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VU STELDE LIJVIG 
VERKIEZINGSPROGRAMMA OP 

DE VU IS ONMISBAAR 
Zet vijfentwintig VU-eré te ,ichrijven aan een verkie
zingsprogramma., en Je kan er zeker i>an zijn dat je een 
Lijvig en doorwrocht boekwerk krijgt dat niet moet on
derdoen voor de SleuteLftunt van Dehaene'd reklame-
bureau. Het pLeit bovendien voor de VU-poUtici, .stu
diedienst- en kabineLimedewerkerd die hun steentje bij
droegen dat ze het verkiezingéprogramma nog wisten te 
beperken tot zeventig bladzijden. In de Express 300.000 
kunt U er een uitgebreide samenvatting van lezen. In de 
marge van de persvoorstelling werd echter vooral gesproken 
over de mogelijkheid dat de VU aan volgende regering (en) 
zou deelnemen. Het antwoord van de VU luidt: aU de partij 
onmisbaar is. Waar onmiddellijk aan toegevoegd werd dat 
de VU onmii)baar Li. 

H e t afgeladen volle achterzaa l 
tje van he t Vlaams-Brusse lse 
kaffee De Ultieme Hallucinatie 
v o r m d e vor ige w e e k d o n d e r d a g 
het g e d r o o m d e k a d e r voor de 
persvoors te l l ing van he t Ver
k i ez ingsp rog ramma van de 
Volksunie . Algemeen voorz i t te r 
Bert Anciaux k a m p t e met hevige 
aanval len van bu ikgr iep , m a a r 

DE RUG VAN DEHAENE 

H
et regent nu verkiezings-
kongressen, maar de in
druk dat zij op het kiesvolk 
indruk maken hebben wij 

niet. De pubUeke opinie wacht af 
en hult zich in stilzwijgen. En 
wat het straatbeeld aan emotie 
laat zien is eerder aan de povere 
kant, tot vandaag althans. 
Eén man die met kop en schou
ders boven dit lauwe landschap 
uitsteekt is de federale eerste-
minister. Zijn naam op de affiche 
is overbodig, géén politikus in dit 
land beschikt over zo'n welge
dane achterkant. Men kan naar 
de bedoeling van de prent raden. 
Tal van veronderstellingen wer
den reeds gemaakt. De meest 
passende lijkt ons dat de man 
over z o n brede rug beschikt dat 
geen probleem z'n kouwfe kleren 
raakt. Of dat hij de rug draait 
naar het gekibbel van de on-
dermaatsen. 

J ean -Luc Dehaene wil zich dui
delijk van de rest distantiëren. 
Da t deed hij o.m. door de uitgave 
van zijn boek SleuteL) troorMorgen. 
In voUe kiesstrijd komt de uit
tredende premier met een eigen 

programma, zijn programma 

nog voor zijn partij met het hare 
naar buiten kwam. Eerst De
haene dus, daarna de partij. Of 
wie volgt wie ? 

Ondervraagd over deze gang 
van zaken antwoordde de eerste-
minister dat zijn programma 
naast het programma van de 
CVP moet worden gelegd. De
haene dient zich, nog voor de 
kiezer uitspraak heeft gedaan, 
ook als de nieuwe premier aan. 
Daarom draagt een hoofdstuk 
van zijn boek de titel ,,Mijn 
agenda voor de volgende rege
ring". Dit gaat natuurlijk zeer 
ver. Eerst op eigen houtje het 
kabinet afblazen, verkiezingen 
uitschrijven en vervolgens de 
agenda bepalen. 

