gericht de advertentie ook geschreven, 
er zijn altijd mensen die 'het toch 
maar gaan proberen'. Zo werkt het 
dus niet." 

Wie er de gespecialiseerde li
teratuur op na slaat (zie afdeling 
'Bestsellers', elke grote boek
handel), leert nochtans dat mo
tivatie van groot belang bUjkt te 
zijn. Kan je motivatie dan niet 
afleiden uit het feit dat iemand 
veel solliciteert, dat de kandi-

Werkgevers zoeken minder naar het schaap met de 5 poten. 

daat de balanscijfers van zijn 
toekomstige werkgever kan af-
ratelen ? 

J . Schevenels: „De kandidaat 
mag niet gaan akteren, maar het 
gebeurt ook dat kandidaten bij wijze 
van spreken niet weten voor welke 
funktie ze in een selektie zitten. Ook 
dat zegt iets over nwtivatie, maar 
dan 'm omgekeerde zin... Het komt 
erop aan dat de sollicitant een ge
zonde belangstelling heeft voor de 
funktie en zichzelf vooral niets voor
spiegelt. " 

DE VOLGENDE RONDE 
Iemand van vrie de brief voor 
verdere deelname in aanmer
king komt, moet nog een aantal 
selektiestadia doorlopen voor
aleer hij daad^verkelijk aange
worven wordt. Na de brief volgt 
meestal een eerste verkennend 
gesprek van maksimaal één uur. 
Dit gesprek moet een dialoog 
zijn, een globale kennismaking, 
met vragen en antwoorden van 
de twee kanten. 

Wie zwaar genoeg bevonden 
w^erd, is w^eer een ronde verder. 
Hierin komen psychologische 
tests, de gedragsproeven, waar

onder mogeUjk een spreekoe-
fening of een rollenspel, ... aan 
bod. 

J . Schevenels: „ Uit al die testen 
filteren we de mogelijkheden van die 
persoon. Het spreekt voor zich dat 
ervaren mensen bevoordeeld zijn op 
deze zander ervaring, maar ook daar 
trachten we rekening mee te houden. 
Wel is het zo dat we niet alle 
potentiële kandidaten kunnen weer
houden. Er moet, hoe jammer ook 
voor de kandidaten in kwestie, nu 
eenmaal een keuze gemaakt wor
den. " 

Tijdens het testgedeelte wordt 
gezocht naar een aantal eigen
schappen van de kandidaat. 

D . Vermeersch: „Aan de hand 
van praktische vragen kijken we 
naar de kennis en ervaring, daarna 
naar de mate van sukses die de 
kandidaat in vorige funkties heeft 
gehad. Verder kijken we naar de 
omstandigheden waarin de kandi
daat dat sukses had: was dat in een 
hoog- of laagkonjunktuur, had hij 
veel of weinig middelen, ... We on
derzoeken ook de kapaciteiten voor 
het opdoen van nieuwe kennis en 
tenslotte gaan we kijken naar de 
persoonlijkheid van de kandidaat." 

1-.J*%S^1 

J. Schevenels (SBB PerdoneeUmanagement): „Indien wc op zoek 
zijn naar een boekhouder dan kunnen we niet verder werken met een 
kinesiterapeut." 

Na deze procedures volgt nog 
een besluitend intervie^v. 

D . Vermeersch: „Tijdens dit on
derhoud konfronteren we de kan
didaat met het beeld dat wij van hem 
hebben door alle voorgaande proeven. 
Dit gesprek is een ultiem kontro-
lemiddeL De kandidaat kan daar 
dan zijn kommentaar op geven." 

WIE ZOEKT, DIE VINDT 
Ook al doet een selektieburo 
zijn werk nog zo goed, he t ge
beurt ook dat het moeilijk of niet 
de geschikte mensen vindt. 

J. Schevenels: „Het gebeurt dat, 
hoofzakelijk kleinere, ondernemin
gen hopen met één vakature twee 
funkties op te vullen. Ze zijn dan bv. 
op zoek naar een boekhouder die 
voldoende onderlegd is in informa-
tika om ook te kunnen program
meren. Aan één kriterium voldoen is 
meestal gemakkelijk, komen er daar 
meer bij dan is dat moeilijker." 

D . Vermeersch: „ Werkgevers 
zoeken echter wel minder naar dat 
soort 'schapen met 5poten'. Ook zij 
hebben leren relativeren." 

Het moge duidelijk zijn dat het 
niet 100% zeker is dat de kan
didaat volledig zal voldoen. Per-
soneelsselektie is geen eksakte 
w^etenschap, missen behoort 
dus tot de mogeUjkheden. De 
kans op mislukking wordt wel 
veel kleiner naarmate er meer 
tijd uitgetrokken wordt voor 
een selektie en er meer ver
schillende selektie-instrumen-
ten worden gebruikt. 

D . Vermeersch: „Bij ons wordt 
minstens 97% van de vakatures 
ingevuld na één advertentie, mét 
tevredenheid van de kandidaat en de 
opdrachtgever. Vinden we na één 
krantenbericht geen geschikte kan
didaten dan starten we de procedure 
opnieuw op." 

DIENST NA VERKOOP 
De meeste selektieburo's in Bel
gië w^erken niet met het principe 
'no cure, no pay', dat er kortweg 
op neerkomt dat het buro 
slechts betciald wordt als het ook 
daadw^erkelijk een geschikte 
kandidaat heeft gevonden. 

J. Schevenels: „In dat verband 
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geeft het grod van de óelektieburo'd 
wel een doort van waarborg aan hun 
opdrachtgever: bij een verkeerde ée-
lektie gebeurt de gehele procedure 
opnieuw en zonder ekötra kodten." 

Mercuri geeft geen waarborgen 
in die richting. D . Vermeersch: 
„Een garantie kan je moeilijk op 
nuruen geven, dat kan voor een 
wadautomaat, maar dan ook nog 
enkel onder voorwaarde van juidt 
gebruik. Er zijn bedrijven die om
wille van die garantie, of beter het 
ontbreken daarvan, geen kliént van 
onj worden," 

Zowel SBB als Mercuri houden 
er aan om de werking van de 
kandidaat binnen de onderne
ming te evalueren, dat gebeurt 
slechts bij een minderheid van 
de buro's. Deze 'dienst na ver
koop' is zowel naar de opdracht
gever als naar de kandidaat ge
richt- Slechts zeer zelden blijkt 
één van beiden niet geheel te
vreden. 

INFORMEREN 
Tot voor kort volstond het om 
een koperen plaat voor je deur 
te hangen met daarop 'Selek-
tieburo' om er één te openen. 
Nu zijn de vereisten wel iets 
hoger (bv. het in dienst hebben 
van een psycholoog/op 30.01.95 
waren 218 buro's erkend) en dat 
komt het imago van de buro's 
ten goede. Niet geheel ten on
rechte bekloegen sollicitanten 
zich in het verleden w êl eens 
over de w^erking daarvan. 

J. Schevenels: „De nieedte grote 
buro'd waarborgen een korrekte af
handeling naar dolUcitant en naar 
opdrachtgever. Sommige kleinere 
hebhen niet altijd genoeg tijd en 
middelen tot hun bedchikking om 
menden voldoende te informeren. Je 
moetje er wel voor hoeden alle kleine 
buro'd over één kam te dcheren, ook 
zij kunnen goed werk leveren." 

D . Vermeersch: „Er zijn in
derdaad nogal wat buro'd die niet 
volgent) de deontologie werken. Ze 
nemen niet de tijd om de funk-
tievereidten in te debatten, behan
delen hun kliè'nt noch de doUicitant 
op een korrekte wijze, werken voor 
konkurrerende ondernemingen met 
hetzelfde kandidatenbedtand, doen 
aan een verkapte vorm van he
adhunting, ... Dat komt het imago 
niet ten goede" 

Zij die hun •werk -wél serieus 
nemen, dragen er zorg voor dat 
de sollicitant zich niet bedrogen 
voelt. Werkzoekenden teleur
stellen behoort immers ook tot 
de aktiviteiten. Kandidaten krij
gen in ieder geval altijd een 
reaktie, ook w^anneer ze niet 
w^eerhouden zijn. Bij onderne
mingen die de aanwerving zelf 
in handen nemen, is dat niet 
altijd het geval... 

J. Schevenels: „Kandidaten wor
den altijd geïnformeerd, weerhouden 
of niet, dat ii) één van de grondregeld. 
Dat gebeurt langd dtandaardbrieven 
waarin de reden van niet-delektie 
niet vermeld id. Die brieven komen 
inderdaad domd onperdoonlijk over, 
maar dat kan moeilijk anderd. Het 
i,) een haodt onbegonnen werk om 
alle kandidaten een perdoonlijke mo
tivatie omtrent hun niet delektie toe 
te dturen. Afgewezen kandidaten 
kunnen altijd telefonisch vragen 
waarom zij niet verder in aan-
nurking komen. Ik wil daarbij op
merken dat ook kandidaten die wél 
aangeworven werden ond domd naar 
de redenen daarvan vragen." 

Vermeersch treedt hem daarin 
bij: bij afwijzing in een ver
gevorderd stadium van de se-
lektie kan de kandidaat zelfs 

D. Vermeerdch (Mercuri Urval): „Een garantie kan je moeilijk op 
menden geven, dat kan voor een wadautomaat, maar dan ook nog 
enkel onder voorwaarde van juL)t gebruik." 

vragen voor een nieu-w gesprek 
waarin zijn afwijzing wordt ont
leed en verantwoord. Kandi
daten die niet geselekteerd zijn 
voor de ene funktie mogen zich 
overigens ten allen tijde op
nieuw aanbieden voor een an
dere. 

DRIEHOEKSVERHOUDING 

Wordt de sollicitant op een kor
rekte manier benaderd, ook de 
opdrachtgever heeft er voordeel 
bij om de inschakeling van een 
selektieburo minstens te over
wegen: het betekent een be

hoorlijke tijdswinst en een pro
fessionele afhandeling. Niet 
elke werkgever is immers ver
trouwd met de verschillende se-
lektie-instrumenten. De selektie 
gebeurt daarenboven ook ob-
jektiever. 

Het spreekt voor zich dat de 
kandidaat met de opdrachtge
ver in kontakt wordt gebracht. 
De -werkmethode van de se
lektieburo's onderhng verschilt 
daarin evenwel. De sollicitant 
en de opdrachtgever komen me
kaar op ongeregelde tijdstippen 
in de procedure tegen, afhan
kelijk van buro tot buro, van 
selektie tot selektie. Soms is dat 
al tijdens het verkennend ge
sprek, maar in veel gevallen 
komt er pas een eerste kontakt 
tussen kandidaat en onderne
ming na de afronding van de 
proeven. De opdrachtgever 
krijgt dan enkel de meest ge
schikte kandidaten te zien. 

In het selektiekader is het niet 
enkel de kandidaat die zich 
bloot moet geven. Ook de op
drachtgever moet zo juist en 
eerlijk mogehjk omschrijven 
wat voor werknemer hij juist 
wil. 

J . Schevenels: „Bij een gesprek 
met klienten trachten we ond een 
beeld te vormen van het bedrijf. 
Daarna kijken we naar de funktie 
zelf en vragen naar de reden van de 
vakature: id deze ontdtaan omdat 
iemand wegging of omdat de omzet 
dtijgt, ... Met een totaalbeeld van de 
onderneming van de kliënt in het 
achterhoofd kunnen we dan op zoek 

gaan naar een gedchikte kandidaat." 
Vermeersch voegt deiar nog aan 
toe dat ook van de toekomstige 
^verkgever inspanningen wor
den verwacht. Hij moet bereid 
zijn om valabele kandidaten vol
doende te verionen, moet de 
kandidaat ook opleiden en in
tegreren in zijn onderneming, ... 
D . Vermeersch: „Enkele weken 
voor de tndiendttreding doet Mercuri 
een ontwikkelingdrapportage waarin 
wij met de opdrachtgever een plan 
voor integratie, opleiding en ma
nagement van de toekomstige werk
nemer ontwerpen, met de bedoeling 
hem zo dnel mogelijk dukjedvol te 
maken." 

