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TWEE TENOREN 

V
erleden week heeft de Wet
straat een punt gezet achter 
de parlementaire werkzaam
heden. De mandatarissen 

keren terug naar hun thuisbases 
om de verkiezingen voor te be
reiden. Voor sommigen van hen 
was het hun laatste zittijd. 

Bij de Volksunie is dat het geval 
voor twee tenoren, met name 
Hugo Schiltz en Vic Anciaux. In 
muzikale termen wil tenor zeg
gen „de eigenlijke melodie waar
rond zich meerstemmigheid ont
wikkelt". E^n wel toepasselijk 
beeld voor twee pohtici die ge
durende jaren de koers van de 
Volksunie hebben meebepaald. 
Zowel Schiltz als Anciaux kwa
men bij de grote doorbraak van 
de Volksunie op 23 mei 1965 in de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers. Dertig jaar lang zouden 
zij als mandataris, als voorzitter, 
als minister, de boegbeelden van 
de partij zijn. Twee verschillende 
naturen, maar beiden behept met 
de rotsvaste overtuiging dat voor 
de unitaire Belgische staat maar 
één remedie bestond: het fede
ralisme. 

In hun afscheidstoespraken, 
Schiltz in de Senaat, Anciaux in 

AGUSTA OPNIEUW OP VOORPLAN 

BESLISSENDE DAGEN 
VOOR CLAES 
Het w(U) net eventjeö wat riutiger geworden op de Kei-
zerdLaan, waar het hoofdkwartier van de getormenteerde 
SociaLiétifche Partij gevcétigd Li. Navo-t)ekretari)-ge-
neraai Wdly Ciao durfde zeif^ het opnieuw aan onder de 
menden te komen. Hij achtte de tijd gekomen om zijn 
onjchuld nog eeru staande te houden. Nauweiijkd 24 uren 
later, onmiddellijk na de pubLikatie van de "Aguöta-wet", 
vroeg het Hof van Kodöatie aan de Kamer om de ex-
minidteré Claed, Tobback en Coëme te mogen ondervragen. 
Twee topmannen van Aguöta bleken toegegeven te hebben 
dat de helikopterfirma <)meergeld had betaald aan de 
minidterieé van Landsverdediging en Ekonomufche Zaken. 
Bij Tobback thuió, op het étadhuu 'ui Leuven en 'ut de 
Keizerdlaan voerde het gerecht huiszoekingen uit. En ook 
Willy Claed kreeg in Ha^fselt en in zijn ojficiële Navo
residentie de speurders over de vloer. Er werd prompt weer 
volop over het ontslag van Claes gespekuleerd. En de 
Vlaamse soc'uilisten voelen zich 'm toenemende mate 
"gepakt" door het gerecht. 

E e n beetje slapjes n o g n a een w e e k n a bijna een m a a n d on
zware gr iep s tond de sekre tar i s - de rdu iken nog eens de pe r s te 
genereial v a n de N a v o ver leden w o o r d . Willy Clou liet zich boos 

de Kamer, hebben zij hun poUtiek 
testament ten beste gegeven. 
Schiltz sprak zijn bezorgdheid uit 
over de aftakeling van het man
daat, Anciaux over de toekomst 
van de federale struktuur en de 
evolutie van de samenleving. 
Wij hebben het genoegen gehad 
beiden een kwarteeuw van dicht
bij mee te maken, de strijd te zien 
die zij gevoerd hebben tegen bas
tions en hun gedrevenheid om de 
staat te hervormen. H u n inzet om 
de partij-kaders te motiveren was 
onvermoeibaar, hun welbe
spraaktheid waarmee zij samen
komsten — van kongressen tot 
afdelingen - de ingewikkeldste 
strategieën diets maakten dwong 
respekt af. 

Zowel Schiltz als Anciaux ken
nen van de Vlaamse beweging de 
grote en kleine kanten, zij hebben 
de suksessen en de nederlagen 
van het Vlaams-nationalisme 
meegemaakt. Zij hebben de oor
logsjaren aan den hjve onder
vonden en de schande van de 
repressie gezien. Elk van hen 
heeft zich, tot de laatste dïigen 
van hun mandaat. Ingespannen 
om wat te doen aan de nasleep 
ervan. Doorgaans in stille tus
senkomsten omdat elke open
baarheid onmiddeUijk met tegen
kanting werd beantwoord. Zij 
hebben ook vanuit hun ervaring 

geijverd opdat jongere generaties 
niet zouden hervallen in de ver
lokking van nieuwe extremis-
men. 
Zowel Schiltz als Anciaux heb
ben op cruciale ogenblikken de 
nek uitgestoken, beiden hebben 
alle middelen aangewend om de 
traditionele partijen te overtui
gen van de noodzaak dit land te 
federalizeren. Ze zijn in die op
dracht zeer ver gegaan, zowel 
tegenover de behoudsgezinde 
bastions als tegenover de eigen 
achterban. Maar de overtuiging 
dat er geen andere weg bestond 
heeft ze gesteund en gehjk ge
geven. Niet nadat zij eerst let
terlijk spitsroeden hebben moe
ten lopen! 

In deze kwade ogenblikken zijn 
beiden het Vlaams-nationale ge-
dachtengoed trouw gebleven, zij 
hebben de kudde nooit in de 
steek gelaten! 
Maar beiden maken zich ook 
zorgen over de toekomst. In het 
jongste nummer van Vlaanderen 
Morgen schrijft Schiltz dat vele 
tekenen er op wijzen dat er een 
her-unitariserende slingerbewe
ging op gang dreigt te komen. Hij 
verwijst naar de Waalse wens van 
identieke meerderheden in de fe
derale én de regionale parlemen
ten en vreest dat zo de macht van 
de PS tot in de Vlaamse raad zal 

EXPRESS 300.000 
D e V O - k a m p a e n e k r a n t ^S 

Nog zes weken scheiden ons van de wetgevende 
verldezinqen. Vanaf deze week zetten wij in het 
vooruitzicht van de stembusdag op 21 mei as. 
alle zeilen bij. Middels de VU-kampagnekrant 
Express 300.000 brengen wij onze lezers alle 
praktische nieuwtjes bij voor een sprankelende 
kiesstrijd, voorlopig nog één pagina op biz. 9, 
maar later worden er dat beslist meer! 

uit over de desinformatie in een 
deel van de med ia -waarvan hij 
zich he t slachtoffer voelt. Wil ly 
Claes haa lde vier "feiten" aan 
die naa r zijn men ing bewdjzen 
da t hij in de Agusta-affaire r ech t 
in zijn schoenen staat. Ten eer
ste, h m g de keuze van de he-
ü k o p t e r niet van hem af. Ten 
tweede , heeft het kabine t -Claes 
geen k o m m a v e r a n d e r d aan he t 
advies over he t kompensa t i e -
p a k k e t da t opgeste ld w e r d door 
de veran twoorde l i jke a m b t e n a -

wegen. Ook de vrees dat premier 
Dehaene de federale funktie 
meer en meer als een soort pa
tronage over de deelstaten begint 
te belichamen, maakt Schiltz be
zorgd. 
Hugo Schiltz vindt dat Vlaan
deren al het nodige en mogelijke 
moet doen opdat het eigen 
Vlaamse parlement bevolkt zou 
worden met bekwame, gemoti
veerde pohtici die van hun grote 
legitimiteit doelbewust gebruik 
willen maken om er voor te zor
gen dat Vlaanderen in alle om
standigheden veihg doorheen de 
interne en externe veranderingen 
geloodst wordt die het Europees 
en wereldgebeuren op ons af
stuurt. 

Ook Anciaux waarschuwt voor 
„dit Europa" omdat het zeer ver 
staat van de belangen van ons 
volk, van de belangen van de 
mensen. „Federaüsme is het 
enige werktuig dat de mens weer 
de zaak in handen kan doen 
nemen." Meteen een pleidooi 
voor een eigen Vlaams en Waals 
parlement ,,want een eigen par
lement staat de mens zeer na-
bij." 
En meteen zitten wij bij de keuze 
van 21 mei: een Vlaams par
lement mét of zonder de ideeën 
van de Volksunie! 

Maurits Van Liedekerke 

ren. Ten de rde , de SP-ve rga -
de r ing w^aar E t i enne M a n g é 
over de bere idhe id van Agus t a 
sp rak om met smeerge ld over de 
b r u g te komen , da tee r t van vijf 
w e k e n n a he t ti jdstip w a a r o p 
Claes he t doss ier afgesloten 
had . Tenslotte , M a n g é heeft o p 
eigen veran twoorde l i jkhe id en 
t egen de zin v a n de S P - top het 
Agus ta-ge ld a a n v a a r d . E n de 
kont ro le o p de financies v a n de 
S P behoor t volgens Claes niet 
tot de o p d r a c h t van d e vice-
p remie r van die par t i j . G e e n 
enkele reger ing van een N a v o 
lidstaat , zo m a a k t e Claes du i 
delijk, h a d h e m in heel die moei
lijke pe r iode a a n g e r a d e n af te 
t r eden . 

ONSCHULD 
Als de persvoors te l l ing van de 
zich n o g w a t slapjes voelende 
Claes de bedoel ing h a d het H o f 
van Kassat ie vlak v o o r de pu -
blikatie van de Agus ta -we t af te 
sch r ikken om cian de K a m e r te 
v r agen o n d e r z o e k s d a d e n tegen 
h e m en a n d e r e gewezen soci
alist ische excellenties te m o g e n 
u i tvoeren , leek zij in di t doel niet 
geslaagd te zijn. H e t H o f scheen 
niet echt o n d e r de i nd ruk vein de 
vier feiten die Claes aanhaa lde 
om zijn onschu ld te bewijzen. 
W o e n s d a g al, daags n a de pe r s -
konferent ie van Claes en vlak na 
de pubhka t i e van deze Agus ta -
w e t die het ge rech t toelaat mi
nis ters en ex-minis ters te on
de rv ragen over h u n mogelijke 
be t rokkenhe id bij s t rafbare fei
ten z o n d e r da t zij d a a r v o o r me
teen in beschuld ig ing w o r d e n 
gesteld, on tv ing Kamervoorz i t 
te r Nothomb van het H o f van 
Kassat ie he t ve rzoek om Claes, 
Tobback en C o ë m e te mogen 
onde rv ragen . 

(Leeé verder blz. 5) 
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• Vlaams minister-presi
dent Van den Brande (CVP) 
•wil een nieuwe sociaal-eko-
nomische impakt-studie 
over de gevolgen van het 
Mestaktieplan. De Admi
nistratie voor Land- en 
Tuinbou'w heeft al zon stu
die liggen, maar Van den 
Brande vindt die nu plots 
„wel goed, maar niet vol
ledig". 

• Het F D F legde klacht 
neer bij het Europees Hof 
voor de Mensenrechten we
gens twee diskriminerend 
geachte bepalingen uit de 
Sint-Michielswetgeving die 
de kulturele identiteit van 
120.000 frankofonen in de 
rand ontkennen en hen een 
vertegenwoordiging in de 
Franse gemeenschapsraad 
ontzeggen. 

• Hvnny Crab, vroegere ver-
trouv^rensman van de Arm£ 
Klaren van Brugge is ver
oordeeld tot een half jaar 
voorwaardelijk wegens 'sla
gen en verwondingen'. Hij 
werd vrijgesproken van op
lichting en valsheid in ge
schrifte. Crab kwam in het 
nieuws o.a. omdat hij de 
zustertjes had leren rijden 
met een limoesine. 

• Wordt in Vlaanderen 
naarstig gezocht naar Zuid-
Franse vula's en onverbrand 
smeergeld, in Groot-Brit-
tannlë werd al een half par
lement vernieuwd omdat 
Britten vallen over manne
lijke ministers met jarretels 
of met een voorkeur voor 
trio'tjes. Voorlopig laatste in 
de rij slachtoffers van seks
schandalen was Richar? 
Spring, politiek sekretaris 
van de minister van Noord-
lerland. 

• Nieuwste sport onder 
jonge motorrijders: klaver-
hüwracen. Het gemiddelde 
klaverblad leent zich im
mers uitstekend tot het rij
den van rondjes tegen de 
tijd. Enige winnaars lijken 
voorlopig de begrafenison
dernemers te zijn. 

• De gemeenteverkiezin
gen in Sint-Gillis moeten 
overgedaan worden omdat 
het Front National gefoefeld 
heeft met handtekeningen. 
Dat zal samen met de par
lementsverkiezingen van 21 
mei a.s. gebeuren. Voor Ka
mer, Senaat en Brusselse 
Raad zullen de inw^oners van 
de Brusselse gemeente elek
tronisch stemmen, voor de 
gemeente met het oude ver
trouwde rode potlood. 

• Na de verkiezingen van 
21 mei zullen er 999 P-pIa-
ten uitgereikt worden. Alle 
parlementsleden hebben im
mers recht op zo'n pleiat. 
Totnogtoe hoefden de leden 
van de regionale parlemen
ten geen eigen nummerplaat 
hebben, omdat zij ook in 
kamer of senaat zetelden. 
Het LaaMe Nkuwd hechtte 
veel aandacht aan de over
eenkomst die kamer en se
naat hierover sloten, aan
gezien "veel parlementsle
den en ministers fier" zijn op 
hun P-plaat. Bij het artikel 
stond een foto van een trotse 
Herman De Croo bij zeven 
nummerplaten. 

VU-
SENAATSLIJST 
Op de Partijraad van de Volks
unie virerd de VU-senaatslijst 
goedgekeurd. Zoals bekend 
•wordt deze lijst getrokken door 
VU-voorzitter Bert Anciaux. 
O p de tweede plaats staat se
nator J a n Loones. O p de derde 
plaats bestendig eifgevaardigde 
Frieda Brepoels. Kabinetsme
dewerker Jürgen Constandt 
staat op de vierde pleiats. 

De senaatsUjst wordt gedu-wd 
door de senatoren Nelly Maes 
en Willy Knijpers. De eerste 
opvolgersplaats w^ordt ingeno
men door burgemeester van 
Wervik Rosa Lemout. Op de 
tweede opvolgersplaats staat 
Bart Staes, medew^erker van 
EP-lid Vandemeidebroucke, die 
zelf de laatste opvolgersplaats 
bekleedt. 

De andere kandidaten: 5. Elke 
Sleurs (Gent), 6. Ingrid Jans-
sen-Reubens (Knokke), 7. Her
man Van den Abeele (Dender-
monde), 8. Greet Soete (Mid
delkerke), 9. Annemie Roppe 
(Opwijk), 10. Alargriet Van, 
Haegendoren (Leuven), 11. 
Hilda Douchy (Kortrijk), 12. 
Kristina Wagner (Lier), 13. Je f 
Thys (Westerlo), 14. Sofie Pin-
telon (Oostkamp), 15. Jos 
Truyen (As), 16. Georgette De 
Kegel (Ninove), 17. André De 
Beul (Wihijk), 18. Nora Tom-
melein (Wvoorde), 19. Rufin 
Vande Velde (Oudenaarde), 20. 
Alie Van de Kerckhove (AcJ-
ter), 21. Erik Vande^walle (Ize-
gem), 22. J aak Van Assche 
(Bonheiden), 23. Emi Feussels 
(Aalst). 

De overige kandidaat-opvol
gers zijn VUJO-voorzitter Si
gurd Vangermeersch, Kerste 
Van Grembergen (Evergem) en 
Etienne Van Vaerenbergh (Len-
nik). 

De VU-senaatsUjst telt meer 
vrouwen (16) dan mannen (15). 
De oudste kandidaat is 59 (Her
man Van den Abeele), de jong
ste 21 (Sofie Pintelon). 

GROENE 
OVERLOPERS 
Het büjft rommelen in de 
groene partij. Op enkele maan
den tijds verloor Agalev tenoren 
en mindere goden als Paul Sta&i, 
Leo Cox, Alex De Boeck, Ludo 
Dierickx en Marleen Vanheiuden. 
O p Dierickx na zochten ze hun 
heU bij de CVP. Volgens de 
officiële uitieg die Van Hecke of 
diens praatgrage w^oordvoerder 
desgevraagd greiag verspreiden, 
profileert Agalev zich de jongste 
maanden steeds meer als een 
rode in plaats van als een groene 
partij. 

Agalev vi'erkte zich in de kijker 
door pogingen om de SP links in 
te halen. Enkele nieuwe ver
kiezingskandidaten als Bout-
mans, Sörensen en Wauters ver
sterken nog het zeer linkse 
beeld van Agalev. Zo komt het 
dat het rijtje groenen dat zegt 
zich aangesproken te voelen 
door Van Hecke's vemieu-
•wingsbeweging bhjft aan
groeien. 

„Sindd mijn boek "De ólogaru) voor
bij", waarin ik een pleidooi voor de 
immateriële waarden hou, laat Van 

'WN; ' ) ' •<$ 

Schietgrage rijkswachters dpelen in de kaart van de funda
mentalisten. De rellen na het incident zijn dan weer koren op de 
molen van het Vlaanu Blok. Wat een verspilling/... 

Hecke Trends optekenen, voelen 
dteedd meer ekolagidten zich tot onze 
partij aangetrokken." 

Bij Agalev hoort men een an
dere klok luiden. Men beweert 
er dat de overlopers niet toe
vallig in deze dagen hun heil 
elders zoeken. Het gaat in de 
meeste gevallen (De Boeck, 
Dierickx, Van Heusden) om 
kandidaten die bij de polls naast 
de prijzen grepen of dre 
grijpen. 

aan te meten door het aantrekken 
van ontevreden Agalev-leden." 

Van Hecke 
schuldiging. 

ontkende de be-

reigden te 

Agalev-kamerUd Steenwegen be
schuldigt er de CVP bovendien 
van aktief op onte^vreden groe
nen te jagen: „Reedd weken lang 
worden verdcbdlende Agalev-leden 
du bij verkiezingdpolL) uit de boot 
vielen dagelijks door de CVP te-
Ufonuch gekontakteerd. Omdat de 
vernieuwingdpoging van Van Hecke 
inhoudelijk niet aanslaat, poogt de 
CVP zich krampachtig een ver
nieuwend jong en dyruunidch imago 

MOLENBEEK 
Een uit de héuid gelopen rijks-
wachtkontrole had verleden 
week in de Brusselse gemeente 
Molenbeek zware rellen tot ge
volg. De rijks^vacht had het 
vuur geopend op de bestuurder 
die zich aan de kontrole •wou 
onttrekken en op de patrouille 
inreed. 

De bestuurder raakte ge^vond 
aan het bekken. Het gerucht 
deed de ronde dat hij was dood
geschoten. Dit veroorzaakte 
grootschalige rellen waarbij en
kele ordehandhavers en een ka-
meraman gewond raakten. 

Deskundigen zeggen dat ze niet 
verrast waren over het uitbre
ken van rellen tussen migran
tenjongeren en politie. Pater Z«-
man van het Centrum voor Ge
lijke Kansen ziet na de ver
betering van de relaties tussen 
ordehandhavers en migranten 
die de jongste jaren intrad nog 
twee knelpunten bij de orde
handhavers : het ontbreken van 
een aanwervingsbeleid bij de 
rijksw^acht en pohtie voor al
lochtonen, en het verzet van 
sommige professoren op de po-
Utieschool van Brussel tegen de 
intrede van allochtonen bij de 
politie, ^vat tot een anti-migran
tenhouding leidt bij vele aspi-
rant-poütieagenten. 

PS 
O p haar kongres kantte de Parti 
Socialiste zich tegen elke vorm 
van spütsing of federalisering 
van de socicJe zekerheid. De PS 
sprak zich verder uit voor een 
32-urenweek zonder loonver
lies. Voorzitter Busquin noemde 
de oprichting van een Vlaams 
telekommumkatienet (Telenet 
Vlaanderen) groteske groot-
heids'waanzin. 

Ook PSC-voorzitter Deprez her-
hcicJde dat zijn partij tegen elke 
federéJisering van de sociale ze
kerheid gekant blijft. Zowel PS 
als PSC verklaarden tenslotte 
elkaar hun liefde. 

De VU reageerde mciandag op 
het PS-kongres (zie: Het par
tijbestuur deelt mee). Bert An
ciaux noemde de kritiek op Te
lenet Vlaanderen "inmenging in 
binnenlandse aangelegenhe
den". De ongenuanceerde wrijze 
waarmee de PS de 32-urenweek 
in •wil voeren legt volgens de 
VU-voorzitter een hypoteek op 
het noodzakeüjke debat op het 
tema van de arbeidsherverde
ling. 

En met haar standpunt contra 
de (gedeelteUjke) federalisering 
van de sociale zekerheid schaart 
de PS zich volgens Anciaux aan 
de kant van de Waalse en Brus
selse specialistenlobby's. 

n&n^i® 

Schotland gooit er hardhandig de konservaticven uit. Het begin van Majors finale afgang? 
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TUNNELVISIE 
Tunnels lijken iets te hebben 
met financiële fiasko's: eerst de 
Liefkeruhoektunmt, nu grote 
broer Eurotunnel. Het verlies in 
199-4 bedroeg bijna 18 miljard fr. 
De groep die de tunnel uitbaat 
staat aan de rand van het failliet, 
maar wordt dat nog niet ver-
klciard. 

Het tunnelverkeer kwam pas 
vorig jaar, twee jaar later dan 
verwacht, op gang en daarbij 
komt nog dat velen de weg naar 
de tunnel niet schijnen te vin
den. Maar dat zal binnenkort 
w é̂l gebeuren, zo veronderstelt 
de leiding van Eurotunnel. 
Vanaf 2003 zal de aandeelhou
der kunnen delen in de winst 
van Eurotunnel. 

Niet dat we ermee durven la
chen, maar projekten -waarbij 
men op zoek gaat naar een 
'unserved audience', vrij ver
taald 'de konsument waarvan 
verondersteld ^vordt dat hij niet 
aan zijn trekken komt', lopen de 
jongste tijd steevast uit op een 
mislukking. 

Tunnels voor mensen die nooit 
tunnels gebruiken, TV-stations 
voor mensen die geen TV kij
ken. Het is nog wachten op 
auto's voor v^^elertoeristen en 
medicijnen voor gezonde men
sen. 

CRASH 
Het neerstorten van de Roe
meense Airbuö wrerd niet ver
oorzaakt door een fout van de 
piloot, noch door een terroris
tische aanslag. De kommissie 
die de ramp onderzoekt, deelde 
mee dat de crash het gevolg w âs 
van een mechanisch defekt. 