De kommentator van De Morgen 
merkte over het boek terecht op : 
„Natuurlijk schetst het alleen de 
woorden, en niet de daden van de 
CVP." En hij verwijst naar de 
tegenstelling tussen de mUieu-
pagina's van Dehaene en de 
Map-opstelling van zijn partij. 
Het is met de CVP altijd het
zelfde liedje. Graag de grote 
principes verkondigen, maar de 
daden zijn verre van navenant. 

w e r d v a k k u n d i g bi jgestaan 
door Vlaams minis ter Johan 
Sauwend, fraktieleider in de 
Vlaamse R a a d Paul Van Grem-
bergen, fraktieleider in de Senaa t 
Jan Loaned, fraktieleider in de 
K a m e r Herman Lauwere, s taats-
sekre tar is in he t Brussels 
Hoofdstedel i jk Gew^est Vic An
ciaux, L i m b u r g s bes tend ig af-

Ook CVP-voorzitter J o h a n Van 
Hecke zet die traditie verder. 
Toen hij zijn gedachten te boek 
stelde heette het dat de kristen-
demokratie van een andere, ho
gere orde is dan de rest. Wij, de 
ideahsten; de anderen, de ma-
teriahsten. Het opdelen in goe
den en kwaden, dat is wat de 
volksmond graag als „CVP-ach-
tig" betitelt. 

In het huis aan de Tweeker-
kenstraat wordt uit verschillende 
monden gesproken. Jongs te 
voorbeelden zijn uitspraken over 
de verdere staatshervorming, de 
spllsting van Brussel-Halle-Vil-
voorde, de federalisering van de 
gezondheidszorg. Dehaene zegt 
zus. Van den Brande zegt zo. Van 
den Brande ziet een Vlaanderen 
dat verder naar onafhankelijk
heid gaat, Dehaene ziet zichzelf 
als een federaal hchaam dat de 
deelstaten overkoepelt. 
Zo'n strategie is CVP-achtig. 
Radikaal-Vlaams om de flamin
ganten te plezieren en Belgisch-
behoudend om de unitaristen 
niet voor het hoofd te stoten. Het 
mag dan ook niet verbazen dat 
een scherpe waarnemer als prof. 
Senelle onlangs opmerkte dat het 
de CVP aan elke visie op de 
staatshervorming ontbreekt. 
Als mens van het recht-toe-

JAAK VAN ASSCHE, BV EN VU-KANDIDAAT 
In Bonheiden u) hijöcbepen van Leefmilieu en Kuituur maar vandaag 
UI hij ook kandidaat op de VU-denaatdlijst, als BV maar dan in de 
betekenis van Bewiutte VLiming. Waarom hij deze verkiezingen 
belangrijk vindt leedt u in een nieuwe uitgave van Express 300.000. 

gevaard igde Frieda BrepoeL), al
gemeen sekre tar is Chrid Vanden-
oroeke, en ondervoorz i t t e r Patrik 

recht-aan-type wil dhr. Dehaene 
boven elke tweeslachtigheid 
staan en ontwerpt hij zichzelf een 
federale funktie. Als premier van 
een paritair samengestelde re
gering dient hij, zoals zijn il
lustere voorganger en partijge
noot Gaston Eyskens ooit stelde, 
„seksloos" te zijn. Dehaene leeft 
zich wonderwel in z o n lichaam 
in. 

Wij willen met dit artikel wijzen 
op een CVP die Vlaamse kor
daatheid predikt en daarmee ook 
op VU-kiezers mikt. En op een 
CVP die een federaal boegbeeld 
uitspeelt om de Belgische potten 
gelijmd te houden. Met de be-
doehng zelfde meerderheden in 
de federale en in de regionale 
regeringen op te zetten. Aldus 
krijgen Waalse partijen de kans 
hun macht tot in het Vlaamse 
parlement te laten spelen. 

Een kritische partij als de Volks
unie moet in dat Vlaamse par
lement voldoende sterk verte
genwoordigd zijn om deze in
menging aan te klagen en te 
bestrijden. 

O p 21 mei a.s. bepaalt de kiezer 
hoe omvangrijk die VU-aanwe-
zlgheid zal zijn. 

Maurits Van Liedekerke 

VankrunkeLven. A n t w e r p s sche
p e n Hugo Schiltz en onde rvoor 
zit ter Annemie Van de Codteele 
w a r e n veron tschuld igd . 