Elk selektiebureau kultiveert op 
die manier, met toestemming 
van alle partners, een drie
hoeksrelatie: het bureau, de 
klient en de sollicitant. Binnen 
deze verhouding is het belang
rijk dat de 3 partijen op een 
evenwichtige manier met elkaar 
om kunnen gaan, slechts dan 
bereikt men de grootste kans op 
slagen. 

J . Schevenels & D . Ver
meersch : „Een delektiebureau kan 
Zich niet permitteren het motto te 
hanteren van 'AL er maar getekend 
wordt l', dat wreekt zich op termijn. 
De opdracht it> maar gcdlaagd aU de 
opdrachtgever, maar ook de dolli-
citant, 100% tevreden zijn." 

Geert Vranken 

VOLGENDE WEEK: 
EMTERIMARBEID 

OP DE AFDELING BEST-SELLERS: 

HOE VERSIER IK EEN MOOIE VROUW? 

Het meest prettige aan boeken 
over 'hoe-goed-te-solliciteren' 
is de gedachte dat de auteur 
ervan tenminste werk heeft. 
En, cynisme ten top, datzelfde 
geldt voor hen die ze bespre
ken... De "Weer Werk'-htera-
tuur heeft zich de laatste jaren 
een plaatsje onder de bestsel
lers ^veten te veroveren en we 
mogen hopen dat ze daar niet 
lang zal blijven, de goede be
doelingen van de uitgaven ten 
spijt. 

KEN ANDEREN, 
KEN JEZELF 
Op onze schrijftafel belandde 
het werk van Erik Verreet, 
Werkboek. SukdedvoUe dtrategieën 
bij het zoeken naar of veranderen 
van werk. De auteur heeft de 
verdienste dat hij een groot 
aantal mogelijkheden van we
gen naar werk op een struk-
turele manier benadert en dat 
hij daarbij alle kategorieën van 
werkzoekenden, van afgestu
deerden tot oudere werkelo
zen, w^eet aan te spreken. Het 
zoeken naar een job moet zich 
immers niet beperken tot het 
raadplegen van de klassieke 
krantenadvertenties. Ook de 
VDAB, interimkantoren, se
lektieburo's en — de meest kom-
fortabele manier — headhun
ters helpen mensen aan een 
(andere) baan. 

De manier bij uitstek om een 
gepaste job te vinden is echter 
ook de meest voor de hand 

hggende: ken genoeg mensen, 
of beter, ken de juiste mensen. 
Werkzoekenden vinden het ge-
makkeUjkst een bjian via hun 
sociaal netwerk, of dat nu de 
plaatselijke kleinveebond dan 
wel de loge is. Voer een aktieve 
vriendjespolitiek, laat je alleen 
niet helpen, help ook jezelf. 

Om dat te kunnen moet je eerst 
jezelf kennen. Vroeger wist ie

dereen wat hij wilde w^orden, 
nu is dat niet meer het geval, 
alleen al maar door de grote 
diversiteit van jobs. Ambieer 
geen boekhoudersjob als je niet 
van computers houdt, word 
geen metselaar als je hever bin
nen zit. Dat is de boodschap 
van dit boek, misschien iets te 
beknopt weergegeven. 

In het praktisch bruikbare ge
deelte van het Werkboek vin
den -we een aantal uitgew^erkte 
voorbeelden van psycho-tech-
nische proeven. Interessant, 
zeker voor hen die er nog nooit 
aan deelnamen. Ze geven een 
beeld van wat de soUicitant kan 
verwachten, niet van wat hij 
krijgt. We stippen de nuttige 
adressenhjst nog aan en be
sluiten dat de laatste hoofd
stukken een idee kunnen geven 
van wat je best w êl en niet 
tijdens een sollicitatiegesprek 
kan vertellen. 

DE MORAAL 
VAN HET VERHAAL 
„Dat id allemaal reuze fijn," denk 
je als werkzoekendedan, 
„maar wat ben ik met die we-
tendchap ? Wat ben ik met die kilo 'd 
goede raad?". Inderdaad: wei
nig, heel w^einig. Het lezen van 
dit soort boeken, niet zelden 
met dure peptaal, het volgen 
van dure kursussen en het na-
vlooien van kranten en be
standen garandeert niemand 
een job. Weten hoe je moet 
solliciteren en het krijgen van 

werk Uggen immers mijlenver 
uit elkaar. 

Dit soort hteratuur heeft zijn 
nut, ongetwijfeld, - het werk 
van Verreet behoort bovendien 
tot de beteren in zijn genre — 
maar ze heeft een wrange bij
smaak. We durven de stoute 
vergelijking maken met het 
boek Hoe verdier ik een mooie 
vrouw/man . Het is algemeen 
aanvaard dat sommige hope
loze lezers via dat praktische 
boek nooit een partner zullen 
vinden, ondanks die vele raad. 
Niemand die er zich druk om 
maakt. 

En dat is de kritische noot die 
wij willen plaatsen bij de sta
pels sollicitatieliteratuur: hoe 
goed ook de raad, hoe bereid 
ook de sollicitant, een waar
borg bestaat niet, dé gouden tip 
zal nooit gegeven worden. Ten
zij er fundamenteel iets ver
andert, zal de gemeenschap er
mee moeten leren leven dat 
niet iedereen nog aan de slag 
kan. Het valt dan enkel te 
hopen dat diezelfde gemeen
schap de werkelozen niet met 
de vineer gaat wijzen, dat doet 
ze toen ook niet met alleen
staanden..: 

(gv) 

c» Werkboek. Suk^edvoUe stra
tegieën bij het zoeken naar of 
veranderen van werk., Erik Ver
reet, uitg. Lannoo - Ttelt, 1994, 
240 bLc, 595 fr. 
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EUROPA 
EUROPEES PARLEMENT WIL HORMONENMAFFIA INTERNATIONAAL AANPAKKEN 

RESOLUTIE-VANDEMEULEBROUCKE 
UNANIEM AANGENOMEN IN EUROPEES PARLEMENT 

Tijdend de vorige plenaire zitting van het Europees 
Parlement te Straatsburg namen de Europarlementsleden 
met algemeenheid van stemmen een resolutie aan waarin 
de Europese Kommissie en de Raad van Landbouw
ministers aangemaand wordt de strijd tegen de hor
monenmaffia nu ook internationaal te organiseren. Jaak 
Vandemeulebroucke, die het debat zelf niet bijwoonde, lag 
aan de basis van de goedgekeurde tekst. Als afwezige 
aanwezige domineerde hij als geen ander de diskussie. 
Zijn voorstel van resolutie werd gesteund door alle politieke 
frakties. Een uniek feit in de geschiedenis van het EP. 
Vandemeulebroucke's Schotse koUega Allan Macartney 
van de Scottish Nationaal Party las in het Nederlands 
Vandemeulebroucke's toespraak voor. En dat werd op 
applaus onthaald ! 

H
et Europees Parlement 
verklaarde zich diep ge
schokt over de moord op 
dierenarts-inspekteur Ka-

rel Van Noppen en wees erop 
dat dit het zoveelste geval is in 
de reeks van aanslagen die in 
Europa sinds jaren gepleegd 
worden op degenen die zich 
tegen de hormonenmaffia keren 
en de personen die deze Ulegcde 
praktijken bestrijden. 

Reeds na de reeks aanslagen 
(augustus 1992-januari 1993) 
had het E P er bij de Raad van 
Ministers en de Europese Kom
missie op clangedrongen de in
ternationale hormonenhandel 
eindehjk ook eens internatio
naal aan te pakken. Daar had de 
Europese Kommissie wel oren 
naar w^ant reeds in april 1993 
stelde ze het Parlement een hele 
reeks maatregelen voor. Die 

voorstellen werden uiteindelijk 
in w^etteksten gegoten en m ok
tober 1993 in de vorm van ont-
werp-verordeningen aan het 
Parlement en de Raad van Mi
nisters voorgelegd. In april 1994 
formuleerde het Parlement haar 
advies. E^n jaar later liggen 
diezelfde voorstellen echter nog 
steeds ter diskussie bij de Raad 
van Landbouwministers. De 
Belgische minister voor Land
bouw André Bourgeois en zijn 
veertien kollega's blijven dus 
z-waar in gebreke. 

In een opvallend konkrete tekst 
laakt het Europees Parlement 
die nalatigheid. De landbouw
ministers worden aangemaand 
onverwijld hun goedkeuring te 
hechten aan de ondertussen an
derhalf jaar oude voorstellen. 
Het Parlement geeft meteen ook 
de goede richting aan. Het wU 

dat het gebruik van beta-ago-
nisten zoals Clenbuterol in de 
veehouderij uitdrukkehjk wordt 
verboden. Ook het totaal-ver
bod op het gebruik van hor
monen moet gehandhaafd blij
ven. Duidehjke taal voor de
genen die — tegen beter -weten in 
— blijven ijveren voor het be
perkt toelaten van een aantal 
geslachtshormonen. 

Maar het E P pakt ook de Kom
missie aan. Iedereen die een 
beetje met het dossier ver
trouwd is, w^eet dat het over
grote deel van de verboden 
groeibevorderaars van buiten 
de Europese Unie worden aan
gevoerd. Daarom wil het EP dat 
de Kommissie maatregelen 
neemt met betrekking tot een 
w^aterdichte invoerkontrole. In 
navolging van wat dokter Alarc 
Janssen, de voorzitter van de 
Vlaamse Dierenartsenvereni
ging, bepleit, verlangt het EP 
een receptplicht voor dierge
neesmiddelen. Geneesmiddelen 
mogen uitsluitend w^orden ver
strekt door erkende dierenart-

De resolutie-Vandemeule
broucke ijvert verder voor een 
uniform en doeltreffend kon-
trolesysteem. Uniforme toepas
sing van de richtlijnen Wciarin 
de kontroles worden geregeld, 
kontroles van nationale labo
ratoria door kommunautaire re
ferentielaboratoria, eenvormige 
analysemetoden, jaarlijkse pu-
blikatie van de resultaten en 
verzoekt de lid-staten het toe
zicht en de kontroles op het 

gebruik van verboden stoffen in 
vlees te verscherpen. 

De handel in verboden groei
bevorderaars is natuurhjk in de 
eerste plaats een grensover
schrijdend probleem. Daarom 
moet de hormonenmaffia inter
nationaal worden bestreden. 
Daarom pleit het EP voor de 
oprichting van een internatio
nale gespecialiseerde cel die de 
bestaande informatie over in
ternationale netwerken koördi-
neert en de gegevens samen
brengt in een Europese data
bank die door de diverse na
tionale opsporingsdiensten kan 
w^orden geraadpleegd. Daarbij 
wordt OOK Europol een rol toe
bedacht. De strijd tegen de han
del in groeibevorderaars moet 
onder de bevoegdheden van 
deze organisatie worden opge
nomen. 

Een betere wetgeving, meer 
kontroles en beter toezicht zijn 
één zaak. Een mentaliteitsver
andering binnen de sektor een 
andere. Daarom vraagt het Par
lement de Kommissie een stelsel 
uit te w^erken voor de kwa-
hteitskontrole van de vleespro-
duktie van het landbouw^bedrijf 
tot de konsument. Het Parle
ment wijst terzake op de nood
zakelijke invoering van een in 

de gehele Europese Unie er
kend kwaliteitskeurmerk. 

Ook Testaankoop krijgt een 
steuntje in de rug. Eind de
cember had deze verbruikers
vereniging de resultaten van een 
onafhankelijk onderzoek naar 
de cianwezigheid van geslachts
hormonen en clenbuterol in het 
Europese vlees gepubliceerd. 
Het parlement wil dit experi
ment verder zetten. De Kom
missie moet jaarhjks een on
afhankelijk onderzoek naar de 
aanwezigheid van residuen in 
vlees financieren. 