Het opstijgen verliep normaal 
tot de piloot de stuwkracht van 
de motoren wilde verhinderen. 
De hendel die daarvoor ge

bruikt moest ^vorden, weigerde 
dienst met als gevolg dat de 
stuwkracht van de linker- en 
rechtermotor verschillend w^as. 
Daardoor raakte de Airbus uit 
even-wicht en stortte het nog 
geen minuut later te pletter. 

Afgelopen vv^eekend werden oök 
de lichamen van 15 van de 33 
omgekomen Belgische passa
giers gerepatrieerd. Van de 
slachtoffers die nog in Roeme
nië zijn, konden er 10 nog niet 
geïdentificeerd worden. 

ARM 
Op nauwelijks een jóiar tijd nam 
het aantal mensen dat een be
staansminimum vroeg bij een 
van de Brusselse OCMW's met 
13,5% toe. Hieruit blijkt dat de 
cirmoede in het hoofdstedelijk 
gewest fors toeneemt. 

Vooral alleenstaande vrou-wen 
met kinderen, jogeren van 18 tot 
34 en bejaarden doen steeds 
meer een beroep op de mini-
mum-uitkering. Ruim een vijfde 
van de Brusselse jongeren tus
sen 18 en 2-4 jaar zou om een 
minimum-uitkering -vragen. 

In totaal zou volgens een on
derzoeksrapport dat besteld 
werd door de ge-westministers 
Grijp en Gosuin 3,2% van de 
Brusselse bevolking op de ar
moedegrens leven. De onder
zoekers merken op dat de wer-
keUjke armoede nog groter is 
dan uit de cijfers van de 
OCMW's blijkt. Niet alle armen 
doen immers een beroep op deze 
dienstverlening. 

BELASTINGEN 
Als de goevemeur van de Na
tionale ^ax^ALfond Verplaetde het 
voor het zeggen zou hebben, is 
er in België tot het jaar 2000 
geen ruimte voor een verlaging 
van de belastingdruk. 

In jargon heet het immers dat de 

globale fiskale en parafiskale 
druk die zal ontstaan na de 
inspanningen om de 3 procent
norm uit het Verdrag van Maas
tricht in 1996 te halen, zal moe
ten aangehouden blijven. Er 
kan geen sprake zijn om meiar-
egelen van het Globaal Plan na 
'96 via een inhaalbeweging te 
niet te doen. 

En om die drie procent-norm in 
1996 te halen, zal er het ko
mende jaar, afhankelijk van de 
konjunktuur en de rentestand, 
nog 80 tot 100 miljard extra 
besparen. Verplaetse sluit wel 
niet uit dat de loomnatiging na 
'96 meer even-wichtig gespreid 
kan -worden. 

PENDELAARS 
De Brusselse Verkeersminister 
Dominique Harmei (PSC) over-
\veegt de invoering van een par
keerbelasting voor autopende
laars. E^n op twee w^erknemers 
in het hoofdstedelijk gewest is 
mimers pendelaar, redeneert hij, 
en tijdens het spitsuur "bezet
ten" zij 40 procent van de Brus
selse wegen. Dat kost het Brus
sels hoofdstedehjk ge-west jaar
lijks twee miljard aan -wegen-
onderhoud. 

Minister Harmei had het enkele 
maanden geleden ook al aan de 
stok met de pendelaars in Brus
sel. Hij noemde het "inci-viek" 
dat pendelaars een hele dag hun 
auto in de Brusselse straten la
ten staan. 

In Athene gaat men nog een 
stapje verder. De burgemeester 
sloot gewoon het -winkelcen
trum van de Griekse hoofdstad 
voor het verkeer af. Hij wU 
daarmee de vervuiling en de 
verkeerschaos bestrijden. 
Athene wordt beschou-wd als de 
meest vervuilde hoofdstad van 
Europa. 

OP NAAR 
DE 300.000! 
De verkiezingsstrijd is met de 
ontbinding van de wetge
vende kamers officieel van 
start gegaan. De arrondisse
menten hebben sterke lijsten 
voor Kamer en Vlaamse Raad 
opgemaakt. De Senaatslijst is 
goedgekeurd door de partij
raad. De foto's zijn genomen, 
de affiches zijn in druk, de 
advertenties zijn aange-
mciakt... 

Deze verkiezingen zijn de be
langrijkste die onze partij in 
haar 40-jarig bestaan heeft 
meegemaakt. Het is erop of 
eronder. Nu kunnen we 
Vlaanderen echt inhoud en 
kracht geven. Nu is de on
gebondenheid en de kreati-
•viteit van de VU een on
misbaar -wapen. Alle leden, 
alle mandatarissen, alle sym-
patisanten van de VU moeten 
nu samen aan de kar trekken. 
Nu moeten alle schouders er
onder worden gezet! 

Vrienden, de verkiezings-
kampagne zal boeiend zijn. 
We moeten jong en oud over
tuigen dat pohtiek nuttig én 
noodzakehjk is. Dat onrecht
vaardigheden niet tegenge
gaan -worden door aan de kant 
te blijven staan. Dat integratie 
van kansarmen niet kan wan
neer we ze met een stigma 
behandelen. De problemen 
van jonge mensen moeten 
open besproken -worden, ou
deren moeten terug zekerhe
den krijgen, ondernemen 
mioet terug eiantrekkehjk wor
den, soüdariteit mag geen 
holle slogan bUjven. 

De opdracht voor de VU is 
enorm. We zullen de mensen 

overtuigen van de noodzaak 
van een ongebonden, kriti
sche, toekomstgerichte partij 
die het algemeen Vlaams be
lang als prioriteit beschou-wt. 
Ik sta te popelen om op mark
ten, aan fabrieken, in jeugd-
klubs, aan voetbalmatchen 
onze boodschap uit te dra
gen. 

We zijn met 3.000 kaderleden 
en 30.000 leden. Wanneer elk 
van ons 20 bijkomende men
sen overtuigt zijn -we een on
misbare partner om een mooi 
Vlaanderen op te bouwen. 
Veel geluk en durf! 

<r' r> ^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter VU 

AMNESTIE: HET STAPJE VAN DE VLAAMSE RAAD 
De Werkgroep belodt met het op
maken van een inventar'u van de 
sociale en menselijke gevolgen voor 
de dlaehteffers van de oorlog met 
name ook van de Spaanse Bur
geroorlog en voor de getroffenen van 
de represdie maakte verleden 
week haar aanbevelingen aan 
de Vlaamse regering bekend. 
Zoals de naam die de werk
groep voert al aantoont, -wordt 
in deze materie over eieren 
gelopen. Iedereen weet dat 
deze werkgroep in de Vlaamse 
Raad opgericht werd om "iets" 
te doen aan het amnestie- en 
repressie-vraagstuk. Drijvende 
krachten in de w^erkgroep vî a-
ren Raadsleden van Volksunie 
en CVR Een term als amnestie 
•was in de -werkgroep echter 
taboe. De slachtoffers van de 
Spaanse Burgeroorlog werden 
erbij gehaald om evenwichts-
redenen. 

Eerder had de Vlaamse re
gering de mogelijkheid voor
zien om met -wat financiële bij
stand voor deze getroffenen 
over de brug te komen. Daar
toe wordt tien miljoen voorzien 
in de begroting voor volgend 

jaar. De w^erkgroep formu
leerde nu aanbevelingen om dit 
geld te besteden. Men ver-
•wacht dat de volgende Vlaamse 
regering met deze aanbevelin
gen zal rekening houden. 

Wie wordt door de Werkgroep 
als "getroffen door de repres
sie" beschou-wSl Zdj die het 
slachtoffer zijn van omstandighe
den die het gevolg zijn van de tweede 
wertBoorlog, of van daarmede ver
band houdende wettelijke en re
glementaire maatregelen, bestuur
lijke of rechterlijke beslissingen, en 
die het voordeel van eerherstel of 
genade genieten. Het venijn van 
deze zeer ambtelijke bepaling 
zit natuurhjk in de staart: men 
moet van eerherstel of genade 
genieten, wat betekent dat men 
dit moet aangevraagd hebben. 
Sommige repressieslachtoffers 
beschouwen dit genadeverzoek 
of verzoek tot eerherstel als een 
knieval voor de Belgische staat, 
wat zij weigeren. 

Om in aanmerking te komen 
voor financiële bijstand, moet 
men zich bovendien 'm een nood-
dituatie bevinden die behartens-
waardig ui. Die "noodsituatie" 

zal onderzocht -worden volgens 
de procedure die momenteel 
geldft in het kader van het be-
staansminim^um, meer bepaald 
wat betreft het onderzoek naar 
het inkomen, het in aanmer
king nemen van de gezinssi
tuatie, en de periodiciteit van 
de kontroles. De bijstand kan 
alleen verleend worden op in
dividuele aanvraag. 

De Vlaamse regering moet de 
modaliteiten bepalen van de 
behandeling van de aanvraag. 
Maar vermits de voorgestelde 
regeling een subjektief recht 
invoert voor de getroffenen van 
de repressie en de oorlogs
slachtoffers (o.m. van de 
Spaanse Burgeroorlog), dient 
de Vlaamse regering indien no
dig het voorziene krediet te 
verhogen. 

O p het eerste gezicht Hjkt het 
"repressie-initiatief van de 
Vlaamse Raad niet veel meer te 
zijn dan een dode mus. Maar 
men mag niet vergeten dat in 
deze materie dode mussen al 
bijna-mirakels heten. De 
•waarde van de aanbevehngen 
is immers vooral symbolisch. 

Tegenstanders en voorstanders 
van amnestie geven een ver
schillende interpretatie aan de 
inhoud van die symboliek. 2k) 
omschrijft SP-fraktieleider 
Lode Hancké de symbohsche De staatssekretaris van het 
waarde van de tekst als de er- Brussels hoofdstedelijk gewest 

kenen een impliciet moreel eer
herstel en (...) een belangrijk ge
baar naar verzoening met het ver
leden. 

kenning van een vergissing. 

Vie Anciaux, die samen met 
CVP-er Herman Suykerbuyk een 
biezonder aktieve rol gespeeld 
heeft in de werkgroep, toonde 
zich verheugd over het resul
taat dat bereikt werd. De ge-
vwzen VU-voorzitter wees op 
enkele elementen die ondanks 
het futiele en beperkende ka
rakter van de aanbevelingen 
hoopgevend zijn. 

Zo is het bvb. onmiskenbaar 
dat de Vlaamse Raad voor het 
eerst uitdrukkelijk erkent dat 
er mensen getroffen werden 
door de repressie. Meteen een 
belangrijke morele stap op weg naar 
een Vlaanderen, verzoend met zijn 
verleden, meent Anciaux. Boven
dien worden ook de getroffenen door 
rechterlijke beslissingen, beschouwd 
als represdie-slachtoffers, voegt hij 
daar aan toe. Volgens Vic An
ciaux is dit voor de betrok-

vindt de voorwaarde dat de 
slachtoffers eerherstel of ge
nade moeten gekregen hebben, 
niet van aard om de aanbe
veling af te -wijzen. De meeste 
repressieslachtoffers "genieten"hier 
immers van, en de waag tot eer
herstel is altijd mogelijk, schrijft 
hij in een persmededeling. 

Vic Anciaux geeft overigens 
toe dat dit initiatief niet toelaat 
te spreken over amnestie of 
algemeen eerherstel. 2k>iets 
moet immers van het federale 
niveau komen. E^n echte op
lossing zal er bijgevolg pas ko
men wanneer de geesten op het 
federale niveau bewegen. De 
Volksunie hoopt dat de groeiende 
nuancering en de opbouwende sfeer 
aan Vlaamse zijde, weldra ook bet 
federale niveau kunnen beroeren, 
besluit Anciaux. 

(Pdj) 
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HUGO SCHILTZ IN LAATSTE TOESPRAAK: 

POLITICI HOEVEN ZICH NIET TE SCHAMEN r / / 

Vorige w e e k •werd in de Senaa t 
he t w e t s o n t w e r p betreffende 
he t fiskaal s t a tuu t van de toe
komst ige par lements leden be
sp roken . D e hoofdbedoel ing 
van dit oms t r eden o n t w e r p is de 
fiskale behande l ing van de par
lements leden gelijk te schakelen 
met deze van de a n d e r e bu rge r s . 
W a n n e e r dit o n t w e r p w e t wordt^ 
verval t de fiskale vrijstelling v a n 
5 0 % voor de pa r lements leden . 
U begri jpt da t dit o n t w e r p een 
moeilijke beval l ing is ge-weest. 
Sena to r H u g o Sch i l t z maak te 
van zijn t u s senkoms t gebru ik 
om bij wijze van polit iek tes
t a m e n t enkele bedenk ingen mee 
te geven over de p laa ts van de 
poli t icus in he t polit iek bestel . 

MEER TRANSPARANTIE 
„Ik vind het positief dat gedtreejd 
wordt naar meer doorzichtigheid. De 
burger heeft het recht te weten hoe het 
di^teem fanktuineert en wat de fi
nanciële gevolgen ervan zijn. Maar 
ik ben ook bezorgd. De burgere 
hebben ook de gewoonte hun dituatie 
voortdurend met deze van anderen te 
vergelijken. Het open kaart spelen ij 
een belangrijk element van onze 
denwkratie, op voorwaarde dat de 
bevolking korrekt wordt geïnfor
meerd en dat een volwajden dialoog 
nut de media mogelijk Li. Dertig 
jaar geleden wad de dfeer veel po-
ditiever. Ik dta huiverig tegenover de 
evolutie naar minachting van de 
politici en van het politieke bedrijf. 
Ik heb ook de indruk dat het par-

H. Schiltz: "Men moet weten wat men wil: ofwel een parlement van technvkraten ofwel een parlement dat 

voldoende voeling heeft met de maatschappelijke realiteit." 

lement zich daartegen onvoBoende 
wapent. Ook in het parlement be-
dtaat de neiging toe te geven aan de 
demagogie en dat dpijt me oprecht. Ik 
heb mij reedd eerder uitgesproken 
over de zogenaamde belodtingdvrije 
inkomeru van parlementdleden. Er 

id nooit een belodtingdvrij inkomen 
geweest, alleen waren er afdpraken 
nut de fiskale administratie in ver
band met een onkodtenforfait. Zulke 
afdpraken bestaan ook met kapperd 
en slagerd. Waarom zijn wij in deze 
val getrapt? Hierdoor is bij de be

volking de indruk gewekt dat wij een 
geprivilegieerde kaste zijn." 

„KUMULARDS" 
Sena to r Schil tz m a a k t e de ver 
gelijking me t de w^edden van 
veran twoorde l i jke kade r l eden 

VERGISSING / / 
/ / 

M e i 1972, de zoveelste be tog ing tegen de 
oor log in Vie tnam. E r lopen n u ook jon
geren v a n V U J O in de stoet. Tussen een 
zee v a n r o d e v a n e n d ragen zij een foto van 
B o r m s en een leeuwevlag mee . E e n mes 
da t langs twee k a n t e n snijdt. In het vlees 
van de l inkse organisat ies die be togen 
tegen de V S A als een a l leenrecht be
s c h o u w e n en in het vlees van rad ikaa l 
rech ts da t tegenbetoogt . N o g w e k e n lang 
w o r d t er over het feit geruzied . D e A m e 
r ikanen zijn onze bondgeno ten , zij oor
logen tegen de kommunis t en , onze ge
zamenli jke vijand. H e t is volop k o u d e 
oorlog, de M u u r s taat nog m a a r t ien jciar 
r ech t en de oor log in Korea ligt ve r s in he t 
geheugen . Bovend ien leeft in f lamingan-
t ische k r ing de he r inne r ing a a n een a n d e r e 
oor log tegen d e k o m m u n i s t e n , het Oos t 
front. 
J a r e n la ter zal de diskussie zich he rha len 
w a n n e e r de N a v o k e r n r a k e t t e n in E u r o p a 
wil neerze t ten . O o k d a n r a a k t het fla-
mingant i sche k a m p verdee ld . „L iever een 
k e m r a k e t in mijn tuin d a n een R u s in mijn 
keuken" , luidt het . M a a r in V laande ren 
zijn de s lagvelden van de G r o t e O o r l o g 
niet v e r g e t e n ! 
N a 27 jaar zwijgen k o m t R o b e r t M c N a -
m a r a die t i jdens de Vië tnamoor log mi
nis ter van Landsve rded ig ing was , ons — 
die vur ig meebe toogden — vertel len da t de 
Vië tnamoor log een vergiss ing vi^as. 
In een eers te flits \velt de k ree t o p : ziet ge t 
nu . M c N a m a r a geeft ons gel i jk! M a a r 
onze ops toot van v r e u g d e m a a k t v lug 
p laa ts voor de he r inne r ing aan he t du i 
zendvoud ige leed da t een volk w e r d aan
gedaan . E n tegen da t leed w e r d be toogd , 
ne t zoals wij be toogden tegen d e on
redeli jkheid van de oorlog, elke oor log. 
H e t boek van M c N a m a r a d r a a g t de titel 
„Ach te ra f gez ien : d e t ragedie en de lessen 
van Vietnam". Tragedie . Ach, er bes taa t 
geen juis tere n a a m . E n de lessen. E^n van 
de lessen is da t m e n een volk, hoe klein en 

nauwel i jks on twikke ld ook, nooi t klein 
krijgt. E e n volk in v e r d r u k k i n g is on-
noemlijk vindingri jk in over leven. D a t 
h e b b e n de r i js tboerkes v a n Vie tnam be 
wezen . 
D e groots te fout van de A m e r i k a n e n is 
gewees t da t ze nauwel i jks iets afwisten 
van het ve r re land en zijn bew^oners. 
M c N a m a r a geeft „ d e v e r r e g a a n d e on
w e t e n d h e i d over de geschiedenis en de 
k u i t u u r van de mensen in he t geb ied" 
ruiterli jk toe. 
R a a r voor een were ldmach t , met he t bes t 
u i tgerus te leger, me t de slimste un iver 
siteiten, met de nijdigste geheime dienst , 
me t de meest geavancee rde technologie , 
me t sp ionnen zoals alleen Ho l lywood ze 
k a n b e d e n k e n . 
Hoevee l du izenden in de V S A leven nog 
s teeds me t he t t r a u m a v a n he t Vië tnam-
a v o n t u u r ? D e menseli jke d rama ' s zijn niet 

te tellen, de d o d e n en ve rmink ten legio. 
H e t land h a d een Golfoorlog, mee r p a r a d e 
dan oorlog, nodig om er w e e r een beetje in 
te geloven. 
M c N a m a r a zegt het boek te h e b b e n ge
schreven om er lessen ui t te t r ekken , m a a r 
hoeveel , , scholen" moet de adelciar nog 
kri jgen om geleerd te zijn ? Als wij aan he t 
debacle van Somalië denken lijkt het e r o p 
da t de les van Vie tnam tevergeefs is ge
wees t . 
Vie tnam heeft bovendien enkele reputa t ies 
genade loos de g r o n d ingeboord . l ïe rs t die 
van K e n n e d y en zijn intel l igente omge
ving, w^aartoe ook M c N a m a r a b e h o o r d e . 
Hoeve len geloofden niet in de jonge p re 
sident, zeker nada t hij Kroesjtsjev in de 
Varkensbaa i h a d gevloerd ? J F K w e r d 
d o o r Vie tnam van zijn sokkel gehaa ld . 

Zijn opvolger J o h n s o n deed al niet beter, 
hij zet te massaal g r o n d t r o e p e n in. L B J 
ve rzoop helemaal in he t moeras van Vi
e tnam ! 
H a n d i g e r w a s Nixon , o n d e r zijn bewind 
begon de aftocht en de v r e d e s o n d e r h a n 
del ingen met de Vietcong. M a a r N i x o n 
k o n zijn d a d e n nooit verzi lveren, hij ver
d r o n k in Wa te rga t e . 
M e n zegt da t vo lkeren z o n d e r geschie
denis de gelukkigs te zijn, m a a r me t de 
oor log k o n zelfs he t kleinste k ind Vie tnam 
op de were ldbo l £ianwijzen. Hanoi , Sai
gon, D a n a n g , H u é , de Tonkin-del ta , de 
P a p e g a a i e n b e k ; zij leken w^el in Vlcian-
de ren te l iggen. 
J . K . Gai lbra i th kon het niet duideli jker 
zeggen. „ Ind ien wij Amer ikanen niet ver 
d w a a l d w a r e n gersiakt in Vietnam, dan zou 
dit land van de d iepe duis ternis v a n de 
o n b e k e n d h e i d k u n n e n genieten, die het 
zozeer verd ien t . " 
Vaak w e r d de Vie tnam-be togers o n d a n k 
baa rhe id t egen A m e r i k a ve rwe ten , zijn 
soldaten w^aren E u r o p a twee keer k o m e n 
bevri jden. Alaar w îj be toogden niet zozeer 
tegen de Amer ikanen vî él tegen de b r u u t e 
mach t w a a r m e e zij t ekeer gingen, tegen 
h u n napalm, tegen de on tb iade r ing v a n de 
w o u d e n , tegen de vergift iging van de 
rijstvelden, tegen h u n Cinook en Sioux-
hehkop te r s , tegen h u n Skyra ide rs , en te
gen h u n B-52 b o m m e n w e r p e r s ! M a a r ook 
o m d a t zij he t w^apen van de diplomat ie niet 
eens h a d d e n u i tgeprobeerd . 
Ik h e b het boek van M c N a m a r a (nog) niet 
gelezen m a a r volgens de k r a n t e n h o u d t 
geen veron tschuld ig ing in, spijtig. „ H e t 
doel is lessen te t r ekken . " een wel a rm
tierig beslui t n a 27 jaar n a d e n k e n . 
H e t geeft de i nd ruk da t alleen de wa -
penfabr ikan ten van de oor log in Vie tnam 
be te r zijn geworden . E n natuurl i jk ook de 
pro tes tzangers , m a a r d a t is m a a r een f lauw 
grapje vanwege. . . 