Al deze politici gaven o p min of 
mee r b e k n o p t e wijze toel icht ing 
bij een hoofds tuk uit het ver
k i ez ingsp rogramma. E e n sa
menva t t ing van dit p r o g r a m m a 
leest U in de E x p r e s s 300.000. 
H e t v ragenuur t j e achteraf cir
ke lde vooral r o n d de v r aag of de 
V U bere id is ook ti jdens vol
g e n d e legis latuur regeerveran t -
woordel i jkheid o p te nemen . 
Tijdens de huidige regeerper i 
ode maak te de V U immers deel 
uit van de Vlaamse reger ing, 
met minis ter Sau\vens , en van 
de Brusselse reger ing, me t 
s taa tssekre tar i s Vic Anc iaux . 

SOCIALE ZEKERHEID 

D e kans da t de Volksunie na 21 
mei deel zal u i tmaken van de 
federale reger ing w e r d niet e rg 
hoog ingeschat . VU-voorz i t t e r 
Ber t Anc iaux en zijn onde r 
voorz i t te r Vankrunke l sven kon
d igden immers aan da t de ge
deeltelijke federahse rmg van de 
Sociale Zekerhe id , met n a m e de 
gezondhe idszorg en de k inder 
bijslagen, cJs abso lu te voor-
•waarde voor reger ingsdee lname 
gesteld w o r d t . , ,Da t v o r m t voor 
ons een b reekpun t " , voegde ook 
minis ter S a u w e n s daa r cian toe. 

(Leed verder blz. 5) 
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• Op zaterdag 29 april viert 
het Brussels gewest het 
Feest van de Iris, de pen
dant van de Vlaamse leeuw 
en Waalse haan. Naast deel
nemen aan de Brusselse 
Jazzrally kan U bij die ge
legenheid de haven van 
Brussel bezoeken per boot 
(Nederlandstalige rond
vaart om 12 u. 's middags 
aan de Scaintelettebrug) of 
op het Muntplein wat bij
leren op de Energiebus, een 
initiatief van staatssekretaris 
Vic Anciaux (VU). 

• De oud-burgemeester 
van Schaarbeek, Roger 
Nols, komt op voor het 
Front National. 

• Volgens VLD-voorzitter 
Guy Verhoptadt is er in dit 
land maar één partij met een 
echt sociaal programma, 
met name de VLD. Hij kon
digde zonder blikken of blo
zen aan dat de hberalen op 
vier jaar tijd de armoede 
willen halveren. Gekombi-
neerd met een fiskale stop en 
een verlaging van de leisten 
op arbeid kan dit als ver
kiezingsbelofte tellen. 

• Van den Brande ver
klaarde dat er tijdens de vol
gende legislatuur een 
nieuw^e Icommunautaire 
ronde moet komen. De-
haene zei eerder dat er tij
dens de volgende legislatuur 
geen behoefte is aan een 
nieuw^e kommunautaire 
ronde. Beide politici zijn 
CVP-boegbeeld. Van den 
Brande ziet tussen beide 
standpunten overigens geen 
tegenstrijdigheid. Of U wel 
misschien ? 

• In een Beiers onderzoek 
naar het wereldbeeld van 
kinderen werd gevraagd om 
een koe in te kleuren. 30% 
onder hen zag de levende 
melkmachine paars, Milka-
paars. 

• BANAAN heeft nu ook 
iemand kreatief genoeg ge
vonden om van de geGefde 
vrucht een letterwoord te 
maken. De term die iedereen 
morgen al ^veer vergeten is, 
luidt Beter Alternatieven Na
streven AL) ApathLtch Ntetd-
êoen . Beter ^an helemaal 
niets natuurlijk. 

• Het Joegoslavië-tribu-
naal wil Radovan Karadzic op 
de beschuldigdenbank zien 
zitten. De Bosnisch-Servi
sche leider zal terecht moe
ten staan voor oorlogsmis
daden. 

• De Union Francophone 
weet zich zeker van twee 
rechtstreeks verkozen leden 
in de Vlaamse Raad. Of dat 
zo wordt is nog niet zeker, 
maar de mogelijkheid zit 
erin gezien de bundeling van 
FDF, PSC, PRL en PS op
komt in Halle-Vilvoorde en 
in Leuven. 