Daarmee is het debat niet af
gesloten. Ondertussen kon
digde Jaak Vandemeule
broucke een debat aan voor de 
mei-zitting van het EP te 
Strjiatsburg. Dan wil hij Raad 
en Kommissie ondervTcigen 
over hoe ze de tw^ee door hem 
ingestelde nieuwe begrotings
lijnen — met betrekking tot de 
oprichting van een internatio
nale hormonencel en de invoe
ring van een Europees systeem 
van zelfkontroles (hormonen
vrij label) — zullen invullen. Dat 
wordt zonder enige twijfel een 
uiterst boeiend debat. Niet in 
het minst omdat J aak Vande
meulebroucke dat debat ook 
daad"werkelijk zal bijwonen. 

Bart Staes 

SCHOTS EUROPARLEMENTSLID 
VERVANGT 
VANDEMEULEBROUCKE 

VUJO-HORMONEN-KOE-AKTIEDAG 

MET DE HULP VAN BELLA 

Vrijdag 31 maart hielden de 
Volksuniejongeren aktie in de 
Leuvense binnenstad. Samen 
met V U J O ' s huiskoe Bella 
deelden een vijftiental jonge
ren pamfletten uit. In dit vlug
schrift roept VU-voorzitter 
Bert Anciaux en VU-Euro-
parlementslid Jaak Vande
meulebroucke op om de strijd 
tegen de hormonenmaffia on
verdroten verder te zetten. 

De jongeren trokken via de 
Bondgenotenlaan en Diestse-
straat naar de bekende Oude 
Alarkt. Via een ommetje in 
Mac Donalds en de GB-Quick 
trokken ze w^eer naar het sta
tion. Elke vrijdagavond ko
men aan het station massa's 
studenten voorbij die die dag 
door de Volksuniejongeren 
voorzien werden van treinlek-
tuur. 

In totaal deelde V U J O on
geveer 3.000 pamfletten uit. 
Deze nationale aktie werd die
zelfde morgen reeds voorge
daan door VUJO-Antwerpen 
die vanaf 7 uur 's morgens de 
Berchemse forenzen een pam

flet overhandigden. Zaterdag
morgen 1 april was het de 
beurt aan VUJO-Neteland 
om de pamflettenaktie in Lier 
over te doen. 

Meerdere VUJO-kemen en 
arrondissementen brouw^en 
momentee! plannen om deze of 
andere akties in hun buurt te 
organiseren. 

Jaak Vandemeulebrouckes 
Schotse kollega van de Scottish 
National Party, dr. M a n Ma
cartney, is een polyglot. Net 
zoals ons ander Schots Euro
parlementslid Winnie Ewing 
spreekt hij voortreffelijk Ne
derlands. Winnie Evring de
monstreerde haar talenkennis 
reeds herhaaldelijk. Nu w âs het 
de beurt aan Macartney. 

Alan Rlacartney: „Mijnheer de 
Voorzitter, geachte kollega's, u 
bent wellicht verbaasd dat ik als 
Schot hier het woord voer in het 
Nederlands, maar ik wil hier
mee echter hulde brengen aan 
mijn kollega Jaak Vandemeu
lebroucke, die sinds 1988 een 
volgehouden strijd voert tegen 
de Europese hormonenmaffia. 
Jaak is afwezig omdat hij nog 
herstelt van een z^vare val. Ik 
voer hier ook namens hem het 
w^oord. 

In de allereerste plaats wil ik 
mijn voUe medeleven betuigen 
aan de familie van dokter Karel 
Van Noppen. Deze laffe moord 
kan ons alleen maar met af
schuw vervullen. Laat ons allen 
hopen dat zijn dood niet nut
teloos was. Ik roep de Belgische 
regering op nu eindelijk eens 
serieus werk te maken van een 
volgehouden anti-hormonenbe-
leid. Kollega Vandemeule
broucke pleit reeds jaren voor 
een mentahteitsverandering. De 
vleessektor moet beseffen dat 
hij op zoek zal moeten gaan naar 

< ^ 

alternatieve produktiewijzen 
zonder groeibevorderaars en 
het overdreven en ondeskundig 
gebruik van antibiotica. Want 
er bestaan overal problemen. 
Een onderzoek van de konsu-
mentenvereniging „Testaan
koop" toont aan dat in 36% van 
het Spaanse vlees clenbuterol 
zit, België haalt een cijfer van 
23%, Frankrijk 13%, Neder
land 10%. Alleen Denemarken 
en Schotland gaan vrijuit. 

Wij moeten het probleem dus 
Europees aanpjikken. Daarom 
ben ik zeer blij met dit kom-
promis, dat overigens in grote 
mate de resolutie van Vande
meulebroucke overneemt. Aan 
de vertegenwoordigers van de 
Raad van ministers en de Eu
ropese Kommissie wil ik het 
volgende kwijt: het Parlement 
heeft vroeger al heel vaak voor
stellen geformuleerd. Het w^ordt 
eindelijk eens tijd dat er een 
beslissing genomen w^ordt. 

De Europese verbruiker wil 
geen groeibevorderaars m zijn 
voedsel. Handhaaf het hormo
nenverbod, verbied het gebruik 
van stoffen als clenbuterol, zorg 
voor uniforme kontrole's en 
voer een gekoördineerd beleid 
via een Europese cel. Houd nu 
alstubheft eindelijk eens reke
ning met de konsument!" 

De toespraak van Alcin Ma
cartney werd op algemeen ap
plaus onthaald. 
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ü i ï DE REGIO 
CVP SCHUIFT 
FEDERALISERING 
GEZONDHEIDSZORG 
OP DE lANGE BAAN 
Eens te meer blaast de CVP 
warm en koud in een belangrijk 
Vlaams dossier. Plots blijkt dat 
de federalisering van de gezond
heidszorg op de lange baan kan 
geschoven ^vorden. Zo lezen •we 
o.m. in De Standaard. 

Meer en meer -wordt duidelijk 
dat CVP'er Luk Van den 
Brande in zijn partij het on
derspit moet delven en zijn kon-
federale dromen best m.ag op
bergen. 

De Belgische CVP van De-
haene heeft het pleit gewon
nen. 

Nog maar kort geleden 
schreeuwden de CVP-frakties 
moord en brand omdat het weg
werken van de kommunautaire 
verschillen in de Sociale Ze
kerheid niet vlug genoeg ging. 
Volgens de CVP-woordvoerder 
heette het toen dat "de mogelijke 
konkluóijed uit de Vlaaituie rapporten 
Sauweru en de federale rapporten 
Jadot worden een zaak voor het 
verkiezingsprogramma en de vol
gende regeringt)onderbandelin-
geiu" 

Ook binnen de studiedienst 
van de CVP bleek toen een 
konsensus te bestaan over de 
noodzaak dat de federalisering 
van (delen van) de ziektever
zekering voorwerp zou gaan 
uitmaken van de volgende re
geringsonderhandelingen. 

Vandaag verklaart de CVP w^el-
iswaar gewonnen te zijn voor de 
federalisering van de gezond
heidszorgen, maar meent dat 
het onmogelijk is dit proces op 

gang te brengen bij de start van 
de volgende regering. Of met 
andere woorden : de CVP zal de 
federaüsering niet ter sprake 
brengen bij eventuele regerings-
onderhandehngen ! Het heet nu 
dat het 'overtuigen' van de 
Franstahgen een 'opdracht' is 
die tijdens de volgende regeer
periode moet gerealiseerd wor
den. 

Wij kunnen ons de vraag stellen 
^vanneer de CVP het ogenblik 
dan wel gekomen zal vinden ? 

Het is nochtans duideüjk dat de 
gehele organisatie van de So
ciale Zekerheid voorwerp zal 
uitmaken van de komende re
geringsonderhandelingen. Het 
is onaanvaardbaar, ja zelfs on-
mogeUjk, dat daarbij de fede
ralisering niet ter sprake zou 
komen. Een re-organisatie van 
het societal beleid is immers niet 
mogehjk -wanneer niet duidelijk 
wordt bepaald w^elke beleids
niveaus bevoegd zijn, wie de 
pohtieke verantwoordelijkheid 
draagt en -wie instaat voor de 
financiering. En dat is de echte 
-vraag naar federalisering, of be
ter kommunautarisering. 

Is het toeval dat de VLD ver
klaart dat bij een eventuele re-
feringsonderhandeling er geen 

ommunautaire dossiers op ta
fel mogen liggen? De luxe van 
de regeringsdeelname is de 
VLD duidelijk meer w^aard dan 
de koherente verdediging van 
hun nieu-wbakken Vlaams pro
fiel. 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter VU 

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

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

Za. 8 KORBEEK-LO: Paas- en 
Plantenmarkt. Van 9 tot 17u. in de 
Pastorijstr£iat. Org.: Dosfel, F W 
en VUJO-Bierbeek. 

Za. 22 MEISE: Eetfestijn 1995. 

Vanaf 18u. in Sport- en Rekre-
atlecentrum, Brusselsestwg te 
Meise (ingang langs zwembad — 
Nieuwe laan). Ook op 23/4 van 
llu.30 tot 16u. Org.: VU-Meise-
Wolvertem-Oppem. 

Za. 22 SENT-MARTENS-BODE-
GEM: 15e Pannekoekenfestijn en 
Boterhammen op zijn Pajots. Vanaf 
18u. in Trefcentrum SoUeveld. Ook 
op 23/4 vanaf 15u. Org.: VU-
St.Martens-Bodegem. 

Za. 22 GRIMBERGEN: Lente
etentje van VU-Groot-Grimber-
gen. Vanaf 17u.30 in de Sporthal E. 
Soens, Singel, Strombeek-Bever. 
Ook op 23/4 van llu.30 tot 15u. 

Zo. 23 DIEGEM: Jaarlijks spa-
gettifestijn vanaf 12u. in Zaal GU-
denhuis, Decockplein (achter de 
kerk). Org.: VU-Diegem. 

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 met dubb. Whirlpool in de kamer. 
-—-" 1 10 km Brugge/Oostende. 

JIj j ] Bel voor folder: 
/ ^ A I 059/26.82.97-26.83.80 

fax 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. 

VU-BOEKHOUDING 
TER INZAGE VAN PUBLIEK 
EN PERS! 
De Volksunie houdt aan
staande zaterdag een open-
boekhoudings-dag. Pers en 
pubhek worden uitgenodigd 
de boekhouding van de voor
bije 10 jaar van de VU en 
aanleunende VZW's (VPRTI, 
VNOS, VNS, W M en Dr. 
Balletfonds) te komen inkij
ken en aan een kritisch on
derzoek te onderwerpen. 
Daarbij wordt toeüchting ge
geven over de -wijze -waarop 
binnen de VU de financiën 
beheerd worden. 

Sinds haar oprichting be
schikt de Volksunie als VZW 
over rechtspersoonlijkheid. 
Geen enkele andere partij 
volgde dit voorbeeld. Sedert 

jaren pleit de VU tevergeefs 
voor een volledig open boek
houding van de pohtieke p2ir-
tijen. 

Iedereen is -welkom op za-
terdcig 8 april tussen 10 en 12 
uur in de perszjial van het 
VU-sekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. VU-
sjonpatisanten die een steen
tje willen bijdragen voor de 
VU-kampagne bij de ko
mende verkiezingen, kunnen 
dit op het rek. nr. 435-
0271521-01 van VU VZW. 

Let -wel, enkel giften van par-
tikuheren zijn toegelaten, en 
er -wordt geen fiskaal attest 
afgeleverd. 

300.000 KIEZERS 
ZOEKEN 
HELPENDE HANDEN 
De verkiezingen staan voor de 
deur. Belangrijke verkiezingen 
voor de VU. Wij stelden onszelf 
een streefdoel: 300.000 kiezers 
moeten -we overtuigen. Bert An-
ciaux ^vil samen met alle an-
deren kandidaten op de ver
schillende lijsten hiervoor de 
baan op gaan, manifestaties en 
evenementen aflopen -waar veel 
volk samen komt om zoveel mo
gelijk mensen persoonhjk te 
overtuigen. 

Bert kan dit niet alleen. Heb je 
veel vrije tijd, -wil je je mee 
inzetten om de 300.000 te ha
len ? Wil je mee op stap gaan 

met de kampagneploeg ? Weet 
je een interessante manifestatie 
bij jou in de buurt ? Wil je mee 
briefkaarten schrijven? Wil je 
een bord plaatsen? Kortom 
denk je je steentje te kunnen 
bijdragen tot het sukses van de 
kampagne ? Geef ons dan een 
seintje. We overleggen dan sa
men wat je inbreng in de kam
pagne kan zijn. Elke stem telt. 
We rekenen op je mede-wer
king ! 

c» Bel het Algemeen VU-dekre-
tariaat: 021219.49.30, vragen 
naar EL) Van Weert. 