R .As inus 

en van topmensen uit het be 
drijfsleven. Dciaruit moe t blij
ken da t par lements leden onder 
betaa ld zijn ten overs taan van 
de par t ikul ie re sektor. Reken ing 
h o u d e n d met het Jiantal w e r k 
u ren k w a m hij tot de vaststel l ing 
da t gewetensvol le pa r l ements 
leden één de rde tot de helft mee r 
a rbe idsu ren p res te ren . „Ik heb 
ook de funktie zien evolueren. Het 
parlement was vroeger een vrij ge
zellige aangelegenheid. Nu wordt er 
veel meer vergaderd en krijgen de 
parlementsleden massa's papier te 
verwerken. De werklast en de ver
antwoordelijkheid van de parle
mentsleden zijn aanzienlijk toege
nomen. Tevenover deze groeiende 
werklast staat een dalend respekt 
voor de funktie. Ik doe een oproep 
opdat men in de volgende legislatuur 
zou nadenken over welk type par
lementair men wenst. Vroeger oe
fenden vele parlementdleden nog een 
beroepdaktiviteit uit. Dat id aan
zienlijk verminderd. Men moet weten 
wat men wil: ofwel een parlement 
van technokraten, ofwel een par
lement dat voldoende voeling heeft 
met de maatdchappelijke realiteit. In 
dat laatdte geval moet men kumul 
toelaten. Het zijn trouwens meedtal 
niet de zogenaamde kumulardd die 
de minst vlijtige parlementdleden 
zijn." 

MEDIAKRATIE 

Tot slot gaf sena tor Schiltz zijn 
men ing over he t sisteem van 
part i jf inanciering. 

„Momenteel staan ook de politieke 
partijen in geen al te goed daglicht 
bij de burgen Nochtans wat is een 
demokratie zonder goed funktione-
rende partijen ? Daarom zal na de 
verkiezingen moeten nagedacht wor
den over hoe politieke partijen kun
nen funktioneren in een geheel van 
een tot op de top gedreven me-
diokratie. Ik ben niet gekant tegen 
het feit dat de partijfinanciering 
wettelijke wordt omkaderd. 

Wel dreigt het kind met het badwater 
weggegooid te worden. Er is veel 
aggresdiviteit geweest tegenover de 
affiches, maar die zijn niet het 
duurdte medium. Politiek id één van 
de moeilijkste taken in de damen-
lev'ing. Politici zijn de enigen die zich 
op geregelde tijdd tippen aan het oor
deel van de burger moeten onder
werpen op een manier die boven alle 
twijfel verheven is. Andere hoog
geplaatste perdonen kunnen het zich 
veroorloven allerlei verklaringen in 
het openbaar af te leggen, zonder 
zich ooit voor de burger te moeten 
verantwoorden. 

Zij zouden veel geloofwaardiger zijn 
aid zij ook het oordeel van de kiezer 
vroegen, na een tijd aan politiek te 
hebben gedaan. Ik heb bedenkingen 
bij de talrijke aktiegroepen die be
weren in naam van de bevolking te 
spreken, en die om de haverklap naar 
de politici een vermanende vinger 
uitsteken. Ik hoop dat in de volgende 
legislatuur dit onderwerp opnieuw 
ter sprake komt en dat er in alle 
dereniteit een kodex voor politici zal 
worden opgesteld. We hoeven ons aid 
politicus niet te schamen. Doe uzelf 
respekteren. Wees kieskeurig voor 
uzelf en voor diegenen die geroepen 
zijn om u op te volgen, anders gaat u 
geen volwaardige opvolgerd meer vin
den. " 

Tot zover deze moedige tus 
senkomst . 

(ge) 
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AGUSTA OPNIEUW OP HET VOORPLAN 

ClAES WEL ONDER DRUK 
(Vervolg van blz. 1) 

In zeven haasten stelde de Ka
mer dan een biezondere kom
missie samen die over dit ver
zoek oordeelde. Er werd in dit 
verzoek gewag gemaakt van de 
toegeving door Agusta-kop-
stukken dat de firma aan de 
ministeries van Ekonomische 
Zaken en Landsverdediging 
smeergeld betaald had. Ook de 
betaling van smeergeld in de 
zaak van de modernisering van 
de F-16- en Mirage-vliegtuigen 
door Dassault, werd vermeld. 

Verleden vrijdag willigde de Ka
mer in plenaire zitting het ver
zoek in. Enkele uren later belde 
het gerecht aan bij Tobback. Er 
zouden bovendien huiszoekin
gen volgen in het kantoor van de 
burgemeester in het Stadhuis 
van Leuven, op het SP-sekre-
tariaat in de Brusselse Keizer
slaan, en in de privé- en de 
ambtswoning van Willy Claes. 
De gerechtelijke politie zou bij 
Claes en Tobback niets mee
genomen hebben, op rekening
uittreksels van de SP-voorzitter 

De huiizoekingen in Cla&i'prlvé-
en ambtdwoning ontgingen de 
buitenlandde perd en politici niet. 
„Hiermee werd een periode in
geluid die niet lang kan duren ", 
meende de Nederlandse minifter 
van Buitenlandde Zaken Van 
Mierlo. 

Door deze huiszoekingen kwam 
Claes opnieuw onder hevige 
druk te staan om ontslag te 

nemen als Navo-baas. Volgens 
de Duitse meerderheidspartij 
CDU moest Claes opstappen als 
het gerechtelijk onderzoek niet 
onmiddellijk positief resultaat 
heeft. De rechtsliberale Neder
landse meerderheidspartij W D 
vindt het beter dat Claes tij
delijk terugtreedt. 

De Franse krant Lt Monde 
schreef dat het de Amerikanen 
mooi uitkomt dat Claes zo onder 
druk staat, aangezien zij zelf 
azen op de job van Claes. De 
Financial Tinud meent dat het 
handhaven van Claes op zijn 

1 post het bondgenootschap 
5 schade berokkent omdat hij zich 
2 minder kan koncentreren op de 
I grote problemen van de Navo. 

Na de EU-ministerraad in 
Luxemburg bevestigde de 
Duitse minister van Buiten
landse Zaken Kinkel wel het 
vertrouwen in de onschuld van 
Claes, zolang het tegendeel niet 
bewezen -wordt. Maar de Ne
derlandse D66-minister Van 
Mierlo vond daarentegen dat na 
de huiszoeking in de ambts- en 
privéwoning van de Navo-se-
kretaris-generaal een periode is 
ingeluid die niet lang kan du-

Dat was ook de overtuiging die 
veel waarnemers toegedaan wa
ren: als er vanuit het gerecht 
niet snel een signaal komt dat 
Claes vrij van schuld pleit, ver
liest hij de internationale top-
funktie waar hij zo op gesteld 
is. 

AFREKENING 
Hier te lande werden nogal wat 
kritische vragen gesteld over 
het nut van de nieuwe huis
zoekingen, maanden na de fei
ten. Wie nu nog bezwarende 
stukken in zijn bureaulade heeft 
laten slingeren, moet wel een 
kompleet uilskuiken zijn, luidt 
de redenering. 

Er werd geopperd dat het ge
recht zich heeft laten beïnvloe
den door wrevel binnen de PS, 
die ambetant loopt omdat de 
drie Guy's destijds op moesten 
stappen terwijl Van Miert en 
Claes nog steeds ongemoeid 
blijven. 

En er werd ge^vezen op de 
archieslechte relatie van Tob
back met de magistratuur. In de 
pers en op SP-meetings was 
Tobback enkele malen fors uit
gevaren tegen wat hij bvb. de 
"ivoren-toren-mentaHteit" van 

de magistratruur noemde. Het 
zou bij de topmagistraten van 
o.m. Kassatie in een verkeerd 
keelgat geschoten zijn. Nu zou
den zij Tobback de rekening 
presenteren. 

De Morgen citeerde in dit ver
band uitvoerig uit een brief die 
ondertekend was door de eerste 
voorzitter van het Hof van Kas
satie en Jacqued Vélu, de pro-
kureur-generaal bij het Hof, aan 
premier Dehaene. 

In de brief, die dateert van 
november '93, schrijven de ma
gistraten dat indien Tobback 
volhardt met zijn voor de ma
gistratuur beledigende uitlatin
gen, ,,de gerechtehjke macht ge
dwongen zou worden om zo
danige andere initiatieven te 
overwegen als zij nuttig zou 
vinden om — in het belang van 
de staat en de burgers — de 
verdediging van haar eer en 
haar reputatie te verzekeren. " 

Claes, die op zijn persvoorstel
ling verleden week aankon
digde dat hij zijn normale ak-
tiviteiten hervat, ontmoetingen 
met de pers inkJusief, ging 
maandag alv£ist voor twee we
ken met vakantie. 

(Pdj) 

mmm, 
EEN OVERZICHT VAN DE VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK 

ASIELZOEKERS OP DE VLUCHT 
Het Klein Kasteeltje, sprei-
dingsplannen, "Handen af^van 
Lint" en "Gastvrij Lint", uit-
vidjzing. Bobby Singh, illegalen. 
Transitcentrum 127, eigen volk 
eerst, ... de vluchtelingenpro
blematiek vormt de jongste ja
ren een belangrijk punt op de 
politieke eigenda. Onder de titel 
De odielzoekerd publiceerde het 
Davidsfonds recent een bondig 
Aktueel-boekje wjiarin alle nut
tige informatie netjes op een 
rijtje gezet wordt. 

Auteur Joan Rarruikerd gidst de 
geïnteresseerde lezer op een 
vlotte vifijze door het vluchte-
lingendoolhof. Hij probeert het 
verschijnsel tot z'n ware pro
porties te herleiden. Momenteel 
wordt het aantal vluchtelingen 
mondiaal op meer dan 20 mil
joen geraamd. Daarbovenop 
zijn er nog 25 miljoen mensen 
op de vlucht in eigen land. In 
tegenstelling tot wat vaak ge
dacht wordt, komen de meeste 
van de vluchtehngen terecht in 
landen die het moeilijk hebben 
om de minimale noden van de 
eigen bevolking te lenigen. Het 
rijke Westen bleef nog behoor
lijk buiten schot. 

België kende zoals de andere 
Westeuropese landen de jongste 
jaren wel een gevoehge stijging 
van het aantal asielaanvragen. 
Tussen 1 februari 1988, de dag 
waarop het Commissariaat-Ge
neraal voor de Vluchtelingen 
operationeel werd, en 1 januari 
1995 werden in België net geen 
100.000 (99.784) a^mXaanvragen 
ingediend. Naar nationaliteit 
opgesplitst, vormen de Roeme

nen, onmiddellijk gevolgd door 
de Zaïrezen, de grootste groep. 
Andere belangrijke nationahtei-
ten zijn de Ghanezen, de In
diërs, Nigerianen, Turken, Pa
kistani en ex-Joegoslaven. De 
voorbije tien jaar werden in Bel
gië 11.280 vluchtelingen erkend. 

In de volksmond, ma^r ook in 
politieke kringen en in de media 
wordt er nogal gegoocheld met 
de terminologie over de vluch
telingen. Ramakers pleit ervoor 
het juiste woord op de juiste 
plaats te gebruiken. Hij wijst er 
bvb. op dat de ingeburgerde 
term "politieke vluchtelingen" 
een ongeoorloofde inperking in
houdt van het vluchtenlingen-
verdrag. Het is een vluchtehng 
immers niet verboden om eko
nomische motieven te migreren. 
Daarnaast moeten er echter -wel 
andere, in de Conventie van 
Geneve omschreven motieven 
aan de grondslag Uggen van zijn 
vlucht. 

Ramakers geeft een bondig 
maar verhelderend overzicht 
van de procedure om tot vluch
teling erkend te worden. Het is 
niet zo dat wie niet erkend 
w^ordt, automatisch uitgew^ezen 
wordt. Repatriëring van uitge-
procedeerden is in sommige ge
vallen immers onmogelijk. Eén 
van de belangrijkste redenen is 
de weigering van de herkomst
landen om een uitgeproce
deerde te erkennen als een van 
hun onderdanen en hem dus een 
inreisvisum te geven. Niettemin 
bedroeg het ciantal gedwongen 
repatriëringen in 1993 114 per 
maand. 

Het centrum voor odieLzoekerd 
kjoncentratiekamp. 

REGULARISATIE 
In een speciaal hoofdstuk weer
legt Ramakers enkele foute 
denkbeelden over vluchtelin
gen. Hij wijst erop dat over
heidsmaatregelen de komst van 
legale vluchtelingen kunnen be
moeilijken. 

Zo kregen de Belgische diplo
matieke missies in het buiten
land de richtlijn om een visum te 
w^eigeren \vanneer er een ver
moeden bestaat dat dit zou ge
volgd worden door een asiel
aanvraag in België. Deze maat
regel vergroot juist de kans dat 
vluchtelingen hun toevlucht ne
men tot organisaties van kri-
minele mensensmokkelaars. 

in Steenokkerzeel lijkt wel een 

De auteur was destijds kabi
netsmedewerker van CVP-
staatssekretaris voor Aïaat-
schappehjke Emancipatie Miet 
Smet. Momenteel leidt hij de 
afdeling Migrantenstudies van 
het Hoger Instituut voor de 
Arbeid (KU Leuven), en is hij 
voorzitter van het Overlegcen-
trum voor de Integratie van 
Vluchtehngen (OCIV). In de 
inleiding schrijft hij dat de lezer 
in zijn boek vergeefs naar pas
klare oplossingen voor het 
vluchtelingenprobleem zal zoe
ken. Ramakers slaagt erin dui-
dehjk te maken hoe kompleks 
het probleem -wel is, maar we 
hadden van een deskundige die 
tenslotte mee het beleid heeft 

helpen bepalen toch een begin 
van poging verwacht. Zeker 
omdat hij wél de traditionele 
partijen de mantel uitveegt om
dat een onderbouw^de visie op 
het probleem bij hen ofwel ont
breekt, ofwel teruggrijpt naar 
een al dan niet afgezwakte kopie 
van de oplossingen die gefor
muleerd worden door extreem
rechts. 

Ramakers wijst gelukkig wel 
enkele w^egen aan die naar een 
oplossing kunnen leiden. Zowel 
het denkbeeld dat men migratie 
kan uitbannen, als een resoluut 
opengooien van de grenzen 
keurt hij af. Zoald altijd, schrijft 
Ramakers, ligt de oplodding in het 
midden en niet bij de extremen. Het 
besef dat onze regio in feite een 
immigratieregio gew^orden is, 
vormt volgens de auteur het 
begin van een oplossing. 

Op korte termijn pleit hij voor 
faire, korte en efficiënte pro
cedures, en voor een volgehou
den strijd tegen het informele 
arbeidscirkuit, dat een aantrek
kingspool blijft voor migratie. 
Wanneer repatriëring niet gaat, 
zit er volgens Ramakers niets 
anders op dan een regularisatie 
van de uitgeprocedeerden. Op 
lange termijn ziet Ramakers heil 
in ontwikkelingssamenwerking, 
gericht op de landen van waar
uit migranten naar ons toeko
men. Hij zegt er niet bij dat die 
piste ook bewandeld wordt door 
extreem-rechts. 

(Pdj) 
c» De (uULzoekerd. Joon Ra-
makeré. Uitg. DaviddfonBt), Leu
ven, 395 fr, 109 blx. 
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WERK 
UITZENDARBEID, SEKTOR IN GROEI: 

40.000 WERKNEMERS, ELKE DAG 
Dagelijks werken ongeveer 
40.000 mensen voor een inte
rim- of uitzendburo. De uit
zendkrachten worden in alle 
sektoren tewerkgesteld, sommi
gen voor één dag, anderen voor 
enkele maanden en nog anderen 
houden er een vast kontrakt aan 
over. De uitzendmarkt is de 
jongste jaren ontzettend ge
groeid. Ondernemingen lijken 
nood te hebben aan ad hoe-
werkkrachten. We spraken er
over met mevr. Christina Le-
mahieu, PR-verantwoordelijke 
van Randiitat) Interim, dochter 
van de Randstad Groep. De 
Randstad Groep telt wereldwijd 
780 vestigingen en is op de 
Belgische uitzendmarkt aanvi^e-
zig met 3 buro's: Randdtad In-
terun, Interlabor Interim en Flex 
Interim. 

C. Lemahieu: „Iemand die aL 
uitzendkracht wil werken, neemt zelf 
kontakt op met het buro. Dat gaat 
dan kijken welke de mogelijkheden 
van de uitzendkracht zijn. h de 
kracht ge<tchikt aU arbeider, aL) 
bediende, ... We houden daarbij re
kening met de studied, met de werk-

De duur van een opdracht aid uitzendkracht kan verdchillen: donu voor enkele maanden, domd ook maar 
voor één dag. Keukenhulpen zijn van dat laatdte een goed voorbeeld. 

ervaring en met de ingedtetdheid en 
de perdoonlijkheid van de geüite-
reddeerde. Hierbij worden vooral de 
technidche vaardigheden, zoald ta-
lenkennu), getedt. Perdoonlijkheidd-

tedten worden niet afgenomen. Uit-
zendburo'd doen niet aan perdoneeld-
delektie, dat ui niet hun opdracht. Zij 
lodden tijdelijke arbeiddproblemen op 
in zowat alle bedrijfddektoren." 

3 PARTIJEN 

Wanneer het uitzendburo over 
alle gegevens beschikt kan het 
op zoek gaan naar opdrachten 

voor hun kracht. Net zoals bij 
selektieburo's zijn bij uitzend
arbeid 3 partijen in het spel: het 
buro, de uitzendkracht en de 
onderneming waarbinnen hij of 
zij tewerkgesteld zal -worden. 

De ondernemingen vormen het 
kliënteel van de uitzenburo's, de 
uitzendkrachten zijn werkne
mer van het buro, niet van de 
onderneming waar zij ingescha
keld ^vorden. 

C. Lemahieu: „ Wij bereiken onze 
kliënten op 2 manieren. Ofwel klop
pen zij zelf bij ond aan met de vraag 
naar uitzendkrachten, ofwel bena
deren wij hen en predenteren wij zelf 
onze diendten. Wij wachten niet 
altijd tot de ondernemingen oiu kon
takteren; ab wij goede werkkrachten 
hebben zullen we hen dat ook laten 
weten." 

De arbeiders nemen in het ge
heel goed 68% van alle uit
zendarbeid voor zich. De ver
houding man-vrouw bedraagt 
ongeveer 60%-40%. De gemid
delde duur van de opdrachten 
verschilt beduidend voor arbei-

DRIE AANDACHTSPUNTEN: 

OPENHEID, JEZELF VERKOPEN, GERICHTHEID 
Tot slot van onze reeks hadden 
wij het genoegen om een heuse 
personeelsdirekteur aan de tand 
te voelen. Kn omdat -we toch in 
de buurt waren (zie afzonderlijk 
stuk) liepen -we even binnen bij 
Jan Blancquaert sinds kort 
Human Resources Manager 
(personeelsdirekteur) bij Rand-
dtad Interim, maar al jaren aktief 
in het werven van personeel. 
Om het hem — en ons — ge
makkelijk te maken solliciteer
den wij voor de kommerciële 
funktie van uitzendkonsulent. 
Deden wij daar goed aan ? 

J. Blancquaert: „Binnen een dol-
Ucitatieprocedure zijn 3 elementen 
van doordlaggevend belang: de open
heid, de 'verkoopdtechniek' en de 
gerichtheid. 

De openheid dient van twee 
kanten te komen: de onder
neming moet juiste informatie 
geven, maar ook de sollicitant. 
Deze laatste moet zeggen ^vat 
hij kan, alleen dan kan hij ook 
die funktie krijgen w^aarvoor hij 
geschikt is. Verkopen maakt een 
belangrijk deel uit van de pro-

WEGEN 
NAAR 
WERK® 

cedure. Voor de sollicitant lijkt 
dat vanzelfsprekend, maar ook 
de onderneming moet daarvoor 
haar best doen. Zij moet ervoor 
zorgen dat geschikte kandida
ten ook daadw^erkelijk willen 
kiezen voor de onderneming. 
Niet zelden zijn de besten bij 
meerdere ondernemingen aan 
het solliciteren en dan moet je er 
als HR-manager voor zorgen 
dat de kandidaat kiest voor de 
funktie die jij hem te bieden 
hebt. In dat opzicht moeten wij 
ook bereid zijn te antwoorden 
op de vragen van de sollicitant. 
Tot slot moet de sollicitatie ge
richt zijn. Teveel sollicitaties 
w^orden gepleegd door mensen 
die op alles reageren, 'als ik 
maar werk heb'. Iemand die 
(ander) w^erk zoekt moet uit
gaan van zijn vaardigheden en 
van daaruit zijn kandidatuur in
dienen. Het heeft weinig zin een 
reeks gesprekken te doen in de 
hoop dat er -wel een zal tus
senzitten met gunstig resul
taat." 

GEZONDE INTERESSE 
E^n goede voorbereiding op een 
gesprek helpt de kandidaat ook 
al een heel stuk op weg. Goed 
voorbereid zijn betekent niet 
dat iemand de ondememings-
resultaten uit het hoofd kan 
opzeggen, maar kan daarente
gen afgeleid worden uit een ge
zonde interesse voor de funktie, 
voor de onderneming, voor de 
sektor. 

Aanwervingen gebeuren, ŵ e 
hadden het er in vorige weken al 
over, via verschillende wegen, 
de klassieke krantenadverten
ties blijven daar een groot aan
deel in behouden. 

J. Blancquaert: „Advertentied 
houden hun groot aandeel bij het 
invullen van vakatured. Mijn er
varing u dat arbeiderd zeer goed 
geworven kunnen worden via ad-

Netelige vragen over t>v. zwan-
gerdchap kunnen gedtetd worden 
old de reden ervan maar duidelijk 
id. Zij mogen niet zonder meer 
leiden tot niet-aanwerving. 

vertentied en dpontane dollicitatied. 
Hetzelfde geldt voor de meedte be-
diendenfunktied, zeker voor die waar 
minder ervaring vereidt id. Op hogere 
nivod wordt vlugger naar andere 
delektiemetoded gegrepen. Wij doen 
momenteel vooral beroep op dpontane 
dollicitatied en op krantenadverten-
tied. Wij houden een wervingdbe-
dtand bij, ook alt de kandidaten in 
eerdte indtantie minder gedchikt zijn. 
Een jaar later kunnen die perdonen 
wel de vereiste ervaring hebben op
gedaan en dan komen ze middchien 
wel in aanmerking voor een funktie 
bij Randdtad." 

IN GESPREK 
Wie als uitzendkonsulent aan de 
slag wil, zal ervoor moeten zor
gen dat zijn brief door de se-
lektie komt. In tegenstelling tot 

veel anderen zorgt de brief — 
met begeleidend curriculum vi-
tae — bij Randstad niet voor een 
grote 'uitval'. Tot 80% van alle 
briefschrijvers wordt uitgeno
digd voor een eerste verken
nend gesprek. 