• De schreeuwlelijke affi
ches van het Axion Cyber 
City - event hebben hun 
doel, de jongeren die ge
ïnteresseerd zijn in techno
logische nieuwigheden, vol
ledig gemist. Op het bij
horende openingskoncert 
•waren welgeteld 6 (zes) be
talende bezoekers. De mar-
ketingdienst van organisator 
Gemeentekrediet weet zich 
nu al zeker van een plciatsje 
in elke reklamekursus: Hoe 
moet het niet. 

DENERT 
Antoine Denert, de dynamische 
burgemeester van het Wase 
Kruibeke, komt bij de komende 
verkiezingen op voor de seni
orenpartij W O W in Gent. De
nert was enkele jaren geleden 
Jaak GabriëL) gevolgd naar de 
VLD. De liefde voor de libe
ralen bekoelde bij de burger
vader echter snel. Zo kwam 
Denert bij de gemeenteverkie
zingen op met een eigen lijst, 
naast de lijst van de VLD. 

Sedertdien solliciteerde Denert 
bij andere partijen. Hij bood 
volgens uiteenlopende bronnen 
z'n diensten aan bij zowel de 
VU, het Vlaams Blok als Aga-
lev. Om verschillende redenen 
kwam Denert met die partijen 
niet tot overeenstemming. 
Daarom ziet Denert in Waardig 
Ouder Worden in Gent een uit-
wijkmogelijkheid. 

130 MILJOEN 
Het ministerie van Ekonomi-
sche Zaken vordert 130 miljoen 
frank van Agusta, omdat de 
beruchte helikopterbouwer zijn 
verplichtingen inzake de be
loofde kompensaties in het he-
likopterkontrakt van '88 aan 
zijn laars lapt. Dat Agusta-kon-
trakt bepaalde dat de ItaUaanse 
firma 130 miljoen frank als 
waarborg moest storten op een 
Italiaanse bank met een zetel in 
Brussel. 

België zou dan dat geld kunnen 
opeisen als Agusta de ekono-
mische kompensaties niet uit
voerde. Zeven jaar na de on
dertekening van het helikop-
terkontrakt moet de eerste steen 
van een komposietfabriek in het 
Limburgse Lummen, één van de 
ekonomische kompensaties, 
nog gelegd worden. Niets wijst 
er overigens op dat die eerste-
steen-legging er nog ooit zal 
komen. Het onderhoudscen-
trum in Zaventem, nog zo'n 
kompensatie, \verd daarentegen 
^vél gebouwd. Maar het is nog 
steeds niet operationeel. Het mi
nisterie van Ekonomische Za
ken stuurde daarom een brief 
om de 130 miljoen op te eisen. 
Het kreeg nog geen antwoord. 

In de Agusta-affaire werd ver
leden week ex-SP-minister 
Frank Vandenbroucke op-
nieu\v langdurig ondervraagd. 
Hij werd gekonfronteerd met 
uitspraken van ex-SP-sekreta-
ris CarLa Galle over de SP-par-
tijfinanciering uit de jaren tach
tig. Volgens verschillende bron
nen zou het deze week de beurt 
zijn aan Navo-sekretaris-gene-
raal WiUy Claed en SP-voorzitter 
Louu Tobback om op de rooster 
van onderzoeksrechter Ancia en 
raadsheer Fuicher gelegd te wor
den. 

NIET 
OPPORTUUN 
Het nutteloze Voerenkompro-
mis van Dehaene lijkt toch een 
invloed te hebben die in het 
nadeel van de Vlamingen speelt. 
Zo bleek uit een bericht van De 
Standaard waarin gemeld wordt 
dat de Limburgse goeverneur 
opportuniteitsredenen inroept 
om een onwettige vergadering 
van de gemeenteraad in Voeren 
niet te schorsen. 

De Vlaamse Voerenaars hadden 
klacht ingediend tegen de in
stallatievergadering van de ge
meenteraad in Voeren, omdat 
deze op onreglementaire wijze 
verlopen is. De Limburgse goe
verneur geeft de Vlamingen ge-
hjk, maar hij vindt het "niet 
opportuun" om op te treden. 
Volgens De Standaard lijkt deze 
houding erop te wijzen dat de 
goeverneur in de uitoefening 
van het toezicht op Voeren ge
fnuikt is. 