VU-AFDELING BESTAAT 2 5 JAAR 

PAAS- EN PLANTENMARKT 
TE BIERBEEK 

Op zaterdag 8 april organiseren 
een aantal Bierbeekse vereni
gingen (Dosfelkring, F W en 
VUJO-Bierbeek) voor de eer
ste maal een grote Paas- en 
Plantenmarkt. 

Naast de verzekerde deelname 
van de lokale handelaars, heb
ben reeds een hele reeks plan
ten- en bioemenk-wekers hun 
medewerking toegezegd. In de 
verkeersvrije Pastorijstraat te 
Korbeek-Lo -worden langs 
weerszijden standen en kramen 
opgesteld. 

Bij het ontluiken van de lente en 
in de nabijheid van het Paas
feest, bieden zij aan de bevol
king van de Oostbrabantse re
gio de kans een keuze te maken 
uit het beste -wat de streek te 
bieden heeft op het vlak van 
planten, heesters, bloemen, za
den, boompjes, knollen, enz. 
Daarnaast zal ook binnenhuis-
en tuindekoratie, chokolade ei
eren, oude ambachten en der
gelijke meer niet op het appel 
ontbreken. 

Bovendien -wordt er voor de 
kinderen ruime aandacht ge
schonken aan straatanimatie: 
cirkusschool, een goochelaar, 
een ballonsw^edstrijd,... Ook de 

inwendige mens kan degehjk 
aan zijn trekken komen: hapjes 
op de barbecue, pannekoeken 
en drankenstandjes. 

Tegelijkertijd heeft in de grote 
zaal van het Buurthuis aan de 
Pastorij straat een tentoonstel
ling plaats over 25 jaar VU-
werking in de gemeente Bier
beek. 

c» Voor meer informatie kan 
men dteedd terecht bij Jan Bex, 
UL 016146.37.49 en bij Fon^ 
DetaiUe, uL 016/46.20.26. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

GEZOCHT: 
Strategische plaatsen om bor
den te zetten langs autosnel-
-wegen en spoorwegen. Ken je 
bijvoorbeeld een lanbou-wer die 
een weiland heeft langs de E 40 
tussen Affligem en Ternat en die 
bereid is een bord te zetten van 
de VU. 

Laat het ons dan -weten. Heb je 
een tuin langs de spoorweg, vlak 
bij een station en heb je er geen 
bezwaar tegen dat er een VU-
verkiezingsbord wordt ge
plaatst, geef ons dan een seintje. 
Plaatsen waar regelmatig een 
file staat, of w^aar de trein aan 
een laag tempo langsrijdt, dat is 
-wat -we zoeken. 

De VU besteedt geen grote bud
getten aan kommerciële aifi-
chage. Uw medewerking is dus 
van groot belang. Wij rekenen 
op u ! 

<=» Bel het Algemeen VU-dekre-
tariaat: 021219.49.30, vragen 
naar EU Van Weert. 

Deze week i n 

Knack 
Serie: seksueel mlshruik van kinderen 

Bevlekte laftdeteii 

I gespeeld. Ben op V4 

I '^"t;^fekenenv/eten-

• schappe^y^J^^ in Knack. 
• vanaf d e x e j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Niet te stuiten: pc, modem, 
elektronische snelweg, cd-rom... 
Maar wat hebt u thuis allemaal 
echt nodig? Hoe te kiezen op de 

markt vanpc'sencomputer-
produkten? Een Special 

Huiscomputer, als gids, deze 
week extra bij Knack. 

Het pasta-parkoers 
Als het om pasta gaat, kent de 

Italiaanse fantazie geen 
grenzen. Op zoek naar "de 

beste Itaüaan", deze week in 
Weekend Knack. 

En verder.. 
• De Agusta-affaire • Gesprek 

met minister Johan Vande 
Lanotte • De demokratie 

heruitgevonden • Wat bezielt de 
textielsektor? • Bejaardenzorg 

bij ons. 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TE1 .E KNACK + TALENT 

ELKE WOESSDAG TE KOOP 

4^ WOENSDAG 5 APRIL 1995 



ü ï ï DE REGIO 
OBJEKTIEF 300.000 GESTART 

DRUKKE TIJDEN VOOR TIELTSE VOLKSUNIE 
H e t begon allemaal op za t e rdag 
18 m a a r t toen op he t Len te feest 
J o h a n S a u w e n s te gas t w a s . O p 
de recept ie op he t s tadhuis , 
w a a r V U - s c h e p e n L a m p a e r t he t 
w o o r d voerde , t e k e n d e de mi
nis ter v o o r enkele miljoenen a a n 
overhe ids toe lagen ; een d a a d die 
in de plaatseli jke pe r s heel w a t 
w e e r k l a n k vond . D e z e subsi
dies be t ekenen een d o o r b r a a k in 
enkele dehka te dossiers en zijn 
he t resul taa t van de bli jvende 
inzet van de Tieltse V U ' e r s . 

O p he t Lentefeest zelf \vord t 
d o o r a fdehngsvoorz i t te r Enge ls 
meteen het s ta r t schot gegeven 

voor de k i e s k a m p a g n e in het 
a r rond i s semen t Roese lare-
Tiel t-Kortr i jk. Hij w^as dan ook 
blij de be ide l i js t t rekkerss te 
k u n n e n v e r w e l k o m e n : G e e r t 
Bourgeo is voor de K a m e r en 
Chr i s Van den Broeke voor de 
Vlaamse Raad . D e 300.000-af-
fiches w a r e n trouw^ens overal 
manifest aanwezig . In zijn toe
sp raak g ing J o h a n Sauvi^ens 
g r aag m op deze voor onze part i j 
belangri jke verk iez ingen. 

KARNAVAL 

S a m e n me t een VU-de lega t ie 
b r a c h t J o h a n S a u w e n s n o g een 
bezoek aan he t Tieltse ka rnava l . 

WEST-VLAANDEREN 

A P R I L 

Wo. 5 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren. Om 13u.30 in De 3 Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Tema: Eier-
mobile, paashaantje en origamikip-
petjes. Meebrengen: 1 gekookt ei, 
stilten, schaar, plaklint, lijm. Inkom 
50 fr. Org. : Jeugddienst Vlanajo. 

Vr. 7 B R U G G E : Debat over „De 
Staatshervorming", m.m.v. Johan 
Sauwens, Peter De Roever en Pol 
Van den Driessche. Om 19u.30 in 
OCMW-Dienstencentrum Van 
Volden Boeveriestraat te Brugge. 
Org.: Vlaamse Volksbeweging, 
Brugge. 

D o . 13 B R U G G E : Wilfried Van-
daele over „De Nederlandse taal en 
de kuituur in Europa. Om 15u. in 
De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge. Org. : Informativa. 

Vr. 21 K O E K E L A R E : VU-leden-
feest in zaal Amfora, Ringlaan, 
vanaf 19u. Om 19u.30 etentje 
(koude schotel, 300 fr.); om 20u.30 
Toespraken WUfried Vandaeie en 
J a n Lx)ones. Inschrijven voor 12/3 
bij Norbert Vandecasteele, Moe-
restraat 94, 051/58.90.05. Org. : 
VU-Koekelare. 

Wo. 26 I Z E G E M : V-Club voor 
volwassenen: Pergamano. Om 
29u.30 in de Ommegangstraat 6. 
Deelnéime: op de avond zelf te 
bepalen. Info: Ingrid Werbrouck, 
20.83.45 (voormiddag) of 31.30.81 
(thuis). Org. : Jeugddienst Vla
najo. 

Vr. 28 M E U L E B E K E : Frank Se-
berechts over ,,Het verzet, de kol-
laboratie en de repressie ". Om 20u. 
in zaal De Beer. Gratis inkom. 
Org. : Vlaamse Vriendenkring. 

M E I 

Vr. 5 l E P E R : Politiek debat tussen 
VU, VLD, CVP en Agalev Om 
20u. in de Kamper van Koophandel 
te leper. Deuren sluiten reeds om 
19u.30. Org. : Jaycees leper-Po-
peringe-Wervik. 

D o . 18 B L A N K E N B E R G E : Met 
VWG-Blankenberge naar Gouw-
dag-West-Vlaanderen in Oostende 
in Thermae PcJace. 

Inschrijven door storting op rek. 
748-1212640-49 met vermelding 
Gouwdag Oostende en keuzenum-

VU-DESTELBERGEN-HEUSDEN 
VERNIEUWT ZICHZELF 

D e a lgemene l edenvergader ing 
van de Volksunie-Des te lber -
g e n - H e u s d e n koos onlangs dr ie 
n i euwe bes tuurs l eden . H e t 
m a n d a a t van he t u i tgebre id be
s tuu r loopt to t de s ta tu ta i re ver 
kiezingen (volgend op de par 
lementsverk iez ingen) . Tevens 
he rve rdee lde he t b e s t u u r de 
funkties. 

W i m R a m a n (Walboss t r aa t ) 
volgde de on t s l agnemende J a n 
Andr ie s o p als voorzi t ter . O n 
dervoorz i t t e r -werd ge^vezen ge
meente raads l id Ro land Kerck-
ae r t ( E u r o p a l a a n ) . J o h a n Bue-
len ( P a r k ter He ide ) neemt he t 
sekre ta r iaa t voor zijn r eken ing . 
R a y m o n d Roels (Groens t r aa t ) 
ve rvu l t he t penn ingmees te r 
schap . Voor leden en a b o n n e 
m e n t e n is R e n é C lompen 
( H a e n h o u t s t r a a t ) bevoegd . 
V r o u w e n w e r k i n g neemt Si-
m o n n e D e B o e v e r - D e R o c k e r 
( D ' H a e n e s t r a a t ) voor zich. 
Koen Gielen (Burg . L ibbrech-
s t raa t ) w o r d t verantwoordeUjk 
voor d e j o n g e r e n w e r k i n g . P R -
veran twoorde l i jke is J e a n -
P ie r re R o o s e n (Admiraa l 
s t r aa t ) . 

D e a n d e r e bes tuurs l eden zijn: 
Pe t e r D e Lange (Melkwege l ) , 
A r t h u r D e S m e t (Bergenkru i -
s laan) , WaJter E r a u w ( D e n d e r -
m o n d e s t e e n w e g ) , J a c q u e l i n e 
F a c k (Blauwes teens t raa t ) , An
d re M o e n s ( Groens t r aa t ) , Ri
c h a r d Roels (Gr imbeer thof ) , 
F r a n s Van Laeken ( D e n d e r -
mondesteenvireg) en M a r c e l 
Wil lems (Hoo i s t r aa t ) . 

Voorzi t ter WLm R a m a n wijst 
e rop da t o n d a n k s de voorbije 
tegenslagen jong-vo lwassenen 
h u n w e g t e rugv inden n a a r de 
Volksunie . Z e voelen zich aan
g e t r o k k e n d o o r de o n g e b o n d e n 
Vlaamse, sociaal - rechtvaardige, 
v e r d r a a g z a m e en g roene V U . 
Tijdens de k o m e n d e federale en 
nat ionale verk iez ingen wil de 
afdeling d a n ook o p n i e u w 1.000 
s t emmen halen. 

D i t hjkt geen ijdel streefdoel 
w a n t PR-veran twoorde l i jke 
J e a n - P i e r r e Roosen ve rk lap te 
da t well icht 2 k a n d i d a t e n van de 
V U D e s t e l b e r g e n - H e u s d e n op
komen voor respektieveli jk de 
Vlaamse R a a d e n de Kamer . Hij 
w o u de n a m e n n o g niet vri j
geven. 

In een nokvoUe E u r o p a h a l w e r d 
hij entoesias t on thaa ld en 
p r o m p t me t de nodige d e k o 
rat ies omhangen . D a t hij uit he t 
ka rnava l -gekke L i m b u r g k o m t 
k o n niet ge loochend w o r d e n . 