J. Blancquaert: „ Wij willen zo
veel mogelijk mensen zien. Dat ge
beurt UI een kort gedprek waarin wij 
de motivatie van de kandidaat na
gaan. Waarom kiedt hij voor Rand
dtad, voor de interintdektor, voor een 
kommerciële funktie ? 

De mensen die overblijven w^or-
den voor een tweede keer op 
gesprek gevraagd. Dat gebeurt 
bij een hiërarchische overste. 
Tijdens het tweede gesprek 
gaan wij dieper in op het CV. 
Hier wordt nagegaan of het 
tussen beide partijen klikt. De 
kandidaten die dan nog over
blijven worden door een se-
lektieburo aan een batterij tes
ten onderworpen. Wij gebrui
ken die methode om ons beeld 
van de kandidciat met dat van 
het selektieburo te vergelijken. 
Daarenboven zijn die mensen 
gespecialiseerd in selektie. Wij 
besteden niet de gehele pro
cedure uit omdat ^vij, binnen 
onze sektor, beter geplaatst zijn 
om mensen in eerste instantie te 
beoordelen. Wie de proeven 
goed doorstaat, wordt aange
worven. Mensen die het niet 
gehaald hebben, ontvangen 
steeds bericht en kunnen na
vraag doen waarom de keuze 
niet op hen gevallen is en krij
gen dan een eerlijk antwoord." 

ZWANGER 
Niet zelden worden tijdens de 
procedure voor de sollicitant 
vervelende vragen gesteld. Da
mes zijn best niet z^vanger, he
ren hebben bij voorkeur een 
echtgenote. 10 beste eigen
schappen, 10 slechtste, hobby's. 

J. Blancquaert: „Er zijn inder
daad vragen die bij veel delektie-
procedured gebruikt worden. In dat 
geval id de manier waarop de kan
didaat ze beantwoordt van door
slaggevend belang. Hier geldt vooral 
de openheid van beantwoording. Ie
mand die in zijn hobbylijdtje film 
heeft dtaan, maar moet toegeven dat 
hij dlechtd 2 keer per jaar naar de 
biodkoop gaat, komt niet geloof
waardig over. 

Ik heb ook niet zo'n grote pro
blemen bij de zgn. netelige vra
gen, zolang de reden van stellen 
maar duidelijk blijkt. Ik merk 
hierbij dadelijk op dat bij ons 
80% vrouwen w^erken. Daaruit 
mag blijken dat vragen, over bv. 
z-wangerschap en kinderen, 
kunnen gesteld worden." 

VAN HET GOEDE TEVEEL? 

Vraag die ons rest: „Wordt het — 
voor de kandidaat — niet al
lemaal een beetje teveel van het 
goede?" 

J. Blancquaert: ,yAanwervingd-
procedured vergen inderdaad nogal 
wat energie. Maar ik ga ervan uit 
dat hoe meer diverde technieken (bv. 
tedten, referentied, grafologie, in
terview, ...) bij de deUktieprocedure 
gebruikt worden, hoe beter de kan
didaat beoordeeld zal kunnen wor
den. De verdchiUende redultaten mo
gen niet afzonderlijk bekeken wor
den, maar aid een geheel Op die 
manier krijg je aid werkgever een 
objektiever beeld van de kandidaat en 
bij een aanwerving varen beide par
tijen daar wel bij. 

Bij Randstad willen we de duur 
van de aanwerving zo kort mo
gelijk houden, vier w^eken is 
eigenlijk al lang. Wij houden ze 
kort om goede krachten snel bij 
ons te hebben, maar ook om 
kandidaten niet met valse hoop 
te laten leven." 

Geert Vranken 
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ü i ï DE REGIO 
ders en bedienden. Eerstee-
noemden werken gemiddeld 3 
weken per opdracht, de bedien
den w^erken 6 tot 8 weken voor 
hun tijdehjke werkgever. 

C. Lemahieu: „Dit zijn dUchtd de 
gemiddelden. Sommige opdrachten 
duren langer, maar er beötaan ook 
opdrachten voor één dag. De ca
teringbedrijven vormen daar een 
voorbeeld van: keukenhulp. De re
centste cijferö wijzen uit dat ongeveer 
40% van de uitzendkrachten via hun 
werk een vojte baan vinden. Het id 
een cijfer dat dtijgt. De duur tuóden 
de aanvang van het uitzendkontrakt 
en het vadt in dienst nemen van de 
kracht bedraagt min^tend 3 maan
den. Dat u geen wet, maar wel een 
regel in de dektor." 

AANPASSINGS
VERMOGEN 
In principe is het mogelijk om 
van uitzendarbeid op zich een 
beroep te maken, maar uit de 
praktijk blijkt dat dat toch eer
der zelden gebeurt. 

C. Lemahieu: „De uitzendkrach
ten die voorond werken, blijven maar 
voor korte perioded. Weinigen hebben 
de bedoeling om er hun karrière van 
te maken. Uitzendkrachten kunnen 
of willen op de momenten van te
werkstelling geen vod te job hebben, 
de meedten blijven niet hun hele 
loopbaan werken op uilzendbadid. 
Het id wel zo dat wij proberen de 
uitzendkrachten die dat zelf wenden 
aan het werk te houden. Dat zijn 
menden waarop je kan rekenen, die 
in hun vak goed predteren, die een 
groot aanpaddingdvernwgen hebben 
— un uitzendkracht valtimmcrd van 
de ene job in de andere." 

Ondernemingen kiezen voor 
uitzendkrachten omdat zij tij-
dehjk een werkoverschot heb
ben, de buro's lossen dat op door 
flexibele w^erkkrachten aan te 
bieden. Op korte temnijn is het 
voor hen ook de voordeligste 
oplossing omdat zij dan niet 
hoeven te betalen voor admi
nistratie en selektie, die door de 
buro's gebeuren. Op lange ter
mijn zijn kontrakten van on
bepaalde duur voordeUger. 

GROEI 
De uitzendmarkt groeit fors 
(dagelijks -40.000 mensen, op 
jaarbasis 180.000 personen die 
minstens één opdracht voor een 
buro doen): steeds meer on
dernemingen doen een beroep 
op de diensten van de buro's wat 
op zijn beurt het gevolg heeft 
dat ook dezen sterk in aantal en 
in (jong) personeel uitbreiden. 

Tussen de verschillende buro's 
bestaat er dan ook een felle 
konkurrentie die mogelijk nog 
gaat toenemen gezien de prijzen 
voor uitzendkrachten recent 
werden vrijgelaten. Per gewest 
bestaat er een erkenningsrege
ling voor startende uitzend-
buro's. Ze moeten aan bepjialde 
voorwaarden voldoen om in uit
zendarbeid te mogen voorzien. 

De uitzendsektor kreeg lange 
tijd een parasitair etiket opge-
kleefd: 'Geld verdienen op de rug 
van een ander'. Toch is niets min
der waar. 

C. Lemahieu: „Uitzendkrachten 
werken aan identiek dezelfde voor
waarden dan de vadte werknemerd 
binnen een onderneming. Zij hebben 
dezelfde rechten en plichten dan hun 
tijdelijke koUega'd in dezelfde funk-
tie." 

(gv) 

300.000 KIEZERS ZOEKEN 
HELPENDE HANDEN 

GEMEENTEN SLUITEN 
KLIMAATSVERBOND 

De Volksunie stelde zichzelf een 
streefdoel: 300.000 kiezers ! 

Bert Anciaux wil samen met alle 
anderen kandidaten op de ver
schillende lijsten hiervoor de 
baan op gaan, manifestaties en 
evenementen aflopen waar veel 
volk samen komt om zoveel mo-
gehjk 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 
brieflcaarten 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 Mvait je inbreng in de kam
pagne kan zijn. EUce stem telt. 
We rekenen op je medew^er-
king! 

c» Bel het Algemeen VU-dekre-
tartaat: 02/219.49.50, vragen 
naar EL» Van Weert. 

GEZOCHT: 
Strategische plaatsen om bor
den te zetten langs autosnel
wegen en spoorwegen. Ken je 
bijvoorbeeld een landbouwer 
die een weiland heeft langs de E 

•40 tussen Affligem en Temat en 
die bereid is een bord van de VU 
te zetten? Laat het ons dan 
w^eten. Heb je een tuin langs de 
spoorweg, vlak bij een station 
en heb je er geen bezwaar tegen 
dat er een VU-verkiezingsbord 
wordt geplaatst, geef ons dan 
een seintje. Plaatsen -waar re
gelmatig een file staat, of waar 
de trein aan een laag tempo 
langsrijdt, dat is wat we zoeken. 
De VU besteedt geen grote bud
getten aan kommerciële affi-
chage. \J-w medewerking is dus 
van groot belang. Wij rekenen 
op u ! 

c» Bel het Algenuen VU-dekre-
tariaat: 02/219.49.30, vragen 
naar EU Van Weert 

NR. 435-027152-01... 
... is het rekeningnummer van 
de V Z W Volksunie. Daarop 
kunnen financiële bijdragen, 
groot en klein, gestort worden 
om het verkiezingsfonds van de 
Volksunie te spijzen. Er toch 
nog even aan herinneren dat 
enkel giften van partikulieren 
toegelaten zijn en dat er geen 
fiskaal attest wordt afgeleverd. 

De binnengekomen bedragen 
zullen in ons weekblad vermeld 
w^orden, naamloos, onder ini
tialen of voluit; de mUde schen
ker besUst daar zelf over! 

Dank bij voorbaat! 

VERKIEZINGEN 
OP W EN RADIO 
Geen verkiezingen meer zon
der TV-debatten, reportages 
over kampagnes, achter
grondinformatie... De media 
eisen steeds nadrukkelijker 
hun plaats in het verkiezings-
gebeuren op. De volgende 
w^eken •wordt er aan politiek 
geïnteresseerd Vlaanderen 
een uitgebreide brok infor
matie aangeboden. Zappen is 
echter de boodschap, want de 
konkurrerende TV-zenders 
slagen er maar niet in de han
den in elkeiar te slaan om bv. 
één gemeenschappehjk TV-
debat te organiseren. 

Tijd om eens kronologisch te 
overlopen -wanneer de VU-
woordvoerders aan bod ko-

De start -wordt gegeven door 
VTM. Op woensdag 19 apnl 
, tussen 19u.20 en 19u.45, 
treden SP'er Frank Vanden-
broucke en VU-voorzitter 
Bert Anciaux met elkaar in 
het strijdperk. Ongetwijfeld 
een boeiende konfrontatie. 

Nieuweling VT4 vervangt in 
de verkiezingsperiode zijn po
litiek debat "leder zijn waar
heid" door een reeks verkie
zingsdebatten. O p donder
dag A mei gaat minister J o -
han Sauwens om 22u.30 in de 
clinch met CVP'er Van den 
Brande en VLD'er Chevalier. 
Gespreksthema is de staats
vorming en de hervorming 
van de sociale zekerheid. 

De BRTN-radio stapt af van 
debatten tussen politieke te
genstanders. Ervaring bij 
voorgaande verkiezingen 
leerden dat radio daartoe niet 
zo'n geschikt medium is. In 
het informatie-progranuna 
"Voor de dag" worden de par
tijen afzonderlijk aan de tand 
gevoeld door Jos Bouveroux 
en zijn koUega's. Ook het pu-
bhek krijgt de kans vragen te 
stellen. Bert Anciaux en frak-
tieleider Herman Lau-wers 
komen aan bod op -vrijdag 12 
mei, tussen 8u. l5 en 9 uur op 
Radio 1. 

Eveneens op •vrijdag 12 mei is 
Bert Anciaux te zien op TV 2 
tussen 20u.30 en 21u.30. 
BRTN-joumahsten Siegfried 
Bracke en Guy Janssens leg
gen hem op de rooster. Dirk 
Sterckx leidt de vragen van 
het publiek in goede banen. 

Op -vrijdag 19 mei is het 
zappen geblazen. Het ultieme 
voorzittersdebat start op TV2 
om 20u.30. en op Ka2 om 
21u.! 

Op de verkiezingsdag zelf zal 
een nieuwe strijd tussen VTM 
en BRTN -worden gevoerd 
om zo vlug mogelijk met juiste 
uitslagen te komen, reakties 
op te vangen van de politici, 
prognoses te maken... 

Daarover later meer. 

Koen Van Caimere 

In januari vorig jaar ging het 
Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkehng (VODO) van 
start met een nieu-w projekt, de 
"Europese kampagne Klimaat
verbond". 

V O D O - een samen-werkings
verband tussen verantwoorde
lijken uit de Derde 

Wereld-, de vredes-, de boeren-
, de jongeren- en de -vrouwen
beweging, - wil op lokaal vlak 
werk maken van duurzame ont
wikkeling. Reeds zeven ge
meenten stemden in met net 
Klimaatsverbond en engageer
den zich om op gemeenteUjk 
nivo kimaatsveranderingen te
gen te gcian. Tegehjkertijd wor
den zij opgenomen in een net
werk van meer dan 400 Eu
ropese gemeenten. 

Toch bestaat, naast de zeven 
betreffende gemeenten (Sint-
Niklaas, Dubeek, Lebbeke, 
Brugge, Zoersel, Zemst en 

Dendermonde), heel -wat inte
resse bij andere gemeentebe
sturen, adviesraden en lokale 
groepen. Voor een jaarUjks be
drag van 0,20 fr. per inwoner 
kan de gemeente ook een stem 
verkrijgen binnen de Interna
tionale Vereniging Klimaatver
bond. Het volstaat het een 
briei^s t^ sturen naar het kan
toor in Frankfurt waarvan het 
adres en verdere informatie be
schikbaar zijn op VODO-se-
kretariaat. 

Is ook u-w gemeente begaan met 
miheu, verkeer, afval, e.d. dan 
kan ook zij haar steentje bij
dragen tot de bescherming er
van ! 

(kap) 

c» Info: Vlaamd Overleg Duur
zame Ontwikkeling, ta.v. Erik 
Paredid en Chridtine Beernaertd, 
Vlodfabriekdtraat 11, 1060 
BruddeL (teL 02/539.26.20 of 
fax. 02/559.15.45) 

IN HET BLUNDERBOEK VOOR MARKETING; 

GEENGEZWANS: 
NEDERLANDS! 
In een Vlaamse gemeente twee
talige uitnodigingen voor de 
opening van een -winkelcentrum 
versturen, is niet wat je noemt 
het summum van verkoops
kunst. Sommige bedrijfsleiders 
begrijpen het blijkbaar nog 
steeds niet. 

De VU-afdeling Vcin Kapellen 
protesteert met klem tegen de 
tweetalige uitnodigingen die 
verstuurd -werden door -winkel
centrum Promenade in dezelfde 
gemeente. Respekt tonen voor 
de Vlamingen gebeurt o.m. door 
hen aan te schrijven in de enige 

taal die in Vlaanderen gespro
ken wordt: Nederlands. Doet 
het gemeentebestuur van Ka
pellen niets aan deze zaak, de 
nuchtere Vlaming zal er zelf zijn 
konklusies wel uit trekken. De 
Nederlandstalige middenstand 
hoeft geen grote konkurrentie te 
-vrezen. 

De VU-Kapellen wordt daarin 
bijgetreden door de W B , het 
TAK, en de plaatsehjke afde
lingen van o.a. het Davidsfonds, 
de VAB-VTB en het Vlaams 
Verbond voor Gepensioneer
den. 

OEKRAIENE IN VLAANDEREN 

BANDOERISTEN SPELEN 
IN ANTWERPEN 
In de maand april zijn er Oe
kraïense Bandoeristen op door
reis in Vlaanderen. 

De bandoera is een veelsnarig, 
luitachtig, erg populair, Oekra-
iens volksinstrument. De ban
doeristen schreven prachtige 
historische Uederen -waarin de 
Oekraïense volkshelden wer
den bezongen. Na de inHj-sóng 
van de Oekraïne als Russische 

f)ro-vincie kwam er opnieu-w be-
angsteUing voor het instrument 

en de lange traditie er rond. Na 
de eerste wereldoorlog werden 
er verschillende bandoeristen-
ensembles gevormd die stilaan 
ook op het internationale forum 
enige bekendheid verwierven. 
Aan het Staatskonservatorium 
van Kiev -wordt het Bandoerspel 
als vak aangeleerd. 

De Coremanskring nodigt uit 
op een koncert met veertig ban
doeristen van de universiteit 
van Lviv, op donderdag 27 april 
e.k. om 20u., in de kapel van het 
Elzenveld aan de Lange Gast
huisstraat 45 te Antwerpen. 
Kaarten aan 350 fr. (300 fr. voor 

studenten en 65-plus pas) zijn te 
bekomen op het sekretariaat 
van de Coremanskring, Paleis
straat 133 te Antwerpen, tel. 
03/238.82.08. 
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MDEIGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

HOPELIJK VOOR DE LAATSTE KEER: 

VLAAMS-BRABANT IS VLAAMS! 

Na afloop van het VU-par-
tijbestuur van msiandag ver
spreidde VU-voorzitter An-
ciaux volgende persmedede
ling: 
„Net zoals in het dossier van 
het Mest-Aktie-Plan is het 
met betrekking tot het land
schapsdekreet duidelijk dat 
de CVP met handen en voeten 
gebonden is aan de korpo-
ratistische en ekonomische 
belangen van de Boerenbond. 
Volksgezondheid en natuur
en kultuurhistorisch-land-
schappelijke waarden zijn 
voor de CVP duidelijk van 
geen enkele tel meer. De CVP 
heeft haar imago van belan
genpartij nog maar eens alle 
eer aangedaan. 
De verantwoordelijkheid 
over het weinig fraaie slot van 
de zitting van de Vlciamse 
Raad, waardoor Minister-
President Vanden Brande zijn 
'moment van glorie' aan zijn 
neus zag voorbijgaan, ligt vol
ledig bij de CVP-parlements-
leden. 
E^ns te meer wil de CVP de 
gew^one landbouwer misbrui
ken door valse informatie 
over de gevolgen van een de
kreet te verspreiden en zo 
onrust te zaaien. Wij -wijzen er 
op dat het dekreet van mi
nister Sau^wens precies tot 
doel had om -samen met de 
landbouw^ers - te komen tot 
een agrarisch landschapsbe
heer. Het dekreet heeft slechts 
betrekking op beschermde 
landschappen en de eventuele 
beperkingen slaan uitsluitend 
op gronden die niet als ak
kerland worden gebruikt. Bo
vendien voorziet het dekreet 
in een beheersplan dat be-

ZOEKERTJE 
• Om zijn kleinzoontjes (9 en 6 
jaar) te plezieren verzamelt een 
grootvader postzegels uit het 
buitenland. Sturen naar Frans 
Durnez, „De Vliet", Brugge
straat 57/59 te 8930 Menen. 

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. 

trokken landbouwers finan
cieel tegemoetkomt bij het be
heer, onderhoud en eventueel 
herstel van het beschermde 
landschap. 
De CVP verhindert een ef
ficiënt afstemmen van land-
bouw-ekonomische verzuch
tingen en ekologische nood
zakelijkheden. 

GIEN PS-INMENGING ! 
De PS moet ophouden ar
rogant de plak over Vlaan
deren te wiflen zwaaien. 
Met het afwijzen van elke 
vorm van federalisering van 
de sociale zekerheid verhin
dert de PS iedere mogelijk
heid om tot een efficiënt en 
degelijk sociaal beleid te ko
men dat afgestemd is op de 
werkelijke sociale behoeften 
in Vlaanderen én Wallonië. 
De PS is daarmee de ob-
jektieve bondgenoot van de 
Waalse en Brusselse speci
alistenlobby's die steeds ver
der gaan in het uitbouwen van 
een hoogtechnologische en 
peperdure geneeskunde op de 
rug van de Vlaamse belas
tingbetaler. 
De kritiek van PS-voorzitter 
Busquin op Telenet-Vlaande
ren is ongepast en betekent 
niets meer of minder dan een 
'inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden'. 
De VU vreest dat de on
genuanceerde wijze waarop 
de PS de 32-uren-werkweek 
zonder enig loonverlies naar 
voor schuift een hj^potheek 
legt op de noodzakelijke dis-
kussie die rond het thema van 
arbeidsherverdeling en werk
tijdverkorting moet gevoerd 
worden. 

JAARMIS JORIS 
VAN SEVEREN 
De Stichting Joris Van Severen 
laat w^eten dat de plechtige jaar-
mis ter nagedachtenis van Joris 
Van Severen en zijn lotgenoten 
op zondag 7 mei 1995, om 16u. 
doorgaat in de kerk van de Sint-
Pietersabdij van Steenbrugge 
(Brugge-Assebroek). Abt An-
selm Hoste, die ook zal instaan 
voor de homilie, leidt de plech
tigheid. Het geheel wordt op
geluisterd door het Sint-Lut-
gartkoor. 
O p zondag 28 mei gaat de jaar
lij kj se bedevaart naar de graven 
van Van Severen en J a n Ryc-
kart in Abbeville door. 

a» Info: R. Declercq, Platanen-
dreef 11, 8200 Brugge. TeL 
050138.45.11. 

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

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

INFO « 057/22.87.15 
Advertentie 
uitknippen 

Het Vlaamse karakter van 
Vlaams-Brabant mag onder 
geen voorwjiarde geschonden 
worden. De VU van Halle-Vil
voorde en Leuven spelen in dit 
geval voor w^aakhond. De taal
wetten van 1963 zijn geen eind
punt van een strijd, maar zijn de 
spelregels van een wedstrijd die 
al lang afgefloten had moeten 
zijn. De Franstaligen zien het 
echter anders. 

Vorige w^eek woensdag trokken 
de besturen van de VU-Halle-
Vilvoorde de VU-Leuven er met 
lijm en borstel op uit om alle 
niet-Nederlandstalige reklame-
boodschappen te overplakken 
met de slogan Vlaarru-Brahant is 
Vlaanu! 

Ook het absoluut verbod om 
andere talen dan het Neder
lands te gebruiken in de 
Vlaamse overheidsdiensten 

moet stipt nageleefd worden. 
Anderstalige inwoners dienen 
het Vlaams karakter van de 
nieuwbakken provincie te res-
pekteren. Onthaalbrochures 
wijzen erop dat een verdere 
verfransing uitgesloten is. Het 
gevaar is reëel: het groot aantal 
voor franstalige Ujsten bij de 
Euroverkiezingen bewijzen 
dat. 