De Vlaamse raadsleden van 
Voeren hadden deze zaak be
stempeld als een test-case. Sche
pen Broers had vooraf al gezegd 
te vrezen dat de Limburgse goe
verneur niet meer durft op te 
treden na het Voerenakkoord 
van januari jl. Volgens dat ak
koord moet goeverneur Van-
dermeulen ook inzake taalaan-
gelegenheden het advies inwin
nen van het "kollege van goe
verneur s", vooraleer hij onwet
tige beslissingen kan vernieti
gen. 

BRANDWEER 
Waar hij maar «lanwezig is, 
komt staatssekretaris in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Vic Anciaux als VU-er begin-
selvast op voor de verdediging 
van het belang van de Vla
mingen in de hoofdstad. Op 
VU-kongressen werd hij al de 
waakhond van de Vlamingen in 
de hoofdstedelijke exekutieve 
genoemd. In het kader van zijn 
bevoegdheid voor de Brand
weer in het gewest, wees An
ciaux verleden week in een 
persmededeling de krant La 
Lanterne terecht. Die had ge
schreven dat een inw^oner van 
Vorst al twee jaar op een be
noeming bij de Brusselse 
Brandweer wacht "omdat hij 
Franstalig is". 

Anciaux verbaast er zich over 
dat in het bewuste artikel de 
toepassing van de tjialwetgeving 
bij de aanwerving van de brand
weermannen wordt aange
klaagd. De Brusselse Brand
weer is verphcht zich te or
ganiseren in een Nederlands, 
een Frans en een strikt beperkt 
tweetahg taaikader. 

Deze taalwetgeving is door be
paalde Franstalige politici ge
wild, schrijft Anciaux. „Zij heb
ben steeds de tweetaligheid van 
de dienst, maar de eentaligheid 
van de personeelsleden gepre
dikt", aldus de gewezen VU-
voorzitter. Meer nog: „Daar er 
momenteel 416 Franstaligen en 
191 Nederlandstaligen effektief 
in dienst zijn, zullen de eerst
volgende 18 aanwervingen ook 
Nederlandstaligen zijn. Dit is te 
wijten aan het feit dat het kol
lege van de vroegere Brusselse 
Agglomeratie, met de heer La-
gasse als mentor, hoofdzakelijk 
Franstaligen had aangew^or-
ven." 

Het moet gezegd: bij de Brjind-
weer gaat het er w ât de toe
passing van de taalwetgeving 
betreft anders aan toe djin in de 
OCMW-ziekenhuizen. 

JOSPIN 
De Franse kandidaat van de 
Parti Socialiste Lionel JcMp'in 
won zondcig ietwat verrassend 
de eerste ronde van de Franse 
presidentsverkiezingen. Hij be
haalde 23% van de stemmen. De 
gedoodverfde favoriet Jacqiuó 
Chirac strandde op de tweede 
plaats met 20%, maar een beetje 
beter dan zijn neo-gaullistische 
partijgenoot Edouard Balladur 
(19%). 

Extreem-rechts en -links deden 
het in de eerste rond vrij goed. 
Jean-ALi rie Le Pen van het Front 
National skoorde 15,5%, de ul-

Tot verrcuóing van veUn won de dociatititidche kandidaat Livnel 
Jodpin de eend te ronde van de Frarue predidentdverkiezingen. Jodpin, 
die zeifd in zijn eigen partij aL een zelfmoordkandidaat wad 
gebrandmerkt, zal het in de tweede ronde opnemen tegen de 
gedoodverfde nieuwe predïdent Jacqued Chivac. 

trakonservatieve Philippe de Vil-
lierd sleepte nog eens 5% van de 
stemmen in de wacht. De kom-
munistische kandidaat behaalde 
8,5%, de trotskistische een 
dikke 5%. De groenen bleven 
ondermaats met 3%. 

Over veertien dagen vindt de 
tweede ronde plaats tussen Jos
pin en Chirac. Balladur zegde 
Chirac al zijn steun toe. Het 
wordt niet waarschijnlijk geacht 
dat Jospin ook dan het pleit zal 
winnen, en de burgemeester van 
Parijs uit het Elysée zal kunnen 
houden. 