N a deze ges laagde a v o n d bleef 
de afdeling niet op haa r lau
w e r e n rus ten , in de d a a r o p 
volgende w e e k spanden enkele 
leden zich tot he t ui ters te in om 
alle Tie l tenaren w a k k e r te 
s c h u d d e n v o o r he t p rob leem 
van d e hormonenmaff ia . 

In alle b r i evenbussen w e r d de 
folder van J a a k Vandemeule -
b r o u c k e verspre id . D e z e akt ie 

k e n d e haa r h o o g t e p u n t op don
d e r d a g 23 m a a r t toen voor aan
v a n g van de gemeen te raad ook 
aan de gemeente raads leden , de 
pe r s en he t pubUek deze folder 
w e r d overhand igd . 

E n n u volgt de rus t zult u zich 
a fv ragen? N e e n , alle midde len 
w o r d e n nu ingezt om Tiel tenaar 
J o s é L a m p a e r t (3e p laa ts 
Vlaamse R a a d ) aan een zo goed 
mogehjke verkiezingsscore te 
helpen. D e Tieltse Volksunie zal 
zeker haa r steentje b i jdragen 
aan het be re iken van he t 
300.000-objektief. 

(pc) 

VU OOK IN 
ZWEVEGEMS OCMV^ 
In de gemeen te raad van Z w e -
vegem k o m t naas t de V U ' e r 
E r ik M a e s nu ook Bea Bossuyt 
de fraktie Z w e v e g e m 2000 ver
s te rken . 

O o k in de r aad van het O C M W 
IS er een m a n d a a t voor de Volks
unie . N ie t E r w i n Bossuj^i d ie 

LIMBURG 

APRIL 

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. 

OOST-
VLAANDEREN 

A P R I L 

Zo. 9 SINT-NIKLAAS: Opening 
Bormsjaar met Bormsmis om 
10u.30 in Kollegekerk, 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 
buffet. Gastspreker: Karel Van 
Hoorebeke (lijsttrekker Kamer). 
Toegang: 400 fr., inschrijven tot 
20/4 via E. Herman (251.50.08 - na 
18u.). 

Za. 29 E R P E - M E R E : Ontbijt
wandeling. Vertrek £ian Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 
lOu. waar een stevig ontbijt (spek-
eieren, brood, koffie) w^ordt op
gediend. Zich voorzien van stevig 
schoeisel, ev. regenkleding. Deel
name: 150 fr.p.p. Vooraf inschrij
ven bij André Everaert, 
053/83.42.65. Org. : VU-Erpe-
Mere. 

Zo. 30 AALST: VU-Lentefeest met 
uitgebreid Koud Buffet. Doorlo
pend van l lu .30 tot 15u.30 in het 
Sociaal Centrum, Rerum Nova-
rumstraat (Immerzeeldreef). Deel
name: 600 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). 

door oms tand igheden vers tek 
moe t laten gaan , m a a r wel Bi-
a n c a Rigolle neemt dit m a n d a a t 
op . 

Wij w e n s e n allen een v ruch t 
ba r e en ge ïnspi reerde w e r k i n g 
t o e ! - •- . .- • . • 

Di . 11 T O N G E R E N : Amnestie
debat en voordrachtavond met Ri
chard Vandersmissen (Het 
Nieuwsblad/De Standaard). Om 
20u.in bovenzaaltje Café Central, 
Grote Markt 13. Org. : VU-Ton-
geren. 

Vr. 21 Z O L D E R : Gespreksavond 
,,Vlaams-nationalisme en Nieuwe 
Orde 1933-1946". Met Bruno De 
Wever. Om 20u. in het Kuituur-
centrum, Dekenstraat 40. Org. : 
VU-West-Limburg 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 12u.45 Heusden, St. 
Willibrordusplein; 12u.60 Berin
gen-Markt; 12u.55 Paal-Oude 
tramstatie; 13u.l 6 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 (60 pi.). Prijs 
reis + kaart 400 fr., studenten 200 
fr., -12j. gratis. Opstapplaatsen: 
Kinrooi-kruispunt, Hu.50; Gei-
stingen-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. 

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. 

ANTWERPEN 

A P R I L 

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 14u. 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. ledereen 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. 

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

Vr. 21 T O N G E R L O - W E S -
T E R L O : Dirk Demeurie, sekre-
taris IJzerbedevaartkomitee, over 
de huidige werking van het komitee 
en haar verhouding tot het SMF. 
Om 15u. in KapeUekeshoef te Ton-
gerlo. Org. : S M F . Toegang gratis. 

Zo. 23 BERLAAR: Deelname aan 
ANZ in Antwerps Sportpaleis in 
groepsreservatie met Waiter Luy-
ten (prijs 475 fr.p.p.) Plaatsbespre
king en 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 1 Ou. ontbijtbuffet 
en praatcafe. Slottoespraak: Bert 
Anciaux. Om 13u.45 met speciale 
tram naar Sportpaleis voor het 
Zangfeest. Deelname: 250 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. 

M E I 

Di 9 B E R C H E M : Daguistap F W 
naar Priorij Corsendnck en Hoog
straten. Vertrek Berchem-station 
om 8u.30. Bezoek priorij (gids), 
daarna naar Hoogstraten (bezoek 
Catharinakerk, begijnhof, stads-
wandeUng met gids). Deelname 
1.000 fr. (bus, chauffeur, gids, mid
dagmaal, koffie/gebak). Terugrond 
19u. Inschrijven vóór 18/4 bij F W -
Berchem. 

Za. 27 L I E R : Kultureel-toeristi-
sche tweedaagse busreis naar Sei-
gen en Dülenburg (D). Org. : DF. 
Info: reisleider Walter Lu3rten 
(03/482.11.93). 

ZOEKERTJE 
• O m zijn kleinzoontjes (9 en 6 
j aa r ) te plezieren verzamel t een 
g roo tvade r postzegels ui t he t 
bu i t en land . S t u r e n n a a r F r a n s 
D u r n e z , „ D e Vliet", Brugge 
s t raa t 57/59 te 8930 M e n e n . 
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KULT-UITJE 
MOBY DICK "HERTAALD" 

MAG ER NOG AVONTUUR ZIJN? 
H e t échte " jongensboek" is te 
r u g van weggewees t . Zoveel 
•wordt a l thans duidelijk w^an-
neer je er bi jvoorbeeld eens de 
fondslijst van uitgeverij Altio-
ra /Averbode op napluis t . N ie t 
da t J u l e s Verne , M a r k Twain, 
J o h n a t t a n Swift of Alexandre 
D u m a s helemaal n a a r de uit
d r age r •waren ve rbannen , m a a r 
er w a s (en is) toch een tijd da t 
incest, rascisme, e ch tb reuk en 
mil ieuvervui l ing he t be te r de 
d e n in he t j eugdboek , d a n avon
tuurl i jke reizen, lotgevallen v a n 
musket ie rs , ve rha len over lil-
Uputters en de belevenissen v a n 
spijbelende schooljongetjes aan 
de oevers van de Alississippi. 

T h e m a - of maatschappi jkr i t i 
sche boeken , die p r e t ende ren de 
lezer een gewe ten te schoppen , 
moe ten k u n n e n . M a a r he t één 
sluit he t a n d e r niet uit. W e zijn 
blij w^anneer onze k i n d e r e n ook 
eens k u n n e n w e g d r o m e n bij een 
goed geschreven ve rhaa l w a a r i n 
de spannends t e en mees t fan
tas t ische voorval len w^orden be
schreven . Bovend ien zijn deze 
"oude" k a s k r a k e r s he lemaal niet 
zo ve r s token v a n meiatschap-
peUjke beschouwingen als m e n 
ons de voorbije j a ren wel eens 
heeft wil len doen geloven. D e z e 
b o e k e n geven v a a k sche rpe r de 
t i jdsgeest v a n een per iode aan 
d a n menig geschiedenisboek. 
H e r u i t g a v e n van zulke w e r k e n 
v ragen d a n ech te r w^el een des

kund ige aanpak , me t eerbied 
voor het origineel en zonde r 
onde r scha t t i ng v a n de jonge le
zers . M.a .w. he t avon tu renve r 
haal moe t z 'n d iepere onder 
g r o n d bewcU'en, zelfs als he t om 
een jeugdvers ie van een mees 
t e r w e r k gaat . 

Uitgeveri j Al t iora /Averbode, 
h ie rvan ten voUe bewus t , s tapte 
o p n i e u w de scha tkamer v a n d e 
were ld l i t e ra tuur b i n n e n en 

DE BISSCHOP VAN 
MELSBROEK EN 
ANDERE HEILIGEN 

Vooral in Wes t - en Oos t -
Vlaande ren zijn er we l mee r 
d a n vijftig pa roch ies die als 
pat roonheUige ofwel A m a n -
dus , Bavo of Elooi hebben . 
Zelf o p zoek zijnde n a a r de 
w o n d e r e a v o n t u r e n v a n de 
heihge A m a n d u s , die halver-
w^ege de zevende e e u w mijn 
g e b o o r t e d o r p me t een bezoek 
ve ree rde , v o n d ik wel boei
ende dokumen ta t i e in he t 
w^erk van onze goede vr iend, 
de Benedik t i jnerpa te r en 
over tu igde Vlaming, d o m 
TUlo van Biervliet, en ook 
m o c h t de ze ldzame „Lof rede 
op den Hei l igen A m a n d u s , 
Bisschop, Geloofszendehng, 
Aspote l de r Be lgen , p a t r o o n 
van O o s t r o o s b e k e " er bes t 
zijn. M a a r met deze laats te 
pubhka t i e van de h a n d van 
k a n u n n i k Gul ie lmus Franc i s -
cus Tanghe (uit 1874) b r e e k t 
m e n geen ijzer. Al moet m e n 
de verd iens ten v a n de Pa-
rochiehoeken van Kanunnik 
Tanghe, enkele ja ren geleden 
t e rug u i tgegeven bij Famil ia 
en Pa t r i a te H a n d z a m e , ver
de r ten zeers te n a a r wéiarde 
schat ten . 

PERNOUD 
Wie er enigszins w a t w^eten-
schappeüjker wil tegen cian 
gaan en zich niet louter h o u d t 
aan pr ies ters-geschiedschr i j 
vers uit v roege r eeuw^en, be 
landt a l sdan onvermijdeli jk 

bij de F r a n s e his tor ica Régine 
P e m o u d , van wie reeds in 
1985 LM Saintd au May en Age 
verscheen , een -werk da t t hans 
een Du i t s e v e r t a h n g mee
kreeg, Die Heiligen int Mit-
telalter. M e n v ind t er alles 
over A m a n d u s en a n d e r e ge-
loofszendelingen, w^eliswaar 
in een v r e e m d e mild-ironi-
sche, h is tor ische stijl. W e 
k u n n e n er iets ui t leren Wcint 
als P e m o u d he t heeft over de 
w^aanzinnige ve re r ing VcUi re 
l ikwieën verwijs t ze n a a r onze 
hedendaagse manie om h a n d 
teken ingen of haa r lokken v a n 
b e r o e m d h e d e n (sportlui , p o p 
s ter ren , enz.) te verzamelen . 

B laderend in deze 460 blz. 
te l lende tu r f v e r n e m e n w e 
ook da t er op he t e inde van de 
zevende eeuw, kor t s tond ig 
een b i sdom M e i s b r o e k (bij 
Brussel ) heeft bestcian. D e 
b i sschop v a n M e i s b r o e k v^erd 
over igens zelfs heUig ver
k laa rd . W i e ^veet profe teerde 
de b rave m a n 12 eeuw^en ge
leden niet da t M e i s b r o e k tu s 
sen 1946 en 1958, voor Za -
ven tem, symbool s tond voor 
de luch thaven . 