WONEN MOET VRIJ ZIJN 
Het gaat niet op dat anders
taligen, in hoofdzaak kapitaal
krachtige Franstaligen, door 
hun vestigingspolitiek in de eer
ste plaats zorgen voor een ver
dergaande verfransing en zij 
daarnaast ook de grondprijzen 
de hoogte in jagen. De eigen 
jeugd wordt zo haast verplicht 
om elders grond te kopen. Wie 
in zijn eigen gemeente vril blij
ven -wonen, moet dat kunnen. 

BEAUVOORDSE GEZONDHEIDSMARSEN; 

MEMORIAL 
WALTER DEVOLDER 
Op paaszaterdag en paasmaan-
dcig, respektievelijk 15 en 17 
april, mag iedereen die dat vril 
zijn wandelschoenen aantrek
ken voor de 26ste internationale 
Beauvoordse gezondheidsmar-
sen. Sinds dit jaar dragen zij de 
ondertitel Memorial Walter De-
voBer. 

overlijden, op 12 juli 1994 was 
voor iedereen een zware klap. 
Als laatste eerbetoon hebben de 
Beauvoordse gezondheidsmar-
sen hun w^andelingen opgedra
gen aan Walter Devolder, wan
delaar in hart en nieren. 

De ^vandeling start zaterdag 
reeds om 6.30 u. tot 10 u., op 
maandag om 6.30 u. tot 16 u. Op 
maandag vertrekt ook een 
groepswandeling om 13.30 u in 
gezelschap van Tine Ruy<i<)chaert, 
die onderweg enkele gedichten 
leest. Vanaf 17 u. worden in de 
Driekoningenschuur koekebro-
den en wandelbrevetten uitge
deeld. 

c®- Beauvoordse gezondheidd-
marsen; iruchrijvingen Kanteel 
van Beauvoorde. Zaterdag 15 
april: l<ite 50 km. - Maandag 17 
april: 2de 50 km. Op maandag 
ook aptanden over 5, 10, 15, 20, 
25, 30 en 40 km. Meer info: UL 
058/31.38.99. 

In dit kader diende VU-volks-
vertegen^voo^diger Etienne 
Van Vaerenbergh het zgn. woon
ruimtedekreet in. Dit regelt het 
betaalbaar houden van w^onin-
gen en gronden voor de eigen, 
Vlaamse bevolking. 

Van Vaerenbergh hamerde 
voorts nogmaals op de sphtsing 
van het arrondissement Brus-
sel-HaUe-VUvoorde. De niet-
splitsing is diskriminerend voor 
Vlaamse ksuididaten: „Zij moe
ten immerd in hun eigen taalgebied 
de dtrijd aanbinden met lijd ten uit de 
Franje Gemeenschap. Franstalige 
kandidaten kunnen in hun eigen 
taalgebied echter geen stemmen ver
liezen aan Vlaamse kandidaten. 
Deze regeling betekent een regel
rechte inhreuk op het Vlaams ka
rakter van Halle-Vilvoorde." 

BROCHURE 

Tot slot herinneren we nog aan 
de taai-wantoestanden binnen 
de Brusselse ziekenhuizen. Vla
mingen hoeven geen woorden
boek bij te hebben. Niet als zij 
zwaargew^ond in een ziekenwa
gen liggen, niet als zij een ek
steroog willen laten verzorgen. 

Wie zelf met taalmisbruiken ge-
konfronteerd wordt en daar zelf 
iets tegen wil ondernemen, kan 
daarover een brochure aanvra
gen. 

De overheid overtreedt de 
taalwetten ? Ik doe er iets aan! 
met 33 vragen en antw^oorden 
voor,,iedereen die zich w êl eens 
stoort aan schendingen van de 
taalwetgeving in bestuursza
ken". De brochuren stelt 33 
vragen en geeft even zoveel ant
woorden. In een tweede hoofd
stuk leest men de tabellen met 
de spelregels voor het taalbe-
gruik in bestuurszaken in 
Vlaanderen. Kortom, dit is een 
praktische handleiding voor elk 
van ons die taaiovertredingen 
meemaakt en deze onderhand 
beu is. 

c» De Overheid overtreedt de 
taalwetten ? Ik doe er ieb* aan. 
Gratit verkrijgbaar op het VU-
sekretariaat, Barrikadenplein 
12 te lOOOBriutseL T.a.v. Greet 
SeL. 

OPROEP AAN ALLE 
JONGERENKANDIDATEN 

Walter Devolder op wandeltocht 
in het Nederlandse Apeldoorn een 
paar uren voor zijn dood op 13 
juli 1994. Walter wa.) verschil
lende jaren lid van de VU-par-
tijraad. 

Walter Devolder was, naast 
overtuigd Vlaming en gerespek-
teerd inspekteur bij de Zuivel
dienst van het ministerie van 
Landbouw, zelf een verwoed 
w^andelaar. Hij was één van de 
mensen die, weer of geen weer, 
de gevreesde 100 km. van de 
Westhoek, steevast met zijn 
aanwezigheid opvrohjkte. Dit 
jaar is hij er niet meer bij, al
thans niet lijfelijk. Zijn plots 

In het kader van onze "Stem 
jong"-kampagne en om 
VUJO-kandidaten een extra 
steuntje te geven in deze be-
Ijuigrijke verkiezingskam-
pagne, werken wij aan een 
verkiezingsnununer van de 
WIJ-jongeren (april-mei 
nummer). In dit nummer 
w^orden VUJO-kandidaten 
(Senaat, Kamer of Vlaamse 
Raad, VU-leden tot 30 jaar, 
VUJO-leden tot 35 jaar) 
voorgesteld. 

Voor de samenstelling van dit 
nummer doen wij graag een 
beroep op jouw medew^er-
king. 

Grjiag kregen we van jou een 
flatterende foto en een cv met 
je geboortedatum, adres en 

telefoonnummer, beroep of 
studies, andere aktiviteiten 
(chiroleider ?), je aktivitei-
ten/funktie binnen de 
V U ( J O ) , welke plaats op 
welke lijst je kreeg toegewe
zen, een motivatie voor je 
kandidatuur op de VU-lijst. 

Stuur dit alles a.j.b. ten laat
ste tegen vrijdag 21 april naar 
Arnold Peeters of Kate De-
geyter, Nationaal VUJO-se-
kretariaat, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. 

Van dit nummer wordt een 
ekstra grote oplage gedrukt. 
Wenst jouw^ afdeling/kern of 
wens jijzelf eksemplaren voor 
jouw kampagne, vermeld dit 
dan ook in je brief. Op is 
nameUjk op! 
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EXPRESS 300.000 
D e V U - k a m p a ^ n e k r a n f 

(O 

Nr. 1 

EEN 
HELPENDE 
HAND 
De VU-kampagne draait 
steevast op vrijwilligers
werk. Een helpende hand is 
dan ook steeds biezonder 
welkom. U wil meehelpen 
in de arrondissementele 
plakploeg, bij het uitdelen 
van folders, of, u wü mee 
adressen schrijven? Neem 
kontakt met uw arrondis
sementeel verantwoorde
lijke. Uw^ aktieve medewer
king aan de Vü-kampagne 
is hartelijk welkom. 

Antwerpen 
Bart Van Camp 
Arr. VXJ-sekretariaat: 
tel 05/238.82.08 
Mechelen 
Wim Hautem 
tel (thuis) 03/480.47.26 
Turnhout 
Liliane Tops 
tel (thuis) 014/86.78.44 
Brussel 
Stef Delannoo 
tel (kant.) 02/646.33.50 
Halle-Vilvoorcle 
Kristien De Jonghe 
Arr. VU-sekretariaat 
tel (kant.) 02/567.00.22 
Leuven 
Pol Vanden Bempt 
tel (thuis) 016/46 02.90 (na 17 
u) 
Limburg 
Pjeter Jans 
tel (kant.) 02/227.23.11 
Aalst 
Danny Denayer 
tel (thuis) 053/77.79.87 
Oudenaarde 
Jaak Janin 
tel (thuis) 09/384.24.50 
Gent-Eeklo 
Hildegard Callewaert 
Arr. VU-sekretariaat: 
tel (kant.) 09/223.70.98 
Sint-Niklaas 
Nelly Maes 
tel (thuis) 03/772.65.05 
Dendermonde 
Chris Van Acker 
tel (thuis) 09/369.36.95 
Brugge 
Johan Lemiengre 
tel (thuis) 050^2.38.92 
Kortrijk 
Guide Verreth 
tel (thuis) 066/22.67.03 
Roeselare-Tïelt 
Wim Jaques 
Arr. VU-Sekretariaat 
tel 051/20.83.45 
Oostende-Veurae-
Diksmuide 
Yves Boullet 
Arr. VU-sekretariaat 
059/50.52.77 
leper 
Mare Meersseman 
tel (thuis) 057/20.67.65 

't Barrikadenplein tot uw 
dienst: 
tel. (02)219 49 30 
fax. (02) 217 36 10 

WAAR HAALT EEN PARTIJ 
Z'N KAMPAGNE-INSPIRATIE? 
Kieskampagnes worden niet, 
zoals sommige andere politieke 
partijen zo graag laten uitschij
nen, gemaakt door blitse re-
klamejongens die als een al
machtige doorheen de partijtop 
rennen en ondertussen vlug 
even een geniale kampagne op 
papier zetten. Zeker niet bij de 
Volksunie. 

De VU-kieskampagne maakt 
sinds december '94 vast deel uit 
van de agenda van het Dagehjks 
Bestuur van de partij. Dat De-
haene vervroegd het veld op 
w^ou, zorgde dan ook nooit voor 
paniek. Integendeel. De grote 
strategische hjnen van de kam

pagne waren immers, net voor 
Dehaene er de brui aan gaf, aan 
het VU-Partijbestuur voorge
legd en goedgekeurd. Het kam-
pagneteam kon dan ook zo aan 
de slag. 

DE WAARHEID VERTELLEN 

De grondslag van de kieskam-
pagne zoals we die in de ko
mende weken gaan voeren ligt 
in de natuur van de partij zelf. 
De Volksunie is dé enige partij 
die, door de jaren heen, kon-
sekwent de belangen van de 
Vlamingen heeft verdedigd te
gen het Belgisch estabhshe-
ment. 

Veertig jaar staat de partij op de 
barrikaden voor een beter 
Vlaanderen. De jongste jaren 
hebben de Belgische machtheb
bers steeds opnieuw geprobeerd 
het nut van de Volksunie in 
twijfel te trekken. 'De staats
hervorming is een feit dus mag 
die lastige Volksunie verdwij
nen' dacht men. Niets is minder 
waar. De Volksunie beseft beter 
dan wie dan ook dat de partij 
niet mag verworden tot een 
klubje van ontevreden eeuwige 
hervormers die enkel zichzelf 
belangrijk vinden. Daarom op
teerde de partij om als centraal 
ankerpunt de relevantie van de 

DE VU VEROVERT 
DE DAG- EN WEEKBLADEN 
Verkiezingskampagnes worden 
steeds meer in dag- en week
bladen gevoerd. In de voorbije 
jaren nam, mede door de -wet op 
de verkiezingsuitgaven en de 
beperking van het toegelaten 
aantal affichageborden, het ge
bruik van de gedrukte pers in 
kieskampagnes toe. Deze ten
dens laat ook de VU niet on
gevoelig. Vatten we het media-
plan van de VU-kampagne sa
men in enkele krachtlijnen: 

1. Geen 20m^-a£fichage: 
een politieke beslissing 

De VU heeft, net zoals vorig 
jaar bij de Euro-verkiezingen, 
besloten geen grote affichage
borden af te huren. Naast het 
feit dat deze borden geldver
slindend zijn, dragen zij bij tot 
het "Bamum "-gevoel van vele 
kieskampagnes. 

2. Volle kracht in dag- en 
'weekbladen 

In Vlêianderen is het niet toe
gelaten, zoals bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten op TV re-
klame te mjiken voor pohtieke 
partijen. De rol van de dag- en 
weekbladen zal, zeker in de laat
ste weken voor de verkiezingen, 
bijgevolg zeer belangrijk zijn. 

De Volksunie-kampagne zal ten 
volle deze media gebruiken. 
Aïaar dan w êl op een intel
ligente manier. In funktie van 
het lezersprofiel van de ver
schillende dagbladen worden de 
boodschappen geformuleerd. 
En dit steeds op basis van het 
duidelijke Volksunie verkie
zingsprogramma. 

Ook in de tijdschriften wordt 
dezelfde taktiek toegepast. E^n 
korte krachtige kampagne moet 
ervoor zorgen dat de partij ge

zien en gewaardeerd wordt. De
zelfde beelden worden doorge-
bruikt om het herhalingseffekt 
te maximahseren. Ook hier 
worden de boodschappen af
gestemd op de doelgroep van 
het tijdschrift. 

Wie bereiken we ? Het alge
meen sekretariaat liet het me-
diaplan voor de komende Euro
verkiezingen omzetten in be
reik. Het resultaat is verbluf
fend: met de VU-kampagne in 
dag- en weekbladen bereikt de 
VU 88% van de Vlamingen. 
Vlaanderen kan dus niet zomaar 
om de kruciale inzet van deze 
verkiezingen heen. 

Van de 238.500 18 tot 20 jarigen 
zal de VU er 220.800 bereiken, 
van de 21 tot 24 jarigen zal 
93,6% de kampagne van de par
tij mogelijkerwijze te zien krij
gen. De Volksunie kiest dus 
duidelijk om de jonge kiezer 
extra veel aandacht te geven. 
Terecht, \vant ook het Volks
unieprogramma sluit nauw aan 
bij de noden en wensen van de 
jonge Vlaming. 

Elke kieskring -wordt evenwich
tig bereikt. Per provincie va
riëren de bereikcijfers tussen de 
89 en de 91%. We kunnen dus 
terecht stellen dat gans Vlaan
deren de VU zal ontmoeten in 
de dag- en w^eekbladen. 

VU-verkiezingskongres 
Zondag 7 mei 1995 

Kleine Schouwburg 

Cultureel Centrum - Hasselt 

lOu. - 12u.30 

partij centraal te stellen. E^n 
partij die te marginaal is verliest 
immers hoe dan ook toch zijn 
impakt op het beleid. Daarom 
koos de partij voor één centraal 
thema: Vlaanderen zonder de 
Volksunie? 300.000 maal nee! 

KATALYSATOR VAN 
IDEEËN 

E^n origineel uitgangspunt, dat 
be-wust en met politieke moed 
gekozen werd, vraagt een ori
ginele uitvoering. Samen met 
het reklamebureau D D C werd 
een kampagne opgezet die de 
strijdvaardigheid en de open-
vizier-gedachte van de Volks
unie verwoordt. Het ^verd geen 
lieve, reeds geziene, kampagne 
maar een serie van krachtige 
beelden die tonen hoe Vlaan
deren er zal uitzien zonder de 
Volksunie. 

Vlaanderen wordt als een leeu-w 
met een muilband, stoer ogend 
maar eigenlijk zwak en onmon
dig, getoond. Of als een schaap 
dat gromt, of als een leeuw die 
dienst doet als vloermat. 

Voor elke kiezer moet het dui-
deUjk en ondubbelzinnig zijn: 
zonder de Volksunie wordt 
Vlaanderen niets meer dan het 
schoothondje van België, alle 
staatshervormingen ten spijt. 
Het is de Volksunie die de hand
schoen opneemt om met haar 
300.000 kiezers voor een beter 
Vlaanderen te zorgen. 

GEEN ANTI-POLITIEK 

Sommige pjirtijen voeren kam
pagne in hoUe frazen. Ze hou
den referendums met vragen die 
zelfs het nivo van een toog
discussie niet halen. Het gevolg 
is platte demagogie. De Volks
unie doet hier niet aan mee. De 
Eartij kiest voor pohtieke in-

oud. 

De kampagne wordt uitge
bouwd rond drie centrale 
thema's die de partij eigen zijn 
nl. de strijd voor de verdere 
uitdieping van de staatsvorming 
en de bescherming van het 
"Vlaams zijn' op alle vlakken 
van de samenleving. E^n luik 
gebouwd rond sociale recht
vaardigheid en tenslotte de 
strijd voor ongebondenheid met 
voorop het recht van elke Vla
ming op hormonenvrij vlees. 

Daarnaast heeft de Volksunie 
een 10 punten prioriteitenlijst 
die de aanzet moet zijn voor 
konkrete politieke inspannin
gen in de komende maanden. 
Wie alles over het VU-pro-
gramma wenst te -weten neemt 
kontakt op met het VU-sekre
tariaat. 
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ü ï ï DE REGIO 
VIAAMS-BRABANT 

A P R I L 

Wo. 12 O V E R U S E : Infoverda-
gering van Overijse 2002 over Fi
nanciën en Begroting. Om 20u. in 
Ter Yse (Parochiecentrum). Gast
spreker: J a n Leroy ( W S G ) . 

Wo. 19 K A M P E N H O U T : Pro
vinciale vormingsavond van FVK-
Rodenbachfonds. „Wat is demo-
kratie ons waard? . Kan een par
lement zonder schandalen ? ". Om 
20u. in De Postkoets, Dorpstraat 6. 
Spreker is Etienne Van Vaeren-
bergh. 

D o . 20 Z I C H E M : Voorzitter Bert 
Anciaux komt kolporteren op we
kelijkse markt (van 13u.30 tot 17u.) 
VU-kandidaten en simpatisanten 
welkom. Samenkomst: café Heren 
van Zichem, Markplein. Info: Ro
bert Janssens (013/78.19.21). 

Za. 22 M E I S E : Eetfestijn 1996. 
Vanaf 18u. in Sport- en Rekre-
atiecentrum, Brusselsestwg te 
Meise (ingang langs zwembad — 
Nieuwe laan). Ook op 23/4 van 
l lu .30 tot 16u. Org. : VU-Meise-
Wolvertem-Oppem. 

Za. 22 S INT-MARTENS-BODE-
G E M : 16e Pannekoekenfestijn en 
Boterhammen op zijn Pajots. Vanaf 
18u. in Trefcentrum SoUeveld. Ook 
op 23/4 vanaf 15u. Org. : VU-
St.Martens-Bodegem. 

Za. 22 G R I M B E R G E N : Lente
etentje van VU-Groot-Grimber-

gen. Vanaf 17u.30 in de Sporthal E. 
Soens, Singel, Strombeek-Bever. 
Ook op 23/4 van 1 lu.30 tot 15u. 

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

Zo. 23 S C H E R P E N H E U V E L : 
Toeristische w^andeling in Voeren, 
o.l.v. gids. Mogelijkheid tot foto
zoektocht. Vertrek met eigen ver
voer om 13u. stadhuis Scherpen-
heuven, 14u. KC Veltmansnuis 
S.Martens-Voeren. Org. :DF-
Scherpenheuvel-Zichem. Info: Ro
bert Janssens (013/78.19.21). 

Zo. 23 TIELT-WINGE: Spagetti-
dag van VU-Tielt-Winge. Van l l u . 
tot 14u. en van 16 tot 19u. in zaal 
Berg en Dal, Blereberg, Tielt. Taart 
en kofSe heel de dag door te ver
krijgen. 

D i . 25 G A L M A A R D E N : Etienne 
Van Vaerenbergh over „De nieuwe 
echtscheidingswetgeving". Om 
20u. in het Baijuwhuis, Kammeers-
weg 2 te Galmaarten. Org. : Paj. 
Jongerencentrum-Lennik. 

M E I 

Za. 13 S C H E R P E N H E U V E L : 
Voorzitter Bert Anciaux op we
kelijkse zaterdagmarkt. Vanaf 
13u.30 tot 17u. VU-kandidaten en 
simpatisanten komen samen in café 
't Molenhuis, Molenstraat. Info: 
Robert Janssens (013/78.19.21). 

TE OVERIJSE 

OVER FINANCIEN 
EN BEGROTING 
Overi jse 2002 hield o p 30 m a a r t 
j .1 . h aa r eers te gep l ande info-
ve rgade r ing over d e bas ispr in
cipes v a n de Ruimtel i jke O r 
den ing . D e z e u i teenze t t ing g ing 
d o o r in he t ku l tu ree l c e n t r u m 
D e n Blank . 

Alhoe^vel er we in ig mensen 
k w a m e n opdagen , was he t een 
ges laagde, in te ressante avond . 
Iedereen , zelfs de mees t e rva
r ene in deze mater ie , k o n er n o g 
w a t van ops teken . 

G a s t s p r e k e r -was n i emand min
de r d a n Fil ip Van W e s e m b e e c k 
v a n d e Vlciamse G e m e e n s c h a p , 
w a a r hij vas t m e d e w e r k e r is 

v o o r he t S t ruk tuurp l i in Vlaan
de ren . 

Har te l i jk d a n k ! 

O p 12 apri l 1995 volgt d e 
t w e e d e ve rgade r ing in de zaal 
„Ter Y s e " (Pcirochiecentrum) 
o m 20u. D e be sp rek ing gaa t di t 
maal over F inanc iën en Begro 
t ing. O n z e gas t sp reke r is J a n 
L e r o y van he t W S G . 

Wij h o p e n o p m e e r interesse, 
d u s o p mee r volk. 

D u s to t w o e n s d s a g 12 apr i l a.s. 
om 20u. 

LIMBURG 

A P R I L 

Vr. 21 Z O L D E R : Gespreksavond 
,,Vlaams-nationalisme en Nieuwe 
Orde 1933-1945". 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.50 Berin
gen-Markt; 12u.55 Paal-Oude 
tramstatie; 13u. 15 Tessenderlo-Vis
markt. Deelname: 600 fr. (bus + 
tribune 4de rang). Info: Frans Van-
stipelen: 011/42.59.95. 

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

Wo. 26 B R E E : Gespreksavond. 
Minister Johan SauAvens en ka-
merUd Hugo Olaerts over Vlaan
deren zonder de VU. 300.000 x nee. 
Om 20u. in zaal café Cambrinus, 
Markt. Org. : VU-kanton Bree. 

Vr. 28 L A N D E N : Praatavond met 
Bert Anciaux. Wat heeft de VU in 
uw regio te bieden. Jongeren en 
poUtiek engagement. Om 20u. in 
zaal Popidierenhof, Slachthuisplein 
1 (tegenover brandweer). Gratis 
toegang. 

Za. 29 B I L Z E N : Bal van minister 
Johan Sauwens. Om 20u. in CC De 
Kimpel. Orkest: M G M Band Mi
chel Alinten. Inkom 150 fr., w k . 
100 fr. 