BLOEDBAD 
De gruwel in Ruanda bhjft een 
w^ansmakelijk toneelstuk waar
aan geen einde komt, of dat 
althans niets of niemand lijkt te 
kunnen stoppen. Het vluchte
lingenkamp Kibeho •was de 
voorbije week de lokatie. In een 
poging om dit kamp te ont
mantelen en te sluiten opende 
het regeringsleger het vuur op 
de verzamelde vluchtelingen, 
voornamelijk Hutu's. Er zouden 
twreeduizend tot achtduizend 
doden gevallen zijn. 

De Ruandese minister vem Her
opbouw en Sociale Integratie 
vertelde in Brussel de leugen 
van het jaar: het •was de schuld 
van de vluchtelingen. Het leger 
zou door de vluchtelingen aan
gevallen zijn, en daarop uit zelf
verdediging geriposteerd hebben, 
bvb. met mortiergeschut. De 
Belgische regering veroor
deelde het bloedbad zondag. 
Minister van Buitenlandse Za
ken Derycke vond het "een stap 
te ver". De SP-er meent dat de 
internationale gemeenschap 
haar houding tegenover het be
twind in Ruanda zal moeten her
zien. Nederland liet het niet bij 
•woorden alleen. Onze noorder
buren bevriezen een deel van 
hun ontwikkelingshulp aan de 
Ruandese regering. De Belgi
sche regering zou gisteren dins
dag (maar te laat voor deze 
editie) haar reaktie bekendma
ken. 

HOGESCHOOL 
Wordt het straks duurder stu
deren aan de hogeschool dan 
aan de universiteit ? Daar heeft 
het de schijn van weg, indien de 
katolieke hogescholen het ad
vies van hun koepel volgen, die 
aanraadt 16.000 frank inschrij
vingsgeld te vragen. De 
Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (Vlir) adviseert de uni
versiteiten een inschrijvingsgeld 
van 15.600. Dit advies werd 
door de universiteiten opge
volgd, op de VUB na, die min
der •vraagt. 

Tegen deze plannen kwamen 
terecht de hogeschoolstudenten 
in het geweer. In sommige ho
gescholen bedraagt het inschrij
vingsgeld nu minder dan 5.000 
frank. Het is nog niet zeker of de 
meeste hogescholen dit advies 
van de Guimardstraat, wïiar het 
hoofdkwartier van het katoliek 
onderwijs gevestigd is, zullen 
opvolgen. 

MET OPEN 
VIZIER 
Het gebied Fridheim in het 
Maaslandse Opgrimbie mag 
zich voortaan rekenen tot de 
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beschermde landschappen. Die 
verdienste kan volledig op naam 
geschreven worden van Johan 
Sauwenj, als Vlaams minister be
voegd voor Landschappen en 
Monumenten. Sau'wens deed 
daarmee goed wat hij goed moet 
doen: zijn werk. Ongebonden 
en ondanks de zware druk om 
het niet te doen. 

Milliliter Sauwerw weenttaat druk en 
bedchermt Fridheim titelde Het 
Nieuwsblad. Fridheim was 
nooit in het nieuws gekomen als 
men het gelaten had zoals het 
•was: een prachtig stukje natuur 
dat de overgang vormt tussen de 
Maasvallei en het Kempisch 

plateau. Wijlen koning Boudewijn 
zag het echter anders en wenste 
dat de streng katolieke nonnen 
van de orde van Bethlehem en 
Maria Tenhemelopneming precies 
in dit waardevol gebied een 
nieuw, gesloten klooster zouden 
neerzetten. En dat terwijl er 
meerdere kloosters leeg staan. 

Minister Kelchtermarw, die in
stond voor het leveren van wel 
meer op zijn mmst vreemde 
bouwvergunningen, fikste ook 
hier een vergunning die er nooit 
had mogen komen en stelde, als 
een echte despoot, de bevolking 
voor een voldongen feit. Déiar-
enboven trachtte hij Sauwens 

Na de walgelijke moordpartijen van een jaar geleden, waarbij Hatué 
ongeremd Tutdi'j vermoordden, L) het nu de beurt aan de Tutdi'd om 
Hutu'd letterlijk een kopje kleiner te maken. En de wereld kijkt toe en 
laat begaan. 

onder druk te zetten om af te 
zien van de bescherming van het 
landschap. Zodat er nog meer 
onnodige schade zou aangericht 
worden. 