L. D e m e d t s 

c » Die Heiligen imMitteUdter. 
Frauen and Manner, die ein 
Jabrtaiuiend pragten. Régine 
Pernoud. Uitg. DTV, 460 blx., 
20 DM. 

kw^am naa r bui ten met een sta
peltje "evergreens" . D e ui tge
verij vrist twee g e r e n o m m e e r d e 
Vlaamse jeugdschr i jvers te 
s t r ikken, om he t oo r sp ronke 
lijke w e r k te "her ta len" en van 
een na \voord te voorzien, zoda t 
deze mees t e rwerken uit de 
avontuur l i jke were ld l i t e ra tuur 
vlot ve r t ee rbaa r zijn voor een 
mode rn , jong publ iek vanaf 12 
jaar. M a a r ook vo lwassenen 
k u n n e n aa rd ig w a t plezier be 
leven aan deze sch i t te rende uit
gaven ! Z o hersch iep H e n r i Van 
Dae le Tijl Ulenópiegel van Char 
les D e Coster, Moonfüet vein 
J o h n Falkner , Tom Sawyer van 
M a r k Twain en De Grote To
venaar van Oz van F.L. Baum. Exl 
F r a n c k n a m Robindon Crw)oëva.n 
Danië l Defoe o n d e r h a n d e n , Mi
chael Strogoff v a n J u l e s Verne, 
De man op de schimmel vóin Theo-
do r S t o r m en Oliver Twidt v a n 
Char les D i c k e n s . 

Exi F r a n c k n a m ook he t re 
cents te deel in de reeks o n d e r 
handen , hij gaf Moby Dick v a n 
H e r m a n MelvUle, da t in 1851 
voor he t eerst verscheen , een 
grondige o p k n a p b e u r t . M o b y 
D i c k is he t ve rhaa l van Ismaël 
die a a n m o n s t e r t o p een wal -
visvaarder . Hij voel t meteen da t 
er een b e k l e m m e n d e sfeer cian 
b o o r d hang t . Pas na enkele da
gen verschi jnt de v r e e m d e ka
pitein a a n dek . Kos t w^at kos t wil 
hij de b e r u c h t e potvis M o b y 
D i c k v inden . Voor de b e m a n 
n ing is di t het begin van een 
levensgevaarl i jk avon tuur . 

Toen F r a n c k de kopij van "zijn" 
M o b b y D i c k naa r de u i tgever 
s tuu rde , vergezelde hij deze met 
een briefje, w a n t voor de ge-
w^eldige klus die hij k laa rde h a d 
hij zelfs zijn reputa t ie als jeugd
schrijver v e ü : "AL) du niet de 
mooidte - meejt gewaagde en toch 
meedtgetrouwe -jeugdhewerking van 
Moby Dick ié die ooit ver<>chenen u>... 
dan lever ik mijn Staatsprijö terug 
in!" 

W a t ons betreft m a g Ekl F r a n c k 
z'n Staatspri js h o u d e n . Veel 
hoeven "we hier niet mee r aan 
toe te v o e g e n ! 

( t s ) 

c» Moby Dick. Ed Franck naar 
Herman Melville. Uitg. Altio
ra/Averbode, 1995, 177 blx, 
495fr. 

COLLEGIUM VOCALE ZINGT 
BACHS HOHE MESSE 

EEN GLIMP 
VAN DE HEMEL 
Wie een p la t enzaak b innens t ap t 
en w a t l uk raak r o n d d w a a l t tus 
sen de koormuz iek stoot on
vermijdelijk op de n a a m van 
PhUippe H e r r e w e g h e . D e z e 
G e n t e n a a r is van v o r m i n g ge
neesheer en dir igent , een \vat 
v r e e m d e kombina t i e schijnbaar. 
In 1970 st ichtte hij he t Colleguim 
Vocale da t b a a n b r e k e n d w e r k 
levert in de vocale polyfonie en 
da t in tussen al heel ^wat op
n a m e n op zijn n a a m heeft -waar
o n d e r de belangri jks te reh-
gieuze w e r k e n van Bach, de 
Mar i avespe r s en M o n t e v e r d i , 
het Requ iem v a n Gilles, de mis 
in c-moU v a n M o z a r t , en recen t 
nog het o ra to r ium Elias van 
M e n d e l s s o h n en zijn op zes
tienjarige leeftijd geschreven to-
neelmuziel bij Shakespea re ' s 
Midzomernachtddroom. 

P h i h p p e H e r r e w e g h e voelt zich 
overal thu is . Hij haalde zopjis 
nog een Caecihapri js me t zijn 
u i tvoer ing van Lassus ' Lagrimc 
di San Pietro, en s tapt p rob leem
loos van de verfijning in de 
renaissance naa r de r a u w e hed-
stijl v a n onze t i jdgenoot K u r t 
WeUl op v a a k w r a n g e teks ten 
van Brecht . 

HOSANNA! 
G e e n passietijd zonde r een 
kruis-weg in de s tad en een ora-

Liddterend naar Bach word je 
ingetogen. 

t o r ium of een mis van Bach . D i t 
k o m t goed uit, w a n t voor zijn 
jubi leum in A n t w e r p e n en Brus 
sel — het koor bes taa t 25 j aa r — 
kiest het Col legium Vocale voor 
het h o o g t e p u n t in de religieuze 
muziek, Bachs Messe in h-moU. 
Die lijkt he te rogeen , gebo ren 
als ze is uit verschi l lende b ron 
nen zoals he t g regor iaans en de 
canta te , maiar ze v indt haa r een
heid in Bachs geloof en het 
myster ie van he t sacrale . Luis
t e r end n a a r H a e n d e l ben ik ge
neigd mee te neur iën , bij Bach 
w o r d ik ingetogen. E^n inge-
vrikkelde fuga, dubbe lkoor , na
boots ing en ins t rumenta t i e lij
ken bij de can to r ui t Leipzig 
even na tuu rh jk als onze ge^vone 
man ie r van sp reken . M a a r d a a r 
zit mee r achter . O o k M o z a r t en 
Gezelle h e b b e n da t spon tane . 
Tot je h u n handschr i f t bekijkt . 

Bachs Hohe MedM stelt hoge ei
sen. Herrew^eghe doe t een be 
roep op oude in s t rumen ten . Z o 
k o m t de t r ave r so zach taa rd ig en 
heflijk over, de h o b o k l ink t als 
een schalmei, d e n a t u u r h o o r n is 
wee rba r s t i g en t e g e n d r a a d s . 
H e t sohs t enkwar t e t (Sibylla 
R u b e n s , s o p r a a n ; A n d r e a s 
Scholl , con t r a t eno r ; Chr i s toph 
Prégard ien , t eno r en Pe t e r 
Kooy, bas ) staat voor h a r m o 
nisch samenz ingen en dienst-
bciarheid. M a a r het is voorjJ de 
k o o r k l a n k die bekhjft. H e t Col
legium Vocale deelt in de ver-
w^antschap van zijn d i r igent me t 
de v rome geest van Bach . H i e r 
is alles vemzelfsprekend. H ie r 
w o r d t a ler t ge reagee rd op de 
ger ings te aan\vijzing. Ik d e n k 
aan het k o n t r a s t tussen de h a r d e 
k l ank v a n het crucif ixus en de 
t r iomf Vcin het resur rex i t in he t 
C r e d o . Ik d e n k a a n de hemel-
bes to rming van he t H o s a n n a . 
H i e r schieten w o o r d e n als mooi 
en un iek te kor t . 

Bach, Phi l ippe H e r r e w e g h e en 
he t Col legium Vocale m a k e n 
ons stil vanb innen , on t roerd , en 
v e r w o n d e r d om he t wonde r . 

( w d b ) 

LENIGE KINDEREN: 

VAN APEDRAF TOT KIKKERSPRONG 

Bij uitgeverij Clavis verscheen 
een leuk beweg ingsboek voor 
k inde ren van schrijfster A n i t a 
Holsonbï ick-Windmolders . 
Van apedraf tot kikkerdprong moe t 
k leuters h u n lenigheid doen be 
w a r e n aan de h a n d van voor
bee lden in de d ie renwere ld . D e 
k inde ren w o r d t gevraagd spe
cifieke bew^egingskenmerken 
v a n d ieren na te bootsen . E lke 
o p d r a c h t gaa t g e p a a r d met een 
prach t ige iUustratie v a n Leo 
Tunmers . 

Enke le v o o r b e e l d e n : „ Wil je ste
vige armspieren ontwikkelen, vergeet 
dan even je benen en beweeg je voort 
zoaL de zeehonden doen." en „Rup-
den worden later vlinders. Je kunt je 
golvend voortbewegen zoaU een rup<f, 

^ 

maar een vlinder word je nooit.". 
N a a s t deze k o n d e n w^e, o n d e r 
ande ren , ook nog k e n n i s m a k e n 
me t de dchUdpaddegang, de slen
terende luiaard en d e pinguXnped-
del. D e juf, de welpen le ider of de 
babysi t v inden ach t e r aan in he t 
boek ins t rukt ies om de bewe
gingsoefeningen zo vlot en sier
lijk mogelijk te la ten ve r lopen . 
In flamingohink n aa r de boek
hande l d u s ! 

(gv) 

a» Van apedraf tot kikker-
dprong, Anita HoUonback-
WinSmoOeró en Leo Tunmerd 
(ilL), uitg. Clavid - Haddelt, 
1995, 32 bUc, harde kaft, 
450fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 8 APRIL 

SINGIN'INTHERAIN 
Klassieker onder de musicals, met als temia de Holljrwood-
industrie in de jaren twintig. Een schitterende film (1952) van 
Stanley Donen en Gene Kelly. (TV 2, om 20u.35) 

ZONDAG 9 APRIL 

WHOOPS APOCALYPSE 
De Falklandkrisis is het uitgangspunt voor deze kostelijke 
parodie op een atoomrampenfilm. Monty Python-kolder 
•waarin de draak wordt gestoken met de internationale politiek. 
Britse film (1986) met Herbert Lom, Loretta Swit en lan 
Richardson. (VTA, om 20u.) 

MAANDAG 10 APRIL 

MANHATTAN 
Manhattan is een vrijwel perfekte film, met korven vol 
grappige one liner,) en komische aformismen en de filosofische 
bedenkingen die Woody Allen daarbij maakt. (VT'^, om 
20u.30) 

D I N S D A G 11 APRIL 

WHITE FANG 
Derde verfilming van het beroemde jeugdboek van Jack 
London, een vervolg op Call of the WiD. Het verhaal speelt dus 
opnieuw in Klondike, •waar Klaus Maria Brandauer de goud
zoekers door de •woeste natuur gidst. Het zijn de natuur en de 
dieren die de sho'w stelen in deze Disney-produktie. (TV 2, om 
15u.30) 

WOENSDAG 12 APRIL 

OUT COLD 
Cinische zwarte komedie (1990) over een klassieke drie
hoeksverhouding : een slager, de minnares en de slagersvrouw^. 
(VT4, om 20u.30) 

IN DE PUT 
Voor Boulevard draaiden Etienne Verhoeyen en Griet Delen 
een dokumentaire over de geschiedenis van de Kempense 
steenkoolmijnen. In het eerste deel wordt de periode tussen 
1901 (de ontdekking door André Dumont van een kooUaag in 
As) en het einde van de jaren 50 beschreven. Het tw^eede deel 
wordt volgende •week uitgezonden. (TV 1, om 22u.20) 

D O N D E R D A G 13 APRIL 

HOE LANGER HOE LEGER 
De herstmkturering van de Belgische strijdkrachten zou tegen 
eind 1997 een besparing van zo'n 23 miljard moeten hebben 
opgeleverd. Dirk Mampaey onderzoekt voor Panorama of dit 
objektief realistisch is en situeert ons afgeslankte leger in de 
nieu^we internationale strukturen van NAVO, W E U en VN. 
(TV 1, om 2(inAS° 

VRIJDAG 1^ APRIL 

TOUT FEU TOUT FLAMME 
Een oudere avonturier keert na jaren terug bij zijn gezin, •wsiar 
de oudste dochter nu de touwtjes in handen heeft. Het 
generatiekonflikt dat er uit volgt wordt op serene manier 
benaderd en Yves Montand en vooral Isabelle Adjani akteren 
op hoog niveau. Franse film uit 1981. (TV 1, om 21u.20) 

Dudley Moore en Ncutcudja Kuukl in de heerlijke komedie 
Unfaithfully Your^. Zaterdag 8 april op VT4, om 20u. 