M E I 

Vr. 12 LINT: Volksunie-ledenfeest 
1995.0m 20u.30 in KC De Witte 
Merel, Congreszaal. Met aperitief 
en paëllafestijn (500 fr.) Inschrijven 
vóór 6 mei bij F. Vercauteren, L. 
Frank of D. Vangermeersch. Gast
spreker is Herman Lauwers. 

AFDELING 
ICHTEGEM 
ROUWT 
D e z e week , 9 apri l j .1. , is op 42 -
jar ige leeftijd J a c k y Schoon-
vaere plots over leden. Hij w e r d 
gebo ren in Gistel en t rok n a zijn 
jeugdjciren er te h e b b e n door 
geb rach t n a a r Ich tegem. Hij 
w a s a fdehngsbes tuurs l id en 
voorz i t t e r v a n 1989 to t 1991. 
Z e e r gevoelig van aa rd w a s he t 
ook niet verwonder l i jk da t hij 
zich sociaal engageerde , op zijn 
w e r k en in zijn gemeen te via de 
polit iek. Hij is t w e e maal voor 
de V U o p g e k o m e n bij de ge
meen te raadsverk iez ingen en 
s t eunde tevens de provincie
raadslij s ten als kand idaa t voor 
zijn regio. 
D e u i tvaar tp lecht igheid heeft 
p laa ts op d insdag 18 apri l o m 
lOu. in de S t . -Michie l skerk van 
Ich tegem. 
In n a a m van de plaatseli jke 
Volksunie en he t a r rondisse 
ment , b ieden ^vij zijn ech tgenote 
en k i n d e r e n ons d iep medeleven 
a a n en w e n s e n hen heel veel 
s te rk te toe in deze voor h e n 
d o n k e r e dagen . 

A P R I L 

Di . 18 B E R C H E M : Om 20u. in 
het CC-Berchem: Estelle Verhae-
gen over „De evolutie in de he
dendaagse kant". Org. : F W - B e r -
chem. 
D o . 20 E D E G E M : De vrouw in de 
Islam door Rita Van Dievel. Om 
20u. in zaal Basiliek, Ovenstraat. 
Org. : Kulturele Kring Edegem. 
D o . 20 BERLAAR: Peter De Roo-
ver over „De Europese Omwen
teling : een nieuw 1830 voor Vlaan
deren?". Om 20u. in zaal Kin-
derland. Org. : DF-Berlaar. 
Vr. 21 T O N G E R L O - W E S -
T E R L O : Dirk Demeurie, sekre-
taris IJzerbedevaartkomitee, over 
de huidige werking van het komitee 
en haar verhouding tot het SMF. 
Om 15u. in Kapellekeshoef te Ton-
gerlo. Org. : SMF. Toegang gratis. 
Za. 22 E D E G E M : Kaartavond in 
Drie Eiken, om 20u. Inschrijven op 
voorhand. Inrichters: VNSE. 
Zo. 23 BERLAAR: Deelname aan 
A N Z in Antwerps Sportpaleis in 
groepsreservatie met Walter 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 

D i 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
wandeling met gids). Deelname 
1.000 fr. (bus, chauffeur, gids, mid
dagmaal, koffie/gebak). Terug rond 
19u. Inschrijven vóór 18/4 bij F W -
Berchem. 
Za. 27 L I E R : Kultureel-toeristi-
sche tAveedaagse busreis naar Sei-
gen en DiUenburg (D) . Org. : DF. 
Info: reisleider Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

WEST-VLAANDEREN 

A P R I L 

Wo. 12 B R U G G E : Diavoorstel-
Ung over ,,Het groene hart van 
Frankrijk", door de fam. Beelen. 
Om 15u. in par. centrum H. Mag-
dalena, Violierstr. 7 te Bruge. Org. : 
V W G - B r u g g e ; 

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. 14 I Z E G E M : Vlaams Huis 
vanaf 20u. tweede kaarting. Ook op 
16/4 vanaf lOu. Org. : Kaartersklub 
de Vlaamse Vrienden. 

D i . 18 I Z E G E M : De Drie Ge
zellen, 15u.: diavoordracht over 
Wenen door J a n Deceuninck. 
Org. : VWG-Izegem. 

Di . 18 I Z E G E M : 't Spiegelaerke, 
20u.: uiteenzetting door een vloet-
zoolreflexologe. Org. : F W - I z e -
gem. 

D o . 20 EEPER: „De aspekten van 
het lepers dialect", bijgebracht aan 
de Vlaamse Vrouwenvereniging le
per door Staf Verheye. Om 14u.30 
in de cafetaria van het Jeugdsta-
dion, Leopold Ill-laan. 

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 Wilfried Vandaele en 
J a n Loones. 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 5. 
Deelname: op de avond zelf te 
bepalen. Info: Ingrid Werbrouck, 
20.83.45 (voormiddag) of 31.30.81 
(thuis). Org. : Jeugddienst Vla-
najo. 

Wo. 26 B R U G G E : Spreekbeurt 
over Brugge rond 1600, door Mar
tin Formesyn. Om 15u. in par. 

centrum H. Magdalena, Violiers
traat 7 te Brugge. Org. : V W G -
Brugge. 

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. 

Vr. 28 OOSTKA2ViP: Streekbie-
renkaarting. Om 20u. in zaal Zuid-
leie, Oedelemstraat, Moerbrugge. 
Inleg 60 fr., winnen is 2 streek-
bieren. Org. : VUJO-Oostkamp. 
Info: Z. CoUier (060/82.38.87). 

Za. 29 I Z E G E M : Om 8u.30 aan 
goederenstation: verzamelen voor 
daguitstap naar Brussel. Rondrit en 
bezoek aan o.a. basiliek Koekel-
berg, museum Van Buuren te Uk-
kel. Residence Palace, o.l.v. Mach-
teld De Schrijver.Info: Josée Bo-
gaert 5051/30.10.39) of Erik Van-
dewalle (051/30.26.70). Org. : 
VSVK-Izegem. 

M E I 

Vr. 5 EEPER: 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 i . 16 I Z E G E M : De Drie Ge
zellen, 15u.: diavoordracht over Ti
bet en Nepal door Christiaan De 
Forche. Org. : VWG-Izegem. 

Di . 16 I Z E G E M : geleid bezoek 
aan Nationaal Schoeiselmuseum. 
Org. : FW-Izegem. 

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 Palace. Inschrijven 
door storting op rek. 748-1212640-
49 met vermelding Gouw^dag Oos
tende en keuzenummer. 

Zo. 21 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Sleihage o.l.v. kemjeugd Slei-
hage. Org. : Wandelklub Vlaams 
Huis. 

DR. ZANA AZIZA ETAMBALA OVER 

HET ZAIRE VAN MOBUTU" ff 

O p d insdag 18 apri l gaa t om 
20u. in he t Cctstrohof, (Gastro-
dreef te S i n t - N ü d a a s een voor 
d rach t d o o r me t dr. Z a n a Aziza 
E t a m b a l a over „ H e t Zajfre van 
M o b u t u " . 

Z a n a Aziza E t a m b a l a w e r d ge
bo ren in Kinshasa (1955) m a a r 
groeide o p in een pleeggezin in 
Zweveze le . Hij liep midde lba re 
school aan he t S in t - Jozefs in-
s t i tuut in Torhout . D a a r n a stu

d e e r d e hij m o d e r n e geschiede
nis en sociale en kul ture le an 
t ropologie aan de K U L . 

S inds 1992 is hij v e r b o n d e n a a n 
he t H o g e r Ins t i tuu t v a n de Ar 
be id in Leuven , w a a r hij zich 
bezig h o u d t me t de s tudie v a n 
de sociale bevliegingen in Z a 
ire. 
D e toegangspri js bed raag t 80 ft", 
v o o r Davids fonds leden en 
C J P ' e r s , 120 (r. voor a n d e r e n . 

OOST-VLAANDEREN 

A P R I L 

Za. 15 N I N O V E : Paasfeest van 
VWG-Ninove . Aanvang om 
12u.30 in zaal Ter Kloppers, Aar
deweg 96 te Outer. Met uitgebreid 
menu (935 fr.p.p.). Inschrijven op 
rek. 979-1300620-46 van V W G -
Ninove. Info: Georges de Coster 
(054/33.71.79) of René Martens 
(064/33.43.47. 

Za. 22 HAALTERT: Eetfestijn in 
Hof ten Eede, Huytstraat 22 te 
Haaltert. Van 18 tot 22u. Ook op 
23/4 van 11 tot 20u. Org.: VU-
Groot-Haaltert. 

Za. 22 S INT-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). 

^ 1 ^ 

Toegang: 400 fr., inschrijven tot 
20/4 via E. Herman (251.60.08 - na 
18u.). 

Za. 29 E R P E - M E R E : Ontbijt
wandeling. Vertrek aan Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 
lOu. waar een stevig ontbijt (spek-
eieren, brood, kofne) wordt op
gediend. Zich voorzien van stevig 
schoeisel, ev. regenkleding. Deel
name: 160 fr.p.p. Vooraf inschrij
ven bij André Everaert, 
053/83.42.66. Org. : VU-Erpe-
Mere. 

Zo. 30 AALST: VU-Lentefeest met 
uitgebreid Koud Buffet. Doorlo
pend van l lu .30 tot 16u.30 in het 
SociafJ Centrum, Rerum Nova-
rumstraat (Immerzeeldreef). Deel
name: 500 fr.p.p., kind 300 fr. In
schrijven en info: 053/70.21.49 (A. 
Van der Heyden) of 063/70.34.66 
(Emi Feusels). 
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SPORT 
DE HEMELSE HELLETOCHT 

EEN RONDE OM TE ONTHOUDEN 
Het ene jaar Li het andere niet en de ene Ronde van 
Vlaanderen L> de andere niet. Maar de 79,)te editie van on^ 
nationaal wereldkampioenschap waj er één voor het gouden 
boek. Schitterend gewoon van dtart tot aankonut. Boeiend 
en meeslepend. Een grandioze winnaar van bij ons en een 
madda volk. Prachtige televidiebeelden ook. Onze trotj en 
ons geluk konden niet op. 

W
at Johan Museeuw in 
de jongste Ronde van 
Vlaanderen heeft laten 
zien ^vas Exidy Merckx 

waard. Hij verloor geen mo
ment de kontrole over de wed
strijd. Ook niet toen hij, in het 
begin van de finale, kortstondig 
door bandbreuk werd achteruit 
geslagen. Hij kwam in grote stijl 
terug en ... ging in nog grotere 
stijl door. Op de Muur, dat 
geklasseerde monument uit de 
wdelergeschiedenis van ons 
volk, sloeg hij vernietigend toe. 
Hij rekende af met vriend en 
tegenstander. Hij begeesterde 
tienduizenden toeschou-wers en 
deed kind en ouderling opsprin
gen in de huiskamers. Museeuw 
reed vermoedelijk de sterkste 
wedstrijd van zijn leven. Het 
was moeilijk om het allemaal te 
geloven. Maar het was waar. 
Wat een panache, w ât een zelf
zekerheid, w ât een klasse. 

BITTERE REAKTIES 

We weten niet of hij onze ge
dachten deelde toen hij in Meer-
beke onder het spandoek door 
reed. Mits wat méér geluk en 
koncentratie had hij Fiorenzo 
Magni, de legendarische leeuw 
van Toscane, kunnen evenaren. 
Drie overwinningen op rij zaten 
er dik in maar de ongelukkige 
spurt van vorig jaar tegen 

Bugno beschikte er anders over 
Het zij zo maar er mjig nog wel 
eens aan herinnerd worden... 

Museeu\v hield stand waar an
dere landgenoten in elkaar klap
ten. Let -wel, ze lieten zich gel
den, ze speelden geen verstop
pertje méiar in de beslissende 
kilometers schoten de meesten 
tekort. Het werd ook voorspeld. 
De tweede landgenoot, Hen
drik Redant, eindigde der
tiende. Fabio Baldato bleef het 
langst in het wiel van Museeuw 
maar zijn grote tegenspeler 
heette Andrej Tsjmil. De be
gaafde en bevlogen Oekraïner 
vocht op onze nationale kas
seien een prestigeduel uit. Hij 
verloor eervol. Zeer eervol. De 
door het overgeëngageerde pu
bliek vi'eggehoonde kopman van 
Lotto verdiende meer lof en 
waardering dan hem te beurt 
viel. Hij is een kampioen met 
eigen stijl en eigen mentaliteit. 
Zijn gedrevenheid en karakter 
stammen uit een door geen 
Westeuropees tegenstander ge
deeld of begrepen verleden. 
Moest Tsjmil een Vlaming zijn 
ŵ e zouden hem de hemel in 
prijzen. Vandaar dat we zijn 
bittere reakties begrijpen. 

DE HEL 
Tsjmil streed ook in Parijs-Rou-
baix op het voorplan. De koers. 

WAAR HEEFT HUGO BROOS 
HET VERDIEND? 
De wanhopigste oefenmees
ter van eerste klasse moet 
Hugo Broos zi)n. Club 
Brugge speelt immers met on
verklaarbare standvastigheid 
met het eigen geluk. Indien de 
Westvlamingen thuis tegen 
Seraing in de laatste tien mi
nuten geen 3-0 voorsprong uit 
handen hadden gegeven en 
indien zij het niet bestaan 
hadden tegen het bankroeke 
Club Luik een punt weg te 
smijten - een ander woord is 
ongeschikt — zou de landstitel 
al opnieuw^ binnen bereik 
hebben gelegn. Waar heeft 
Hugo Broos het allemaal ver
diend? We zouden het niet 
weten. 

Vandaag ziet het er meer dan 
ooit naar uit dat Standaard na 
jaren vagevuur opnieuw 
landskampioen wordt. Met 
een op zijn zachtst uitgedrukt 
zeer middelmatige ploeg. 
Maar de Rouches proberen 
tenminste enige regelmaat in 
hun prestaties te leggen. Bo
vendien groeien ze nog. En ze 
kunnen natuurhjk terugvallen 
op meester-psycholoog Ro
bert Waseige. De slimme 
Waal heeft de druk altijd kun
nen afhouden. Hij heeft de rol 
van underdog opgeëist en ge

kregen. Maar het geloof in de 
goede afloop moet inmiddels 
groot zijn ge'worden. Ander-
lecht knoeit immers in alle 
tijden en ^vijzen. Tegen KV 
Mechelen, zwaar gehandi-
kapt nochtans, kreeg het de 
match nooit voor honderd 
percent in handen en thuis 
tegen Sint-Truiden wrong het 
zelfs de simpelste doelkansen 
de nek om. Tegenslag is één en 
onkunde twéé. Zo is dat. Het 
klinkt potsierlijk maar de 
zwakste kompetitie in jaren is 
tegelijkertijd ook de span
nendste. Ondanks alles blijft 
nog veel mogelijk. Het staat 
echter wel vast dat de ni
vellering naar beneden toe 
doorzet. 
We vermoeden dan ook dat er 
in de komende jaren vermoe
delijk opnieuw tot een hogere 
koncentratie van binnenlands 
talent in de vermeende top-
ploegen zal worden overge
gaan. Deels uit financiële 
noodzaak zullen de revelaties 
hun betere jonge spelers moe
ten los laten. In afwachting 
dromen Sint-Truiden, Aalst, 
Lierse en zelfs Lommei en 
Beveren van Europees voet
bal. Maak het de mensen 
maar wijs. Al is het natuurhjk 
wel plezierig. 

Johan Museeuw u) aan een grootd deizoen bezig. Tijdens de jongdte Ronde van Vlaanderen reed hij 
vermoedelijk de dterkste weBdtrljd van zijn leven. De overwinning in Parijd-Roubaix liet hij koUegixml aan 
ploegmaat BallerinL 

die hij vorig jaar met zoveel 
meesterschap w^on, ging deze 
keer naar Franco Ballerini. E^n 
ander raspaard uit de stal van 
GB-Mappei. Ballerini, die er 
een kwalijke gewoonte had van 
gemaakt tweede plaatsen op te 
stapelen, reed zon veertig ki
lometer alleen op kop over de 
kasseien. Als een ontketende 
reed hij van zijn tegenstanders 
weg. Zijn meesterschap deed 
denken aan dat van Museeuw 
één ^veek eerder. We worden in 
dit klassieke voorjaar dan ook 
verwend met absolute toppres
taties, geleverd door Italianen 
of... anderen in Italiaanse loon
dienst. Het besefis doorgedron
gen dat het allemaal geen toeval 
kan zijn. Het Itahaanse bege
leidingssysteem is, sportief, me
disch, en psychologisch, supe
rieur. De wetenschappelijke on
dersteuning van de topsporter 
werd er tot kunst verheven. Het 
schiereiland heeft een struktu-
rele voorsprong afgedwongen. 
De anderen zullen zich moeten 
aanpassen of definitief loslaten. 
Probleem blijft natuurlijk dat 
Itahë op een andere sportkul-
tuur kan terugvallen. De grote 
bedrijven en de overheid dur
ven de Heilige Koe niet aan
raken, laat staan in vraag stel
len. De sponsors maken de 
grote middelen vrij. Daar tegen 
optornen wordt geen sinecure al 
blijven er gewoon geen juidere 
mogelijkheden open. 

Na de kasseien wachten de ren
ners nu de klimmende asfalt
wegen van Wallonië. De jongste 
jaren waren de onzen daar be
paald niet in hun sas. Het is zeer 
de vraag of het in de komende 
dagen anders zal zijn. Al mogen 
we niet ontevreden reageren. In 
de heUeklassieker, die naar het 
heet almaar meer in de ver
drukking komt omdat de kas
seien verdwijnen en omdat veel 
cracks bedanken voor het harde 
en niet altijd ongevaarlijke la

beur, toonden zich ook Mu-
seeu-w, NeUssen, Capiot, Van 
Hooydonck en niet in het minst 
Eric Vanderaerden. De Lim
burger scheen plots verjongd. 
Hij koos voor een offensieve 

instelling. Hij nam zijn verant
woordelijkheden op en bewees 
nog altijd zijn plaats te hebben 
onder de betere coureurs. Wan
neer hij dat echt wil tenminste. 

Flandrien 

HOOP DOET LEVEN 
Als we de pers mogen geloven 
virerden de Rode Duivels in 
Sevilla wedergeboren. Het 1-
I gelijke spel werd in vele 
toonaarden bejubeld. Men 
zag er al onmiddellijk de hand 
in van assistent-coach Wu-
fried Van Moer. 

Kan allemaal waar zijn maar 
mogen ŵ e toch tot enige voor
zichtigheid aansporen. Het 
kon onmogelijk nog slechter 
en het moest bijgevolg wel 
verbeteren. Willen of niet. 
Bovendien bekeerden v̂ ê ons 
opnieuw tot ons geducht 
angsthazenvoetbal. ISen ver
sterkte verdediging en uitbre
ken als het kan. De tegen
stander moet zich maar om 
het spektakel bekommeren. 
Aan de onzen is dat niet be
steed. Het wordt de nationale 
ploeg allemaal vergeven. 
Meer nog: het vs^ordt ze op
nieuw als een verdienste aan
gerekend. Voor ons niet ge
laten maar geestdriftig wor
den we daar niet bij. Het 
opent achter alles weinig per-
spektieven al geven we greiag 
toe dat Engeland misschien 
opnieuw haalbaar wordt in
dien geen punten meer wor
den weggegeven en tegen een 
resem zeer middelmatige te
genstanders, de Denen uit
gezonderd, is dat niet onmo
gelijk. 

AFLOSSING 
Het kan de lezer anders voor
komen maar in feite geloven 

we oprecht in een betere toe
komst. Niet omwille van het 
onverhoopte resultaat tegen 
een Spaanse ploeg die zich al 
zeker wist van de kwcJifikatie 
voor de eindronde en die zich 
navenant gedroeg, maar wel 
omdat zich in deze barre tij
den plots een aantal echte 
beloften melden. De kans dat 
onze toekomstige Rode Dui
vels naar de Olj^mpische Spe
len in Atlanta mogen is niet 
onbestaande. Ze staan er in 
hun reeks uitstekend voor en 
niet alle talent werd al aan-
gew^end. Wil de lezer namen ? 
Verjans en Van Houdt, de 
eiken knapen van Sint-Trui
den. Schops en de Condé, de 
hoop van SK Lommei. Het 
Limburgse talentenreservoir 
schijnt opnieuw gevuld. Een 
tegelijk verheugende en be
droevende vaststelling. De 
leegloop op halve lange ter
mijn zal wel weer niet kunnen 
vermeden worden. 

En er zijn er nog meer na
tuurlijk: De Bilde uiteraard, 
Karagiannis, maratonloper 
Günther Schepens, de hele en 
halve klasbakken van Lierse, 
het verjongde AA Gent. We 
voorspellen de aflossing van 
de ^vacht. Het is gek maar de 
krisis verplicht de klubs hun 
eigen talenten te ontdekken 
en naar waarde te schatten. 
Er bestaat dus virerkehjk geen 
enkele medaille of ze heeft 
twee kanten. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

TUSSEN PELGRIMAGE EN JEUGDDROOM 
Wat In de middeleeuwen een boetetocht werd geacht voor 
mijdaad of schandvlek, getekend door honger, dorst, ontij, 
vermoeidheid, stank, en struikrover achter muur of boom, 
is 'm onze tijd van jacht op demonen als eer en geld een 
rustpunt geworden, de vervulling van een jeugddroom, 
inkeer, of uiting van vroomheid. 

E
igenlijk kadert de pelgri
mage naar Santiago de 
Cksmpostela in een her
nieuwde belangstelling voor 

de middeleeu\ven. Ik heb als 
betrouwbare getuigen de talloze 
lezers van Umberto Eco's Naam 
van Je Roo^i en van De Kathe-
dralenbouwer<) van de Franse his-
torikus Georges Duby, maar 
ook de stille be-wonderaars van 
het tympaan van Conques, de 

Deze week i n 
Polttgts. het gffyeefti om <te.i>q«M, 

vroeger toderin^^et stof. 

Bisschop LuV^2^^;.paul De 
l%etenschapp« ; ,ezev.eek 

Opdracht: besparen 
Wat ook de uitslag van de 

komende verkiezingen mag zijn 
de opdracht van de volgende 
regenng hgt vast. De vraag is 
alleen hoe ze zal besparen Het 
waarom, de taksenng van het 

VLD-referendum en de faktor-
Agusta, deze week in Knack. 

Passie voor opera 
"Opera, ik zou er mijn eten 

voor laten" Over passie in de 
engelenbak en tranen bij La 
Traviata Gesprekken met 

trouwe Munt-bezoekers, deze 
week in Weekend Knack. 