Het is één van de duidelijkste 
bewijzen dat ongebondenheid 
in de politiek noodzakelijk voor-
w^aarde is om een rechtvaardige 
werking te -waarborgen. Het 
waren in dit geval Sauwens en 
OlaertJ die het lef hadden met 
open vizier te strijden. Het laat 
zich raden wat er in het andere 
geval gebeurd zou zijn... 

DRUKTE 
Van 1985 tot 1993 nam de ver
keersdrukte op de autosnelwe
gen in België toe met 62%, op de 
gew^one wegen met 33%. Dat de 
drukte de jongste jaren niet 
meer zo snel zou stijgen als vijf 
jaar terug is daarbij een schrale 
troost. 

Als al die auto's dan ook nog een 
parkeerplaatsje moeten be
machtigen, zal het ook niemand 
verwonderen dat er flink ille
gaal geparkeerd w^ordt. En 
waarom zou men dan nog de 
moeite nemen om op een legale 
parkeerplaats geld in de meter 
te stoppen ? Zeker w^anneer, zo
als in Antwerpen, een boete 
krijgen voor verkeerd of gratis 
parkeren haast een onmogelijke 
opdracht geworden is. 

Volgens een evaluatierapport 
zorgt een komputerfout op de 
Antwerpse politierechtbank er 
immers voor dat overtreders 
geen aanmaningen tot betaling 
meer krijgen toegestuurd. En de 
hulpagenten die belast zijn met 
de kontrole van de parkeer-
meters w^orden steeds meer in
gezet om het verkeer te regelen 
en te patrouilleren. Daardoor 
loopt Antw^erpen jaarlijks zon 
340 miljoen frank inkomsten uit 
parkeermeters en -boetes mis. 

VERGEET DE 
5-DAGENWEEK! 

Voor één keer, voor één 
maand mag je onze kongres-
besluiten over arbeidsherver
deling en arbeidsduurverkor
ting rustig vergeten. Geen 
sprake meer van een 5-da-
genweek, laat staan een A-
dagenweek! Elke lezer van 
W I J / D e Toekomst, elk VU-
lid moet de volgende 4 •weken 
massaal overuren presteren. 
De boer op voor Vlaanderen ! 
De straat op voor de partij! 

Vrienden, •wc hebben een 
steengoed programma klaar
gestoomd. Onze 10 prioritei
ten zijn verhelderend. We 
hebben de kreativiteit in han
den om een nieu%v Vlaande
ren op te starten. We kunnen 
met hart en ziel opkomen 
voor het algemeen Vlaams be
lang. Onze kandidaten staan 
borg voor kwaliteit in het 
Vlaams parlement, in de Ka
mer, de Senaat. De ideeën zijn 
er, klaar om in •wetsvoorstel
len gegoten te •worden. De zin 
om er in te vliegen is groot. 

Maar nu moeten %ve eerst 
samen vechten om de kans te 
krijgen Vlaanderen anders en 
beter te maken.Nu moeten we 
•vrienden optrommelen, ken
nissen bellen, buren bezoe
ken, vreemden aanspreken, 
mensen overtuigen van de 
noodzaak om be^wuste VU'ers 
te hebben in de Vljiamse 
Raad, in het federale par
lement. 

Nu moeten markten bezocht 
•worden, nu moet elke ma
nifestatie, elke fuif, elke bij

eenkomst opvallen door een 
grote VU-kampagneploeg. 
Nu moet er gebust worden, 
moeten affiches geplakt •wor
den. 

Ieder kan zijn steentje bij
dragen. Doe het gevv^oon. Het 
is altijd al de kracht van de 
Volksunie geweest: de on
baatzuchtige inzet van de dui
zenden müitanten. 