BOULEHEN BOVEN BROADWAY 
'k^-k'k Woody Allen is iemand 
die •wij met de jaren steeds meer 
zijn gaan smaken. Zijn histo
rische re-konstrukties én zijn 
schildering van het joodse fa
milieleven maken van hem een 
enig talent, met niemand te ver
gelijken en omgekeerd. 

Bullets over Broadway, zijn 
nieu^wste film, is een onaflian-
keUjke produktie, w^aarin AUen 
niet op het scherm komt, maar 
zich beperkt tot de regie en het 
scenario, en •Wciarin zelfs twee 
van zijn altijd aanwezige ak-
trices, Diane Keaton en uiter
aard ook Mia Farrow niet ko
men opdraven. Allen heeft ech
ter in de persoon van John 
Cusak een waardige vervanger 
gevonden. Die speelt de rol van 
de neurotische, hypochonder 
die Allen bij uitstek neerzet, zo 
goed als de master himself. Die 
figuur kreeg de nciam Da^vid 
Shayne mee, en het gaat om een 
jonge kerel (daarom kon Allen 
hem met goed fatsoen niet meer 
uitbeelden) die teater schrijft en 
erg stoer doet over toegevingen 
die hij niet zal doen. 

Maar met een schitterende ope
ning voor ogen, waarop de hele 
stad zal worden uitgenodigd, 
met als enig addertje onder het 
gras dat het lieQe van de geld
schieter — gangster Nick Valenti 
— een hoofdrol moet spelen, 
bhjft er van die principes al vlug 
erg •weinig over. Sha3^ne zal zelfs 

gaan regisseren. Aïaar dat heeft 
ij ge^weten, want het gang-

sterhelje, Olive Neal (Jennifer 
TUly), kan zonder moeite de 
hoofdrol spelen in een k^wis-
programma voor gorilla's en dan 
zullen de gorilla's nog •winnen 
ook. Het bezorgt hem de vre
selijkste nachtmerries en de si
tuatie doet soms denken aan de 
Jane Mansfieldfilm „The girl 
can't help it", of de Olive die 
door Popeye steeds moet wor
den gered. Popeye in dit geval is 
hjiar bodyguard Cheech (Chazz 
Pahninteri). Maar er moet en 
Zed ̂ vorden gespeeld en het stuk 
„God of Our Fathers" begint 
langzaam vorm te krijgen •wan
neer de echte artiesten er zich 
steeds sterker voor gaan inzet
ten. En dat zijn J im Broadbent, 
Tracey Ullman en Dianne 
Wiest. De onuitspreekbare dia
logen •worden steeds weer door 
gangster Cheech verbeterd, 
•wanneer de akteurs ze •weer 
eens niet uit de bek krijgen. 
Langzaam beginnen •we het ar
tistieke talent te ontdekken op 
een plaats waar men het he
lemaal niet verwacht. 

Dit is een komische film die 
terecht met zeven Oscarnomi
naties ging lopen en nogmaals 
een bevestiging is van het grote 
talent van Woody Allen. 

•^fk Toni Witney (Tina Majo-
rino) en Andre (Tory the Sea 
Lion) zijn naast Keith Carra-
dine de hoqfdrolvertolkers in 
Andre, een erg luchtige film 
waarin een zeeleeuw de rol van 
een zeehond schitterend ver
tolkt. Lassie, Benji, Black 
Beauty, The Black Stallion, en 
andere walvissen, muizen en 
katten die een lach en een traan 
uit de ogen van dieren(lief)heb-
bers kunnen toveren, zijn niet 
ver weg. Zo gaan er •wel twintig 
in een dozijn. Maar de kinderen 
zullen er van houden. En ze 
zullen na het zien van deze film 
zeker een zee(hond)leeu^w als 
speelkameraadje vragen. 

In zijn nieuwe film, BuUett) of Brodway, komt Woody Allen zelf niet 
op het dcherm. 

•k Street Fighter is gebaseerd 
op het videospel „Street Fighter 
II" en Jean-Claude Van 
Damme doet met deze film een 
flinke stap achteruit, sinds hij 
iets geloofwaardiger •was ge-
•worden in „Hard Target", maar 
zijn rol is niet meer dan deze van 
een mekanische pop. De schit
terende en nog niet zo lang 
geleden overleden akteur Raul 
JuUa, aan wie de film is op
gedragen, speelt hier een van 
zijn meest w^aardeloze rollen en 
hij heeft er •wat w^aardeloze ge
speeld. Zelfs de JCVD-fans 
zullen zich bedrogen voelen. 

kk Suske en Wiske hebben 
hun professor Barabas, Kui^e 
heeft iets met professor Zon
nebloem, en Rlclile Rich doet 

het met professor Keenbeen 
(•wijsbeen). Richie 'Rich (kind
ster Macaulay Culkin die lang
zaam te groot •wordt voor dit 
soort rollen) is het rijkste 12-
jarige kind van de •wereld. Hij 
heeft zijn eigen baseball-coach, 
Claudia Schiffer als trainer en 
zijn eigen McDonalds, maar hij 
heeft geen vrienden. 

Zijn knecht zal hem helpen en
kele vriendschappen te sluiten 
en wanneer iemand de rijke 
familie Rich naar de andere we
reld wil helpen, zuUen ze Richie 
Rich terzijde staan, 't Ja , je 
moet met de paasvakantie toch 
ergens heen met de kinderen. 

Willem Sneer 

SATERDAG © 

Reed bus te snel ? 
Haacht en spoed is zelden 
goedl 

Waarom? 
Tarom! 

© 

© 

AHASVERUS 

„Teoloog noemtpaiut diktator" 
las Ahasverus 
En zichzelf Küng Fou? 

1 april 1995: 
Wij hadden weer beet I 

© 

Viezerds op TV in Singa.. 
...pore people! 

© 

EN OOK DIT NOG... 
ZONDAG 9 APRIL 

DE SLAVEN VAN HET GEHEUGEN 
Dokumentaire over de manier -waarop de herinnering aan het 
verleden een voedingsbodem is voor het joodse nationalisme. 
Filosoof Jesayah Leibowitz legt uit -wat er omgaat in een volk dat 
zijn bestaan in essentie baseert op wat er mis ging in het verleden. 
Een keuze van Miei Dekeyser. (TV 2, om 19u.50) 

MAANDAG 10 APRIL 

TEN HUIZE VAN ZUSTER LEONTINE 
Exlward De Maeschalck préiat met zuster Leontine. Zij mag 
beschouwd •worden als de pionier van de stervensbegeleiding en 
paUiatieve verzorging. (TV 2, om 20u.'40) 
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MIGELWIK 
REDAKTIE OP ZOEK NAAR JOM EN JUST VOOR EEN GEMEENTELIJK 

VERKEERSBELEID 
Tussen 1955 en 1957 versche
nen in het tijdschrift De VolL^unie 
kóirikaturen onder de naam 
Jom. Vandaag lijkt het moeilijk 
om te achterhalen aan wie deze 
naam toebehoorde. In diezelfde 
jaren verschenen in 't PaUieterke, 
onder de na^im Sinjoorke, te
keningen in ongeveer dezelfde 
stijl. Omdat ook daa.r de pu-
blikatie in 1957 ophield gaat het 
wellicht om dezelfde tekenaar, 
namelijk Willy Mertens die in 
dat jaar op 37-jarige leeftijd 
overleed. 

De karikaturen Vcin Jom wer
den opgevolgd door deze van 
een zekere Just , vandaag al 
even moeihjk terug te vinden. 

Wie helpt de redaktie bij het 
achterhalen van J o m en J u s t ? 
Dank bij voorbaat! 

c» Graag alle inücbtingen naar 
WIJ, Barrihadenplein 12 te 
lOOOBnutjeL Tel: 02/219.49.30. 
Fax: 021217.35.10. 

Oplossingen voor de talrijke 
verkeersproblemen •waarmee 
onze sterk gemobihseerde maat
schappij gekonfronteerd wordt 
zijn doorgaans kompleks en in
grijpend van aard. Vandaar dat 
besluitvormers en uitvoerders 
vooral nood hebben aan des
kundigheid. Door vorming om
trent het verkeer v^dnt het beleid 
aan k%valiteit wat een goede 
strategie moet bevorderen. 

In het kader daarvan ontwik
kelde de afdehng Vorming en 
Kommunikatie van Langzaam 
Verkeer een gemeentelijk vor
mingspakket. Ter ondersteu
ning hiervan organiseren de 
Vlaamse Stichting Verkeers
kunde en minister van Verkeer 
Johan Sau'wens tw^ee studie
dagen met als thema "Denk 
globaal, handel lokaal". De 
studiedctg, aanbevolen door de 
Vereniging van Vlaamse Man
datarissen, biedt een uiteenzet
ting omtrent de aanpak van een 
doeltreffend beleid, de effekten 
en gevolgen ervan. 

De studiedagen zullen door
gaan op 9 mei in het Kidtureel 
Centrum Zw^aneberg van Heist-
op-den-Berg en op 11 mei in het 
Kultureel Centrum GUdhof van 
Tielt. De inschrijvingen lopen 
tot 2 mei. 

Katrien Pau-wels 

c& Info: Vlaanute Stichting Ver
keerskunde, Regine Van Impe, 
H. Condciencestraat 1, 2800 Me-
chelen (teL 015144.09.98). 

nv de winne-fabrisac 

-^ / nügrostrast 188 
V / B 9200 sohoonaarde 

^ dsndennonde 
0B2/42 33 04 - 42 30 16 

dnikkerü 

ofiset 

repro 

enveloppen 
tx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
directmail 

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

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

INFO « 057/22.87.15 Jë 
Advertentie 
uitknippen 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTErr 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

js sonen. Groepen 
Vj) en bussen op 
'"^ afspraak 

tegen speciale 
prijzen - toeristen-

- • menu 295 fr. 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•$î  De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
' snacks 

' restaurant 
• zaal vooriO pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtine 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

«.baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 .-^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar en/anng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar 
maat 

f Vermees 
\ J L / 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 

9300 AALST 

(200 m voor de Vijfhulzen) 

Tel. 053/70.06.64 
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WIJ IN LIMBURG: 

"HÖBSTE AL GEHUURD VAN DEU NUU PERTEIJ?" 
„Heb je aL gehoord van die nieuwe partij?", zo ongeveer 
moet het geklonken hebben in (Maojland,)) Limburg, vlak 
na de oprichting van de VU. Frank Ibbroiix onderzocht het 
onti)taan en de groei van die Limburgse VU tot 1971. Wie 
waren de militanten die met hun tomeloze uizet de VU naar 
Limburgse duk^e<f.)en leidden ? lUbroux ging naar hen op 
zoek. 

A
l kort na zijn geboorte 
kende VU-Limburg een 
grote bedrijvigheid. „Ter
zelfder tijd werd de abonne-

menterulag met grote ijver voort
gezet. De lichte vooréprong die Lim
burg iiindd een paar maanden beeft 
op Brabant, Antwerpen en Wejt-
Vlaanderen werd vergroot. Zou Lim
burg geen irupanning doen om Oodt-
Vlaanderen dat dtevig op kop ligt 
voor de abonnementerulag bij te 
halen?", liet De Volksunie \n au
gustus 1955 weten. Een klein 
jaar later luidde het: „De werking 
in Lunhurg omvat tharu) alle kan-
toru. Op dejongdte kadervergadering 
te Handelt werd beslaten doorheen 
Limburg een groot zamerofferuief in 
te zetten." (juli 1956). 

PIONIERS 
Ilsbroux, Hasselaar en licen
tiaat Geschiedenis, onderzocht 
in zijn eindver handeling het 
profiel van de eerste Limburgse 
VU'ers. Zijn onderzoek ge
beurde aan de hand van een 
kwotasteekproef die hem een 
representatief staal verzekerde. 
Hij ondervroeg een groot aantal 
VU-(kader)leden en mihtanten 
van het eerste uur en bekwam 
zo wat men de 'gemiddelde Lim
burgse VU'er' zou kunnen noe
men. 