En verder... 
• Bencht uit Ruanda • Gesprek \ 

met artsenleider Jacques de 
Toeuf • Sene seksueel misbruik 

van kinderen (2) • Boeken. 
Frank Martinus Anon, 

Multatuli 

Knack 
+ w I;HKI;;M) KNACK 

+ TELI-: KNACK + TALENT 

liLKK WOENSDAG TE KOOP 

kloostertuinen van Moissac en 
van Santo Domingo de Silos 
(die van het gregorijians), de 
abdij van Sénanque en het mi
rakelspel Manken van Nieumeg-
hen. 

MATAMOROS 
Hoog tegen een rozerode gevel 
in een van de schilderachtige 
straten van het dorpje CoUon-
ges-la-Rouge in de Corrèze 
staat een klein beeldje van een 
man met een staf, een tas en een 
schelp. Het blijkt Sint-Jacob de 
Oudere te zijn, de broer van 
Johannes, ooit predikend in 
Spanje, ontgoocheld terugge
keerd naar zijn land en op mys
terieuze wijze begraven in de 
buurt van een plek die nu Com-
postela heet. Heeft het beeldje 
me aan het dromen gebracht? 
Ik ga aan het lezen en ben in de 
ban van legende en verbeelding, 
reisverhaal en getuigenis. Ik ge
raak gefascineerd door de plek 
aan de noordkant van Spanje, 
niet ver van de Costa Verde, 
waar toeristen schaars zijn en 
vrede en peis intens, ^vaar de tijd 
is blijven stilstaan. Ik gereiak 
gefascineerd door de apostel die 
tijdens de reconquista de bij
naam ,,matamoros" of „moren-
doder" kreeg en die Vciak wordt 
verbonden met het Roelands
lied en met de figuur van Karel 
de Grote. 

E^n reis kan in droom of ge
dachte mooier zijn dan in wer
kelijkheid. Ik las daarover ooit 
een treffend stukje in Bomans' 
Wandelingen door Ronu. Zijn il
lusies waren zo rijk en zo broos 
dat de tocht zelf een ontgoo
cheling werd. Mijn reis naar 
Santiago leerde me dat het an
ders kan. 

Wie er ter pelgrimage gaat, 
neemt best een voorproefje van 
kultuurhistorische en religieuze 
achtergronden. ,,Bid voor ons te 
Compostela" van de Fransen 
Pierre Barret en Jean-Noël 
Gurgand (veiiaald en bewerkt 
door Jacques Fleu^vs — Uitg. 
Orbis en Orion, Beveren) en 
het autentieke relaas „E^n pel
grim op de melkweg" van de 
Nederlandse historikus Hans 
Annink, op zoek naar zichzelf 
en de zin der dingen (uitg. J .N . 
Voorhoeve, Den Haag) zijn een 
uitstekende leidraad. Wie geen 
zee van tijd heeft of het bos door 
de bomen niet (meer) ziet, kan 
terecht bij het Vlaams Genoot
schap van Santiago de Com
postela, gevestigd in de Sint-
Andriesabdij van Zevenkerken. 
Wie wil nagenieten moet ,,De 
omweg naar Santiago" van Cees 
Nooteboom bij de hand heb
ben. 

CAMINO FRANCES 
Het is Paasvakantie. We ver
trekken bij regen en ontij, triest 
gezelschap tot voorbij Bor
deaux. De Landes zien er grauw 
uit, de wijnstokken kaal en ge
rimpeld. We rijden de Somport 

Erasmud' tijdgenoot Lucas van Leyden vervaardigde in 1508 een gravure van een pelgrimspaar onderweg 
nut de pelgruns tekens van Rome (de doek van Veronika met de beeltenis van Christus) en Santiago op 
de hoed (Parijs, Blhllothèque NatlarmU). 

over. Blauw breekt door het 
grijs. Elen klad zon en alles 
wordt lente. We bereiken Jaca. 
De romaanse kerk is somber, 
zwart van de mantilla's en ver
vuld van een eerbied en een 
deemoed die •wij niet meer ken
nen. We doen even het klooster 
van Le3/re aan waar monniken 
met hun verfijnde handen en 
hun vriendelijk-ascetisch gelaat 
model hadden kunnen staan 
voor El Greco, en bereiken Pu-
ente La Reina waar ooit de vier 
bedevaarts^vegen uit Frankrijk 
samenkwamen, nl. uit Parijs, 
Vézelay, Le Puy en Arles. We 
volgen de „camino frances", be
volkt met romaanse kerkjes en 
kloostertuinen met kapitelen die 
voor de ongeletterde mens de 
bijbel uitbeeldden, hem waar
schuwden voor de duivel, en 
hem de hemel beloofden na ge
zwoeg en leed op aarde. 

Na een paar dagen valt een en 
ander op. Zoals de voortdu
rende wisseling van landschap. 
Nu eens een desolaat vergezicht 
met het silhouet van een schaap
herder met kudde, dan weer 
enkele scherpe pieken als kant
lijn tegen de horizon of een 
mediterende ooievaar. En geen 
museum waar je niet een 
Vlaams retabel ontdekt, een 
drieluik, een wandtapijt of een 
w^erk van een zekere Juan de 
Flandes , tijdgenoot van de 
Vlaamse Primitieven. 

De mooiste stad onderweg is 
voor mij Burgos met zijn statige 
Icinen, zijn ademruimte, en het 
schitterend sterge'welf in zijn 
koepel. Het mooiste romaanse 

kerkje dat van Fromista met zijn 
rijke dekoratie aan demonen, 
planten en dieren, en zijn har
monisch vloeiende lijnen. De 
mooiste kloostertuin die van 
Santo Domingo de Silos, al w^as 
het maar om een van zijn hoek-
pijlers, nl. die waar de onge
lovige Thomas tastend zoekt 
naar de wonde van Kristus. Het 
mooiste mozarabische gebouw 
dat van San Miguel de Escalada 
met zijn fraaie open voorhal en 
zijn visigotische hoefijzerbo-
gen. 

BERG VAN DE VREUGDE 
De herinnering aan de stad 
Leon zal ons bijblijven om zijn 
goed bewaarde gewelfschilde
ringen uit de twaalfde eeuw die 
men met recht de Sixtijnse kapel 
van de romaanse kunst noemt, 
maar vooral om de processie 
van Goede Vrijdag: veertien 
wagens met de veertien staties 
van de kruisweg, gedragen door 
mensen die deinen als een kalme 
zee, zwart van pij en kap, onder 
een markent, bijna obsederend 
tromgeroffel. Een hallucinant 
beeld. 
In Astorga kijken ^ve vol on
geloof naar dat vreemde meng
sel van gotiek. Moors en Ju 
gendstil, het aartsbisschoppelijk 
paleis gebouwd door Antonio 
Gaudi, de buitenissige architekt 
uit onze eeuw. Zo zijn ŵ e Ga-
licië genaderd, een van de arm
ste maar meest ongerepste stre
ken van Spanje, Keltisch, pri
mitief, maar rijk aan folklore en 
traditie. Vanop de Monte del 
Gozo of Berg van de Vvreugde 
zie je in de verte het profiel van 

Santiago. Hier stonden de pel-

f rims met tranen in de ogen. De 
atedraal zelf maakt indruk 

maar schudt je niet dooreen. De 
beroemde botafumeiro, het 
reusachtige wierookvat, is een 
vorm van sensatie. Maar ont
roerend zijn het credo, gezon
gen door zoveel monden in één
zelfde taal, de figuur van beeld-
hou'wer Alateo, bescheiden 
weggedoken achter het tym
paan dat hij schiep, en het beeld 
van Sint-Jacob, die bij zoveel 
pelgrims de zondelast -wegwist. 

We keren terug langs de kust. 
Want daar ligt Santillana del 
Mar, een dorp dat ik leerde 
kennen dank zij de King's Sin
gers op het madrigcdentocht 
door Europa. Het is van de 
meest pittoreske die ik ken, 
schijnbaar onaangeroerd sinds 
eeuwen, met hotels vol antiek en 
een sfeer die ik niet kan om
schrijven, maar die ons overvalt 
en dankbaar stemt. We zijn in 
Baskenland. „Euskadi" lees ik 
langs de straten. „Voor een vrij 
Baskenland". Waar heb ik dat 
nog gehoord ? 

(wdb) 

c» Info: Vlautns Genootschap 
van Santiago de Compostela, 
St.-Andriesabdi/ 4 te Zeveneken, 
8000 Brugge. Lidmaatschap 500 
jr., Tijdschrift De Pelgrim in
begrepen. 

<=&• Pelgrims door de eeuwen heen. 
Santiago de Compostela in 
woord en beetd. J. van Herwaar
den. Uitg. Brepols 1985. 
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EN GEEN NIEUWE MOGEN STELLEN: 

VERGETEN VRAGEN 

Küiï-IMTJE 

Jackie Dewaele is de man die mij 
vroeger wist te boeien met 'Er 
komt getuid uit het behang' en 'Het 
Schil3padplein'. Kinderpro
gramma's waarin geen Engels 
gesproken werd en waarna ik 
geen enkele aankoopverplich
ting voelde. Diezelfde man ben 
ik later, nadat ik de obligate 
afkeer van kommerciële tele
visie overwonnen had, gaan 
waarderen voor zijn werk als 
presentator. Wat hij presen
teert, doet daarbij niets terzake. 
Over de inhoud van zijn boek 
kan ik u ^vel inlichten. Het heet 
Vergeten vragen. De tvereD volgent) 
Zakil. 

„ Wij kunnen terubtte niet alle den
koefeningen overlaten aan de menden 
wier beroep het u om over oru) leven 
na te denken,". En precies daarom 
heeft Dewaele zijn klavier en 
PC-scherm van teeraanslag 
voorzien: voor het houden van 
een aantal denkoefeningen, de 
ene al beter geslaagd dan de 
andere, al zal dat vooral af
hangen van de persoonlijke 
smciak. 

WETENSCHAP 

„Wetenschap Ljkt voor de meejte 
menden heel moeilijk, iets dat alleen 
door verschrikkelijk verstandige 
mentien kan bedreven worden. Dat u 
abdoluut niet waar Die Qee wordt 
enkel in leven gehouden door clubje<< 
van universitair geschoolden die hun 
kennis aL een geheime sekte be
schermen. Hebhen zij dat recht 
wel?" 

Dat is een volledig gerechtvaar
digde opmerking en een dito 
vTEiag. Al te veel worden we 
gekonfronteerd met duur pra
tende hoofden die goochelen 
met al even dure begrippen. Het 
nieuws is er een schoolvoor
beeld van: een kleine week ge
leden voerde men nog een 'Oli-
fantenkenner' ten tonele. 

De wetenschap is van het volk, 
breng haar daar dan ook naar 
toe. Juist. Het verwondert dan 
ook dat de auteur enkele blad
zijden verder spreekt over de 
'T4-bacteriofaag' en dat hij ons, 
leek in de biologie, niet vol-

Zakt m aktie: een boek vol denk
oefeningen 

DÉ PORTUGESE FOLK-TOP 

MADREDEUS EN CESARIA EVORA 
Vijf mannen en een vrouw in het 
zwart gekleed, ze ogen als een 
klassiek ensemble. Met hun 
derde plaat „ O espirito da paz" 
(uit bij EMI) bevestigen ze nog
maals hun kwahteit en talent. 
Van bij de eerste getokkelde 
akkoorden van Pedro Magal-
haes (net zoals de grote reiziger) 
en José Peioto, omlijst door 
even later de elektrische piano, 
de cello van Francisco Ribeiro 
en de akkordeon van Gabriel 
Gomez wordt de luisteraar in 
een folky-aktuele Portugese 
sfeer meegesleurd. De kristallen 
stem van zangeres Teresea Sal-
gueiro doet wel even denken 
aan de Ierse Enya, die op even 
meditatieve wijze velen deed 
ontdekken dat er nog wat an
ders bestaat dan top-30 hitlijs
ten. Haar stem bestrijkt een zeer 
breed gamma, schiet omhoog, 
blijft langdurig zweven, om dan 
weer weemoedig en zacht te 
eindigen. 

Madredeus bezingt de zee, de 
heren die oorlog voeren, en „O 
pregao" baadt in Arabisch ge
tinte sfeer. Cellist Francisco ver
klaarde dit door de moorse af
komst en invloed van velen in de 
Algarve en Alentejo waar zijn 
familie woont. De anderen zijn 
allen van Lissabon afkomstig. 
Op de Azoren en in de Por
tugese hoofdstad traden ze re
cent op, omringd door een 80-
koppig koor. 

Ze speelden met het Filhar
monisch orkest van Berlijn, en 
samen met de bekende Carlos 
Paredes. Maar voor hen blijft 
het gevoel van die typisch Por
tugese ,,saudade" het belang
rijkst, waarbij heimwee en 
hoop, nostalgie en melancholie 
de boventoon hebben. Deze sa-
krale en meditatieve muziek kan 
nog geproefd -worden in de 
Grimbergse Abdijkerk, zater
dag 22 april om 20u.30., inkom 
300 en 350 frank, » Voot tikets 
tel.: 077/35.35.35. 

op 25 april in het Brusselse 
PVSK, op 26 en 27 te Aarlen en 
Luik, en 28 april in Luxemburg-
stad. Niet te missen ! 

Sergius 

doende laat weten wat dat moge 
zijn. Jammer. Het is overigens 
niet de enige keer dat Dewaele 
de regels van eenvoudig taal
gebruik met de voeten treedt. 

Ook jammer is het dat Vergeten 
vragen verschrikkelijk veel we
tenschappers en andere groten 
der aarde ten tonele voert. 
Langs de ene kant zeggen dat de 
wetenschap van het volk is en 
langs de andere kant precies die 
wetenschappers er altijd bij ha
len om de eigen stelling te sta
ven, getuigt niet van grote zin 
voor konsekwentie. 

Mooi bij elkaar gezochte citaten 
worden luchtig in het rond ge
strooid en dat maakt het lezen er 
zeker niet gemakkelijker op. 
Het ware prettiger geweest als 
Dewaele zich niet achter deze 
mensen had verscholen om zijn 
stellingen duidelijk te maken. 
De man achter het gezicht, ver
wordt op deze manier soms te 
veel tot een man schuUend ach
ter andere gezichten. 

EEN EIGEN 
INTERPRETATIE 

Het is het boek geworden van 
iemand die, net zoaJs zovelen, 
dagelijks naar het nieuws kijkt 
en zich afvraagt 'Wat zit er
achter?', 'Hoe zou het anders kun
nen?' en "Waarom is het zover 
gekomen ?'. Over iröZ»C/l-akties, 
over Amnesty International en 
Artsen Zonder Grenzen, over de 
paraplu van de socialisten, de 
ideeën van het Vlaams Blok en 
over scheermesjes die te duur 
zijn. Soms net iets te veel kleine 

ergernissen op een rijtje om de 
klaarheid te be^va^en. 

Dewaele kreeg de lukse om zijn 
gedachten op papier te mogen 
zetten en ze nog te mogen uit
geven ook. Zijn antwoorden, 
interpretaties of oplossingen 
zijn vrijblijvend. De ene keer 
ben je het als lezer met hem 
eens, de andere keer hoop je dat 
hij het niet meent. En dat mag 
ook, het is tenslotte een per
soonlijk boek. 

Niemand hoeft er het lezen voor 
te laten. Wie wil weten w ât de 
auteur, naast zijn gewone werk, 
bezighoudt — en bovenal wat hij 
daarvan vindt, zal ongetwijfeld 
plezier beleven aan het lezen 
van Vergeten vragen. 

De humor - of is het ironie - die 
we in het werk aantroffen, 
draagt daar nog toe bij, bie-
voorbeeld wanneer hij schrijft 
over de Europese Unie (der 
volkeren), en wanneer hij op 
zoek is naar punten van ge
lijkenis : „En geloof me, wij hebben 
allemaal, zelfs de Duitsers, een ge
voel voor humor.". Geheel gerust
gesteld luisteren wij vanaf nu 
weer alle dagen naar schlagers. 

(gv) 

o» Vergeten vragen. De weretd 
volgerul Zaki?, Jackie DewaeU, 
Hadewijcb - Antwerpen, 1995, 
175 p., 498 fr. 

Cesaria Evora, het beste wat 
Cabo Verde te bieden heeft l 

CESARIA EVOLA 

Even Portugees en ,,Sodada" 
maar van Kaapverdische oor
sprong is Cesaria Evora, die met 
de plaat ,,Haar mooiste liede
ren" (uit bij BMG-Ariola) een 
schitterende bloemlezing geeft 
van wat de meer traditionele en 
solo-gebrachte Portugese mu
ziek in het verleden te bieden 
had en nog steeds biedt. 

De voormelde ingrediënten van 
Madredeus vindt men ruim te
rug, maar dan in w^eemoedig 
balladewerk, afgewisseld door 
lichtvoetige, swingende samba. 
De oorlog, de armoede, de hoop 
op betere dagen, de begren
zingen van de mens, of gewoon 
mijmerend-wandelen op het 
zandstrand; het zijn de onder
werpen die Evora bezingt. 

Muziek die de traditionele fol-
kliefhebber zeker zal bekoren! 
Na Antwerpen is Cesaria Evora 

MECHELEN RESIDENTIE Z O U t W g l I 
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN MET ZICHT OP DE DIJLE 
Op een unieke ligging met zicht op de Dijle op slechts enkele wandelpassen van 
het winkelcentrum heeft men in dit standingvolle appartementencomplex een 
ruime keuze uit een-, twee- en dne- slaapkamerappartementen, waaronder 
enkele duplexappartementen en penthouses, (vanaf 4.000.000 frO 
Garageboxen en autostaanplaatsen zijn in ruime mate voorzien. 

Inlichtingen + veri<oop: 

WOONIDEE 
RCOWCIEIICErnUAT 6 MtCHEUM 

MECHELS Woonbureau 
Liersesteenweg 151 - 2800 Mechelen 

^ 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 15 APRIL 

DELIF 
In een appartementsgebouw slaat een lift op hol en zelfs na 
herstelling door Huub Stapel vallen er nog slachtoffers. 
Willeke van Ammelrooy is de joemaliste die de zaak uitpluist. 
(VT4, om 20u.) 

DE DERDE MAN 
Het scenario van Graham Greene over de geheimzinnige 
Harry Lime (Orson Welles) in het na-oorlogse Wenen, werd 
één van de grootste filmklassiekers aller tijden. Het ci
termelodietje van Anton Karas is al even beroemd. Amerik. 
film uit 1949. (TV2, om 20u.35) 

Al vele malen getoond, maar nog dteedd even fascinerend. Ordon 
WelUd UI The Third Man, zaterdag 15 april op TV 2, om 
20(1.35. 

ZONDAG 16 APRIL 

ZAMAN 
Uitstekende Vlaamse politiefilm (1983) van Patrick Le Bon, 
over het pnvéleven en de werksfeer van twee poUtie-in-
spekteurs, met de stad Antwerpen als lokatie en met voor
treffelijke vertolkingen van o.m. Herbert Flack en Alarc 
Janssen. (VT4, om 20u.) 

MAANDAG 17 APRIL 

ANNIE HALL 
Nog maar eens Woody Allen. Met deze film (1976) be
wandelde hij nieuwe paden: hij heeft het namelijk over 
zichzelf. Hij deed dat zo goed, dat hij ervoor beloond werd met 
drie Oscars. Op BBC 1 (om Ou.05) praat hij met Barry 
Norman openhartig over zijn werkmetoden, zijn juridische 
problemen met Mia Farrow^ en zijn toekomstplannen. (VT4, 
om 20u.30) 

D I N S D A G 18 APRIL 

DOLLARS 
Geslaagde misdaadkomedie van Richard Brooks (1972) met 
één van de spannendste achtervolgingen uit de filmgeschie
denis. Warren Beatty, Goldie Hawn en Gert Fröbe vormen een 
leuk triootje. (Ned. 2, om Ou.lO) 

WOENSDAG 19 APRIL 

BORDERLINE 
Frans-Zwitserse aktiefilm (1991). Wanneer Hélène een oude 
jeugdvriend Juüen opzoekt, krijgt zij van zijn zoon te horen dat 
hij is overleden. Groot is haar verbazing wanneer zij thuis door 
JuUen wordt opgebeld... (VT4, om 20u.30) 

D O N D E R D A G 20 APRIL 

RAZORBACK 
E^n aktiviste, die strijdt voor de rechten van het dier, verdwijnt 
tijdens haar kampagne op het platteland. Australische hor
rorfilm (1984). (VT4, om 20u.30) 

VRIJDAG 21 APRIL 

YOUNG FRANKENSTEIN 
Schitterende parodie van Mei Brooks (1974) op de Fran-
kenstein-film, met prachtige muziek, goede dekors en met 
nogal wat laboratoriumtoestellen uit de jaren dertig. Met Gene 
Wdder, Marty Feldman en Peter Boyle. (VT4, om 20u.30) 

FALLING DOWN 
Amenk. film van Joel Schumacher (1993) met Michael 
Douglas, Robert Duvall en Barbara Hershey. BUI zit vast in 
een file. Opeens wordt het hem allemaal te veel: de stoppen 
slcian door en Bill gaat aan het plunderen en moorden. (VTM, 
om 21u.l5) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 38 
HORIZONTAAL 

4. Waar een ander een klein 
schacirtje voor gebruikt, 
doet deze het met beentjes 
(10) 

8. Meubel met groeimogelijk
heden (12) 

10. Be'woog zich als een stuk 
speelgoed (5) 

11. Bespieden (8) 

13. Verkleurd in een vochtige 
omgeving (7) 

15. Een veel toegepaste manier 
om de wielen draaiend te 
houden (7) 

16. Zotte streek om de ouder
dom tegen te houden (15) 

18. Onderwijsinrichting met 
belangstelling voor een on
derdeel van een leer (11) 

VERTIKAAL 

1. Deze dingetjes vestigen het 
z\vaarterekord (7, 7) 

2. Zij moeten over een voor
uitziende blik beschikken 
(10) 

3. Opeenvolgende tijdperken 
(6) 

5. J e verliest het als je het 
opneemt tegen deze los- en 
laadplaats van een brouwe-
rij (8) 

6. Hoe hoog dit is, hangt van 
de opbrengst af (9) 

8. Opzij! (3, 2, 3) 

9. Die kolom staat er om vik-
torie te herdenken (8) 

12. O p zo'n boiJevard moest je 
vroeger schrijven (3) 

14. Sluipdieren (6) 

15. Dit geld is voor een speciaal 
doel vastgelegd (5) 

17. Vroeger bepaalde deze jon
gen zelf w^aaraan hij de 
voorkeur gaf (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 37 
Horizontaal: 3. stamkroeg; 8. 
uitlooppoging; 10. dvringelan-
den; 13. stommelen; 14. uilen; 

15. voor de ciap houden; 17. 
bedelaarster s. 