Die Limburgse "VU-pioniers' 
waren in hoofdzaak katolieke, 
jonge dertigers, de meesten ge
boren en getogen in een groot 
Limburgs gezin. Niet allemaal: 
een aantal onder hen, voor kol-
laboratie veroordeeld, werd te
werkgesteld in de steenkoolmij
nen of w^as, omwille van de 
Vlaamse verdachtmaking na 
W O n , gedwongen te verhui
zen. 

Diezelfde Vlaamse verdachtma
king droeg ertoe bij dat de VU 
in Limburg gedurende lange tijd 
de naam had 'een partij van zwar
ten te zijn'. Dat was niet toe
vallig : ook de jonge Limburgse 
VU kende een groot aantal re-
pressieslachtoffers in haar mid
dens. Bijna 2/3 van de nieuwe 
leden was op één of andere 
manier getroffen, een klein 
kwart persoonlijk. 
Slechts een klein percentage 
van de VU-voortrekkers was 
arbeider. De meeste VU'ers van 
het eerste uur (83%) verdien
den hun geld in w ât tegen
woordig de tertiaire sektor heet. 
Niet weinigen daarvan stonden 
in het onderwijs. Daarmee sloot 
de Limburgse VU aan bij een 
traditie. Naast de petitd-vicairej, 
waren de dorpsonderwijzers al
tijd goed vertegenwoordigd in 
de Vlaamse be'weging. De tem
peramentvolle Tongerenaar 
Wim Jorissen, aan het hoofd 
van de jonge Limburgse VU, 
stond in het dagelijkse leven ook 
voor de klas. 

De keuze voor de jonge Vlaams-
nationale partij werd nieuwe le
den voornamehjk thuis of bij 
famihe ingelepeld. Ook het on

derwijs speelde een niet on
belangrijke rol. Sommigen wer
den beïnvloed door overtuigde 
Vlaamse leerkrachten, anderen 
verzetten zich dan weer fel te
gen het Frans in het middelbaar 
onderwijs. Het spreekt voor 
zich dat ook de toenmalige ge
beurtenissen (o.a. repressie, ko
ningskwestie, talentelling, ...) 
hun aandeel hadden in de keuze 
voor de VU. Dé hoofdreden tot 
lidmaatschap was natuurlijk een 
gezonde Vlaamse overtuiging, 
daarin zal elk lid zich wel kun
nen herkennen. 

HOTEL WARSON 
De eerste leden van de Lim
burgse VU waren, naast J o 
rissen, Jef Libens, Lieve Bal
let, René Evers, Karel Ponnet, 
René Wenmeekers en (toen 
reeds) provincieraadslid Lau

rent Duchateau. Het waren zij 
die aan aktieve ledenwerving 
deden. Clem Colemont en Jo
ris Degraeve waren daar de 
eerste resultaten van. De for
mele stichting van VU-Limburg 
vond plciats in februari 1955 in 
Hotel Wardon te Hasselt, de la
tere vergaderplaats. 

^^^mRiNG^ 

'^^VOLKSU^^ 

De ledenwerving en bekend
making van de VU gebeurde 
aanvankehjk door het afleggen 
van huisbezoeken en het or
ganiseren van volksvergaderin
gen, met wisselend sukses. En
kele jaren later veranderde de 
VU van taktiek en wendde de 
gevreesde kalkborstel £ian, on
der de deskundige leiding van 

het VMO. Meerdere slapende 
burger was, als hij wakker 
werd, gedwongen emmer en 
spons te nemen en tegen zijn 
muur op te kruipen. Effekt had 
deze metode wel, gewenst en 
ongewenst. 

In dezelfde periode werd ook de 
Limburgse V U J O opgericht, 
met kernen in Bilzen, Maaseik 
en Tongeren en onder voor
zitterschap van Hamontenaar 
Jan Kaumian. 

OPNIEUW BEGINNEN 
Ondanks verbeten inzet en 
ruime aandacht in De Volksunie 
kwam de Limburgse VU toch 
eerder traag van de grond. De 
verwachtingen ^varen, vlak 
voor de verkiezingen van 1958, 
nochtans hooggespannen: „Een 
nieuw Volkdunieoffendief werd in 
Limburg gestart einde maart. Het 
zal een non dtop offendief zijn dat op 
1 juni (dag van de verkiezingen 
'58/red.) zegevierend zal bekroond 
worden. (...) De vorige verkiezingen 
('54) haatde de Volkdunie 16.600 
dtemmen in Limburg. (...) Voor de 
oorlog hadden de Vlaanu natw-
nalidten 25% van de dtemmen in 
Limburg en 3 zeteld. Met 40% van 
het vooroorlagd cijfer halen we thand 
de eerdte zetel Dat id echter de vraag 

EEN TE DUCHTEN KONKURRENT: 

LIMBURGS VOLKSBLAD 

De VU kon in haar beginjaren 
niet rekenen op een haar gun
stig gezinde pers en het Belang 
van Limburg vormde daar geen 
uitzondering op. Ook haar ei
gen persorgaan De Volksunie 
kreeg pas na de zaak Zwart
berg echt voet aan de grond in 
het Limburgse, daarbij gehol
pen door de speciale editie Wij 
in Limburg (28 mei 1966). 

De Limburgse VU'ers zochten 
naar andere w^egen om hun 
ideeën kenbaar te maken en 
dat resulteerde op 25 juni 1965 
in de oprichting van het Lim-
burgd Volkdblad. Ilsbroux noemt 
dit het "gekamoefleerde blad 
van VU-Limburg". De hoofd-
redcdctie was in handen van 
Truienaar Jos De Freine en 
de w^erkingsgelden kwamen 
uit giften en advertenties. 

Het editoriaal van het eerste 
nummer liet niets aan de ver
beelding over: „ Wij willen Lim
burg dienen. (...) En hier ligt ond 
figuurlijk werkterrein. Limburg id 
in het verleden maar al te dikwijL 
het kind van de rekening geweedt. 
Onze taak ? Er voor waken dat wij 
verder vooruit gaan, ab Limbur-
gerd, op de golfdlag van de Benelux 
en de andere Europese volkeren. 
Geen enkele partij zal ongedtraft 
Limburgde volksbelangen op het 
dpel zetten. Wij dtaan met een 
"goedendag" achter de deuren zeg

gen tot de partijen en politiekerd die 
het niet geloven: Tot kijk." 

KONKURRENT 
Het blad profileerde zich dan 
wel als onafliankeUjk, maar de 
binnenlandse politieke rubriek 

e U T U VnLOFNUMMEI) LIMBURGS 
VOLKSBLAD 

Aarijal onze 
lezers, 
goedendag 
hel lUirfMr— VnOiUadi ma Ma 
S a TsbfcM SL-TnUoM* «Ouii—Jju 

WAARSCHUWING AAN 
TOEKOMSTIGE REGEERDERS 

Da Vlaoma* Volkibawvsmg legl op haar kongr** 

eau ««illjk iwgaringqpcogramraa i 

Melden wij nog dol de Vlaam
se Volksbeweging een duideli)^ 
slcmdpunl heett ingenomen i|i 
verband mei de federale heniï-
nchbng van Belgio Op EuTopew 
vlok 19 voomner notaris DseU van 
mening dol de EELG integratla 
dienl gepaard Ie gaan me[ de 
pohlieice eanmahng van ons wes-
tei^ kontmenl eveneens op jede-
raio Ixisis (ae do V S A en de 
U R S S ) Ten slotte kan de V VB 
zich met verenigen met de stui-
tlng van Limburgse mijnen zonder 
biezondero vooraeningen voor het 
personeel, waarvan men sysie 
nialtiich de volonzalie Iwelt im-
geloten toen de gelegenheid daar
toe gunstig was 

3 da VItTnm— VoDctbewe-

was overduidelijk van VU-sig-
natuur. Toch kende de uitgave 
niet alleen voorstanders bin
nen het nationale VU-bestuur: 
zij was immers een konkurrent 
voor De Volkdunie en daaren
boven beschouwde het Lim
burg als een "leefwereld" die 
zou kunnen passen binnen een 
integraal federcial model, wat 
niet paste binnen het beleid 
van de nationale VU. 

Als het blad tweewekelijks 
verschijnt heeft het een goede 
900 abonnees, meer dan het 
nationale VU-blad in Lim
burg. Dat de prijs lager was en 

het nieuw^s hoofdzakelijk re
gionaal zal daar wel voor iets 
tussengezeten hebben. Die 
lage prijs zorgde er tegelijk 
voor dat het blad in financiële 
moeilijkheden kwam en op 29 
april 1966, nauwehjks een jaar 
na het eerste, verscheen het 
laatste nummer. 

Het Limburgs Volksblad was 
de rechtstreekse aanleiding tot 
een afzonderlijke bladzijde in 
hat nationale weekblad, WIJ 
in Lunhurg. Daarvan -was Jaak 
Cuppens de hoofredakteur. 

(gv) 

niet meer. Optimisten rekenen reedd 
op een tweede zetel Ja waarom niet? 
AL de dtroming er id, id nietd meer 
onmogelijk." 

Die zetels kw^amen er dus niet: 
geen enkele verkozene, zelfs 
niet voor de provincieraad, 
bijna een halvering van de stem
men. De Limburgse VU had 
moeite met lijstvorming, kwam 
met onvolledige lijsten op en 
was zelfs genoodzaakt een kan
didaat op te laten komen die nog 
niet opnieuw over zijn burger
rechten beschikte. De CVP kon 
toen trouv/ens sterk maken dat 
de VU'ers toch niet zo'n goede 
katolieken zouden zijn: elke lijst 
werd getrokken door een leraar 
uit het rijksonderwijs. 

De nederlaag kwam hard aan en 
de werking moest als het ware 
opnieuw gestart worden. Het 
algemene politieke klimaat hielp 
daarbij wel een handje: nieuw^e 
talentelling, massale pendelar-
beid vanuit Limburg, ... Frans 
Van der Eist voerde daaren
boven een gesmaakte aanwe-
zigheidspolitiek in het parle
ment. De verkiezingen van 1961 
resulteerden in een groot sukses 
voor de nationale VU. De Lim
burgse deelde daarin mee maar 
kon slechts 1 provincieraads
zetel binnenrijven. 

FANFARE 

De trend was gezet: de VU kon 
in Limburg enkel maar groeien. 
De afbakening van de taalgrens, 
de steun aan de verlieslatende 
Waalse mijnen, de zetelaanpas
sing in het parlement, 'Red de 
Voer!', de marsen op Brussel, ... 
allemaal koren op de molen van 
de VU, die op volle draaisnel-
heid begon te komen. Bij de 
verkiezingen die volgden ('65), 
werden opnieuw +-tekens ach
ter de zetelaantallen geplaatst, 
ook in Limburg, zij het alleen in 
de provincieraad. 

Het verhaal dat volgt, is be
kend : rellen over Zwartberg en 
een definitieve doorbraak voor 
de VU in de oostehjke pro
vincie. Jozef Olaerts en 
Evrard Raskin gingen voor de 
VU naar de Kamer, Alfons Jeu-
rissen mocht zich een rood-
fluwelen zetel toeëigenen in de 
Senaat. Limburg had aanslui
ting gevonden bij de Vlaams
nationalisten op het hoogste 
nivo. 

Het is aan de vechtlust van de 
pioniers te danken dat de Lim
burgse VU nog steeds zijn zo
nen en dochters uit kan zenden. 
Uit onderstaand citaat (De 
Volksunie, aug. '56) moge blijken 
waar sommigen onder hen de 
mosterd haalden... 

„Harmonie en Fanfare: Na de 
oorlog verdween de nationalidtidche 
fanfare en bleef de franskiljonse 
harmonie. Met een harmonie die het 
vertikt de Vlaamse Leeuw te dpelen 
zijn de Bilzenaren echter niet te
vreden. Er kwam zoveel dpraak van 
een nieuwe fanfare dat de harmonie 
dit jaar op 11 juli een halve Vlaamde 
Leeuw probeerde." 

Geert Vranken 

<:» Met dank aan Frank Ils
broux, auteur van "De VU in 
Limburg I954-I97I", Ücen-
tiaatsverbandeling KUL, 1992. 
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