Vertikaal: 1. strozak; 2. Hein; 4. 
mop; 5. rijgenoegen; 6. pientere 
man; 7. ploeteraar; 9. zwem
broek; 11. drie uur; 12. stroken; 
16. hit. 

Onze 'winnaar van deze ^veek 
komt Izegem, namelijk Wil-
fried Maertens uit de Rotsel
aan 7, 8870 Izegem. Zijn gele 
briefkaart met de juiste op
lossing nr. 37 w^erd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verw^achten uŵ  gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 38 ten laatste op maan
dag 24 april op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Griekse taxi'd hoos" 
las Ahasverus 
Partenondeju! 

© 

Jan Boskamp vidjkt 
geen Daum-breed! 

© 

Blinden naar teater 
voor een opvoering 
Bourlachen 

© 

S T W : 
Jonagolden boys 

© 

Nog meer overlopers: 
Hutsepot 

© 

Nieuwe belasting: 
België weldra 
Taksandria? 

© 
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WEDERWOORD 
De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scbeurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

beetje als mijnwrerkers ,,de eer
ste burgers van het land". Al
hoewel ik het beroep zelf nooit 
heb uitgeoefend stam ik uit een 
familie van kasseüeggers. Het 
was een hard maar mooi beroep 
omdat men letterhjk aan de weg 
timmerde. 

Terloops wil ik ook herinneren 
aan de figuur van Amedee Ver
bruggen, de eerste kasseUegger 
van Vlaanderen en een volks, 
maar goed redenaar. Nog tij
dens W O I stelde Amedee zijn 
beroep ten dienste door achter 
het IJzerfront de kapotgescho
ten wegen te herstellen. 

En toen hij tijdens de repressie 
14 maanden opgesloten zat pla
veide hij de binnenkeer van de 
Gentse gevangenis, in ruil voor 
een grotere portie tabak 1 

J . Lauwereys, 
Erembodegem 

FRANSKILJONS 
IMPERIALISME 

KASSEIEN (1) 
Proficiat voor Johan Sauwens 
met zijn beslissing om 28 km 
Vlaamse kasseiwegen te be
schermen. (Wij, 5 april j.1.) Al-
hoew^el ik w^eet dat veel mensen 
liever over asfalt rijden ben ik 
ervan overtuigd dat vele kas
seiwegen mits een beetje he-
raanlag •weer mooie en goed 
berijdbeire w^egen kunnen wor
den. Ook voor het voortbestaan 
van de Ronde van Vlaanderen is 
zijn besluit welgekomen. 

Ook voor Parijs-Roubaix zijn er 
kasseien nodig om deze Franse 
•wielerklassieker luister en span
ning te bUjven geven. Weet 
R.Asmus wel dat de -winnaar in 
Roubaix een mooie kasseisteen 
mag ontvangen ? Maar dat mag 
niet verwonderen, Parijs-Rou-
baix is ook een beetje een 
Vlaamse koers! 

P.L., Hofstade 

KASSEIEN (2) 
De kassei^wegen zijn niet alleen 
een stuk van het Vlaamse land
schap, de kasseüeggers zijn een 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontanoetingscentmm 

^DeGuldea %NX>r 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

• dranken * restaurant 
* snaclcs * zaal voor 50 pets. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Het is onlangs in Gent weer 
eens tot een harde konfrontatie 
gekomen tussen T A K - W B en 
het Belgisch repressieapparaat, 
deze maal verpersoonhjkt in de 
rijkswacht. De Gentse franskil- g ^ [jQ | C A 
jons volharden in hun boosheid 
met het organiseren van frans-
dolle voordrachten van „Ex
ploration de monde" in een lo
kaal van de ARGO, het officiële 
onderwijsnet van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

ANDERE 
MENTALITEIT 
CVP, SP, Agalev kanten zich 
tegen de spUtsing van de Sociale 
Zekerheid. Werkgeversorgani
saties, vakbonden en grote zie
kenfondsen eveneens. De be
lastingbetaler wordt bestolen 
door al deze (on)verantwoor-
delijken. 

Ikzelf werkte 49 jaar samen met 
Walen en Franstaligen. Ik stelde 
al die tijd vast dat deze mensen 
grotendeels een andere men
taliteit hebben en andere nor
men hanteren. Zij hebben een 
enorme lef en een gunst wordt 
vlug een recht, dat is nu eenmaal 
hun manier van grabbelen in de 
ton. 

Ik ben altijd soUdair met hen 
geweest maar kan niet tegen 
verkwisters. Eigen Vlaamse en 
Waalse verantwoordelijkheid is 
hier het enige pcissende ant
woord. 

Naam en adres bij de 
redaktie bekend. 

DEVRIESE ^ 
woonverlichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

wbaan brugge-oosikamp, 
'^^ 050 35 74 04 ,^ 

ciarzelen om desnoods de 
Gentse bestuursmeerderheid op 
te blazen want met franskiljons 
wordt niet onderhandeld. 

Mark de Vries, Lier 

De strijd om Gent is een test-
geval. De franskiljons hebben 
plannen klaar om vanaf volgend 
najaar ook met fransdoUe voor
drachten te beginnen in Roe-
selare en Kortrijk. Het valt trou
wens op dat zij in hun ko-
loniaüstische expansie steeds 
gesteund •worden door F D F er 
Clerfayt met •vrctgen tot in de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers. De Gentse socicJistische 
burgemeester Frank Beke is in 
heeldit dossier de trouwe lakei 
van de plaatselijkse franskil
jons. Welke duistere krachten 
van Gentse fréinstalige loges 
spelen in dit dossier mee? 
Welke hj^okriete rol speelt de 
Gentse V L D ? 

In een ander franskiljons dos
sier van de „Franse missen in 
Vlaanderen" hebben de fran
skiljons een nieuwe truck ge
vonden. Ze laten bijv. een hu-
weüjksmis door de plaatselijke 
parochiepriester in net Neder
lands openen en dïiama houdt 
een bevriende, geïmporteerde, 
franstalige pastoor de eigenijke 
mis in het Frans. De Vlaming-
knecht mag achteraf de mis te
rug cifsluiten. De kerkelijke 
overheid is van deze technieken 
op de hoogte maar zwijgt. Ik 
kan het voorbeeld aanhalen van 
een huwelijksmis in de kerk van 
Emblem (Ranst) op zondag 30 
april om 14u. 

De VU moet deze en andere 
franskiljonse trucks hard aan
pakken en uitroeien en mag niet 

Kostuums naar 
maat 

• Vermees 
\ J L •' Steenhouwersvest. 52 
^•-^ ANTWERPEN 

WOONIDEE 
CedleMoonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VBA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GEÎ ESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

In het nieuwe Zuid-Afrika 
woedt bhjkbaar een taalstrijd. 
Het Engels is er almachtig ge-
•worden. Soms moet het Engels 
inbinden zoals bij de Zuidafri-
kaanse Posterijen: de filatehs-
ten w^erden verontschuldigin
gen clangeboden omdat de fak-
turen slechts in het Engels uit
geschreven ^varen. („...Die saak 
•word reggestel en fakture en 
state sal so gou doenlik in albei 
tale gedruk •word. Ons •vra om 
verskoning •vir enige ongerief 
•wat u intussen moet verduur") 

Dit is toch een groot verschil 
met mademoiselle Belgica die 
nooit haar verontschuldigingen 
heeft aangeboden omdat de 
dokters in de ziekenhuizen, de 
hulpdiensten, de brandweer 
„toevallig" geen Nederlands
sprekend personeel ter beschik
king hadden om hun slacht
offers bij te staan. 

Geen ekskuses omdat alle 
straatnaamborden in onze 
hoofdstad eerst in het Frans zijn 
aangeduid; zelfs geen „dank u" 
omdat de Franstaligen gratis 
onderwijs krijgen in Vlaanderen 
en zelf het Nederlandstalig on
derwijs voor Vlamingen in Wal
lonië boycotten. 

Maar wa^r maken •wij ons druk 
over? Zijn wij niet volwassen 
genoeg om ons daar overheen te 
zetten ? Belgica is nu niet meer 
zo kwaad als vroeger, het is zelfs 
erg hef voor ons want de Vla
mingen worden baas in eigen 
huis behalve in Voeren en 
Vlaams-Brabant. Maar men 
mag niet alles willen ! 

H . Van Ransbeeck, 
Dendemronde 

nv de winne-fabrisac 

/ migtottzft 128 
B 8800 aohoonaarda 

dmdsrmonds 
068/48 88 04 - 48 39 16 

dmldteHJ 

typo 

rqm» 
enveloppen 
rxraveloppoi 
ketdngfomialieren 
bodobiik 
directnuül 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

^tttu^ 

Een gastronoTiBch kompleks, gelegen op amper 
15 irm. van de kust, stelt U een zee voor van kalmte, 
komiort, keuken, nist rustiek en romantiek. 

WqbiedenU 
-14 luxueuze hotelkamers met ale 

denkbare komfoil 
- Rjne Franse keukea è la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 

• Een hart voor de kinderen, eigen 
speelrumten en aangepaste 
menu's. 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid onibft 
2400 fr 

- «alpenskm 2450 fr per persoon. 
Hatpensnn 2050 fr per persoon 

- Gâ onomGChe weekends van 
vrjdagavondtotenmet 
zondagnwjdag 5400 fr per persoon. 

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN' - conferenüezaal mei alle nodige mulBfimctionele apparatuut 

Voor gratis infonnatiepaldiel nopens onze mogelykheden 
Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/28a007 tax 058/289381 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

luxe kamei^ de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2.170 ppn WE of midweek, vele extra's. 

Spec arrangementen metdubb. Whirlpool in de kamer. 
— ^ 10 km Brugge/Oostende. 

J c Bel voor folder: 
(^^ i 0 5 9 / 2 6 . 8 2 . 9 7 - 2 6 . 8 3 . 8 0 
- Ï U . ^ I (ox 26.89.35 

< ^ c * " — T Ü - J ^'P »"e U * " fles champagne. 

Het ^alm0l)utó 
SsdGrt 1910 

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 

^ ^ 
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OVERWIMJORISSEN 

EEN GOEDLACHSE VECHTJAS 
Er ld een tijd gewecdt toen de VoLköunie In het parlement 
over een buitengewoon hoog,)taande en vaardige ploeg 
politiekere beschikte. Dat wa^ in de late zestiger, de 
zeventiger en de vroege tachtiger jaren. In de Senaat 
zetelden genee<)heren, jurLften, geschiedkundigen en niet-
academiei die hun sporen op niet minder edele wijze 
verdiend hadden. Om niemand te kort te doen noemen wij 
Liever geen namen, behalve twee: voorzitter Van der Ebt en 
zijn rechterhand Joriósen. 

"•^Nf *»r4^Mr4Kqf«44E#. 

O
ver Wim Jorissen willen 
we het Kier hebben. We 
gaan hem geen heiligen
beeld oprichten, daarvoor 

was hij te volledig mens. Wij 
halen zijn figuur naar voren 
omdat zij zo typerend is voor het 
optreden van de Volksunie m 
haar moeilijkste, tevens sukses-
volste periode, omdat zovele 
Vlamingen door precies zijn stijl 
en argumentering hun weg nsiar 
de Volksunie vonden. 

HAGEPREKER EN 
WETGEVER 
Dat hij samen met Frans Van 
der Eist de Volksunie stichtte en 
groot maakte is de lezers van dit 
blad wel bekend. Deze Has-
pengouwse germanist moest wel 
een onverwoestbaar optimist 
zijn om al m 1947 (volle re
pressietijd) een eerste, strijd
baar ,,Paascongres der Vlaamse 
jongeren" te helpen organize-
ren. Hij was dan ook iemand 
voor v̂ ê tegenslag en tegen
werking een uitdaging bete
kende, niet het type dat liefst op 
een rijdende kar springt. 

Van nature was Jorissen een 
hagepreker. Op honderden 
grote, maar vooral kleine plaat
sen in Vlaanderen heeft hij het 
goede Zciad van de Vlaams-na-
tionale bewustmaking en, aan
sluitend, partijvorming gezaaid; 
met evenveel geestdrift vóór een 
handvol aarzelende nieuwsgie
rigen in het achterkamertje van 
een herberg als vóór voUe za
len. 

E^n nationalistische partij heeft 
altijd hageprekers nodig. Maar 
goede hageprekers zijn niet 
noodzakehjk goede parlements
leden, goede w^etgevers. Wim 
Jorissen was beide. 

In 1965 kwam hij in de Senaat 
terecht en zou er tot aan zijn 
einde zetelen. Daar blonk hij uit 
niet alleen door regelmatige 
aanv/ezigheid, ook door werk
zaamheid. HIJ was zeer bedre
ven in de parlementaire taktiek 
en onuitputtelijk 'va het formu
leren van wetsvoorstellen, 
amendementen en resoluties. 
Als ware demokraat speelde hij 
het parlementaire spel uit over
tuiging, zodat hij sommige on-
demokratische drijverijen van 
de grote partijen op geloofwaar
dige wijze kon aanklagen. Ook 
wist hij pragmatische bondge
nootschappen te vormen om 
praktische resultaten te halen. 
Want uiteindelijk komt het 
werk van een wetgever toch 
hier op neer: wetteksten op
stellen die verbeteringen op het 
terrein betekenen. 

Wim Jorissen trad cigressief op, 
indien men door agressief ver
staat dat hij nooit een gele
genheid verzuimde om een 
volksnationaal alternatief te 

suggereren en, van de weer
omstuit, het ontbreken van 
volksnationale bekommernis bij 
andere partijen te gispen. 

De stijl van zijn optreden als 
senator was kordaat, kernachtig 
(zelden sprak hij langer dan een 
kwartuur), op de man af, zonder 
heilige huisjes te ontzien; nooit 
echter beledigend of kwetsend 
op het persoonlijke vlak. 

In de omgang w âs hij een joviaal 
en dan ook graag geziene man. 

DAGWERK VOOR EEN 
GROOT DOEL 
Zijn leraarsambt had hij op
gegeven voor de politiek, in een 
tijd toen van het achteraf ive-
deropnemen van dat ambt nog 
geen sprake kon zijn. 

Hij werkte dan ook 100% aan 
zijn politieke taak. Bijverdien
sten, loopbaanplannen en 
smeergeld w^aren aan zo'n man 
niet besteed. Lange tijd was hij 
de feitehjke spü van de VU-

Het il) een publiek geheim dat Wim JoriMen zich moeilijk achter het 
Eqnwntakkoord kon dcharen. 

senaatsfraktie en één van de 
sterkste drijfkrachten in de par
tij. 

NEE, SOET IS DIE STRYD 
VIRDIESTRYERALMOETHY 
UITEINDELIJK VERLOOR. 

(I .D. du Plessis) 

Voor de Dietser en voor de 
taboebreker Wim Jorissen 
betekende het Ln de ban van 
het w^ereldgeweten geslagen 
apartheids-Zuid-Afrika een 
ware uitdeiging. Hij verde
digde de apjirtheid niet als 
zodanig en ijverde ginder 
voor machtsdeling met niet-
blanken. 

Maar hij oordeelde dat de 
banden tussen de Afrikaners 
en de Nederlanden te belang
rijk waren om ze w^egens de 
apartheid te laten springen. 
Bovenal zag hij niet welk an
der staatkundig stelsel de voL-
kercnverécheidenheiid van Z u i d -
Afiika recht kon laten ^ve-
dervaren. 

Aan zijn goede trouw terzake 
kan niet getwijfeld worden, 
evenmin als aan zijn feiten
kennis. Wel bekeek hij het 
probleem van de apartheid 
wellicht te idealistisch, had hij 
vi^aarschijnlijk niet genoeg 
oog voor de inkonsekw^enties 
die het stelsel onhoudbaar 
maakten. 

Rechtse simpatieën kwamen 
hieraan in geen geval te pas. 
Integendeel, Jorissen stond 
bekend voor de simpatie die 
hij de linkse dissidentie 
„Vlaamse Demokraten" ooit 
toegedragen had. 

Vast staat dat hij zich vaak 
opwond over de stelselmatige 
verdraaiingen, propaganda-
leugens en de selektieve ver
ontwaardiging van de mach
tige anti-apartheidsgroepen 
en -media in de ^vereld, ook in 
eigen land. 

De homerische strijd van één 
tegen allen, dan nog van een 
Diets broedervolk, tegen de 
dreiging van de multikultu-
rele smeltkroes, dat was een 
gevecht waarin hij, geboren 
non-conformist, niet anders 
kon dan meevechten met •wie 
in zijn ogen David was tegen 
GoHath. 

Hij is verschillende keren op 
bezoek geweest in Zuid-
Afrika, schreef er een paar 
boeken over en, voorjJ, 
stichtte een Belgisch-Zuid-
afrikaanse Interparlementaire 
Vereniging naast de niet-par-
lementaire Protea. 

De BZAIV verzorgde, als 
niet-officiële vereniging 
(Zuid-Afrika was immers uit 
alle officiële internationale or
ganisaties gebannen) kontak
ten tussen Belgische en Zuid-
afiikaanse parlementsleden. 

(tj) 

Zijn groot doel was een op 
volksnationale grondslag herin-

gerichte staat België: federa-
sme met twee, niet met drie, en 

een behoorlijk statuut voor de 
Belgische Duitsers. Wij, die nu 
in een enigszins en althans 
grondwettelijk gefederalizeerd 
België leven, mogen niet uit het 
oog verliezen dat federaHsme in 
zijn tijd nog een vies woord wa^. 
Niemand minder dan de noch
tans vlaamsgezinde CVP-minis-
ter Jos de Saeger noemde dat 
„een pohtiek vluchtmisdrijf". 

Jorissen streefde dus een groot 
doel na, op lange termijn. An
ders dan sommige denkers, 
dw^epers en zwevers echter, die 
het te min vinden, zich inmid
dels met „kleine" verbeteringen 
in te laten, had hij steeds aan
dacht voor stapstenen die het 
grote doel dichterbij konden 
brengen. 

ZIJN TWEEDE FRONT 
De ware volksnationalist kan 
niet alleen voor eigen volk na
tionalist zijn. Hij is het per de
finitie voor iedereen, hij erkent 
de principiële gelijkwaardigheid 
van alle volkeren van de aarde. 

In de praktijk betekent dit voor 
een Vlaamse nationalist niet al
leen de gelijkwaardigheid van 
Vlamingen met Walen maar ook 
met de in België levende Duit
sers. 

Hoe deze volksgroep van on
geveer 100.000 mensen in Bel
gië leeft, is de verantwoorde
lijkheid van Walen en Vlamin
gen. Zo zag het althans Wim 
Jorissen. Die legde zich niet 
neer bij het provincijJisme van 
zovele vlaamsgezinden die hun 
belangstelling beperken tot 
Vlaanderen; noch bij de on
verschilligheid van de meerder
heid der Vlaamse parlements
leden, die deze Duitsers als oor
logsbuit overlaten aan de Wa
len. 

De meeste Belgische Duitsers — 
Jorissen noemde hen nooit 
,,duitstaligen" — waren toen nog 
bang voor hun eigen schaduw. 
Tijdens de oorlog hoorden zij 
immers bij het Derde Rijk en 
nadien werden zij geterrori
seerd door een repressie die hen 
m verhouding nog veel zwaar
der trof dan de Vlamingen. Het 
gold dus een politiek taboe. 

. ^ ^ j N N g J ^ ^ 

^ ^ 

Voor Wim Jorissen was dit geen 
bezwaar, eerder integendeel. 
Hij hield er van, de Waalse 
senatoren op stang te jagen met 
verwijten over hun ,,laatste ko
lonie". Zoveel is zeker: zijn vele 
kontakten met de Duitse streek 
(hierbij vlijtig geholpen door 
zijn kollega's Rob Vandezande 
en Walter Lujrten) hebben flink 
bijgedragen tot het ontstaan en 
de opbloei van de „Partei der 
Deutschsprachigen Belgier" die 
geruime tijd, met 20 a 30% van 
ae stenmien, de tweede partij 
véin het Duitse gebied gew^eest 
is. Wanneer ooit een studie ge-
mciakt ^vordt van de moeizame 
losw^eking der Belgische Duit
sers uit het Waalse verfran-
singsmechanisme - hopelijk sla
gen ze daar eens in — zal niet 
kunnen voorbijgegaan worden 
aan de talrijke wetsvoorstellen 
en amendementen op ander
mans wetsvoorstellen en wets
ontwerpen, tot stand gekomen 
op initiatief van Wim Jorissen. 

ONSVIRJOU,SUID-
AFRIKA 
Het is een publiek geheim en het 
strookt helemaal met Jorissens 
karakter dat hij zich moeUijk 
achter het Egmontakkoord kon 
scharen. Hij heeft altijd in de 
voorhoede gevochten. Hij had 
er dus moeite mee, „zijn" partij 
compromissen te zien aangaan. 
Na afloop heeft hij niettemin 
opnieuw de rangen helpen slui
ten. 

Toch w^as ergens een veer ge
broken. Zijn positie in de partij 
•was niet meer zo leidinggevend 
als vroeger. Het leek alsof hij 
w ât vechtensmoe was gewor
den. Dit was slechts een indruk. 
Wel heeft hij toen zijn werk- en 
vechtlust naar een ander terrein 
verlegd: Zuid-Afrika. 

Inmiddels werd deze werkende, 
vechtende en in alle opzichten 
onstuimig levende mens een 
dagje ouder. De zorg voor zijn 
gezondheid liet hij uitsluitend 
aan dokters en geneesmiddelen 
over. Zelf wenste hij niets aan 
zijn levensstijl te veranderen. 

Toen hij het honderste lid van 
zijn Belgisch-Zuidafrikaanse 
Interparlementaire Vereniging 
ging vieren, sloeg het noodlot 
toe. Op 3 mei 1982 viel de pas 
op zijn 60 jciar gehuldigde J o 
rissen plots in coma. Zijn sterk 
hart hield het nog uit tot 9 juni. 
Een bronsgroene eik lag ge
veld. 

Karel Jansegers 

WOENSDAG 12 APRIL 1995 