Vrienden, het is nu of nooit. 
Ik weet zeker dat •we op el
kaar kunnen rekenen. Voor 
ons volk! 

z>. ^ ^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

DE SCHOP VAN CLINTON 

Begin deze week werden de 
eerste slachtoffers van de 
bomaanslag in Oklahoma City 
begraven. Zoals bekend kwa
men bij die aanslag op een 
regeringsgebouw -waarschijn
lijk zon 230 mensen om het 
leven. De reddingsdiensten 
haalden al zo'n honderd lijken 
van onder het puin. Maar er 
zijn nog meer dan honderd 
mensen vermist. De slechte 
weersomstandigheden zorg
den voor ernstige vertragingen 
bij het reddings^werk. 

De eerste dagen na de aanslag 
dacht men te doen te hebben 
met een aktie van buitenlandse 
terroristen, er werd •wat te 
gretig naar de moslimfunda
mentalisten gekeken. Maar al 
gauw werd een Amerikaanse 
verdachte aangehouden. Er 
was sprake van banden met 
een geheimzinnige inlandse 
aktiegroep, de Michigan Mi
litia. Twee getuigen, broers die 
eveneens in verband gebracht 
werden met die militie, bleven 
eveneens ter beschikking van 
het gerecht. 

De leider van de militie, een 
dominee-wapenhandelaar, 
ontkende center dat zijn ver
eniging uitstaans had met de 

laffe aanslag in Oklahoma, of 
dat het trio lid was van zijn 
mlhtie. Zij zouden wel gepro
beerd hebben toe te treden, 
maar werden geweigerd om
dat hun ideeën te radikaal wa
ren. Daarna zouden ze dan 
maar lid geworden zijn van de 
Arizona Patriots, een nog ra-
dlkalere vereniging van ex
tremisten die wat beter bij hun 
gedachtengoed aansluit. Zon
dag werd een tweede ver
dachte aangehouden, een de
serteur uit het Amerikaanse 
leger. Hij werd echter na ver
hoor weer •vrijgelaten. 

De eerste verdachte, een ze
kere Timothy Mc Veigh, had in 
een boodschap op het wereld-
ivijde komputernetwerk Inter
net opgeroepen om de macht 
van de regering over te nemen 
ofte sterven tijdens een poging 
daartoe. Want hij is ervan 
overtuigd dat de Amerikanen 
hun land moeten terugwinnen 
van de regering Clinton, die de 
oorlog verklaard heeft aan het 
volk van de VS. De man noemt 
zichzelf The Mad Bomber, de 
"Gekke Bommenlegger". Hij 
lijkt Inderdaad behoorlijk ge
stoord. 

De bomaanslag -wierp einde

lijk een schijnw^erper op de 
talrijke extremistische milities 
die in de VS aktlef zijn. Het 
gaat vaak om groeperingen 
van hjrper-patriottische schiet
grage Amerikanen van blan
ken bloede. Deze groeperin
gen zouden uit vele tiendui
zenden, sommigen bezweren 
tot een kwart miljoen redneckd 
bestaan. Deze mensen hebben 
het zeer gemunt op de regering 
Clinton, die het zowaar aan
durfde het bezit van vuur-
•wapens £ian banden te leggen. 

In het kollektleve geheugen 
van de militieleden staat de 
schietpartij in Waco vetjes on
derlijnd. Het FBI bestormde 
in 1993 het gebouw waar sek
teleider David Koredh van de 
Branch Davldian sekte zich 
verschanst had. Bij deze over
val kwamen 73 zwaarbewa
pende sekteleden om het leven 
door een kollektleve zelf
moord. Heel wat Amerikanen 
vonden dat de overheid te ver 
gegaan was. No more Waco 
werd in de kringen van rechts-
extremlstlsche patriotten een 
strijdkreet. 

Daarom is het geen toeval dat 
de bomaanslag in Oklahoma 
op 19 april uitgerekend plaats

vond twee jaar na Waco. En 
nog een andere verjaardag te
kent de inspiratie van de bom
menleggers: op 19 aprü 1775 
schoten Britse troepen in 
Lexington (Massachusets) op 
Amerikaanse separatisten, 
w^aarmee de Amerikaanse on
afhankelijkheidsoorlog ontke
tend w^erd. 

Het besef dat de aanslag in 
Oklahoma niet door buiten
landse terroristen, moshm-
fundi's of drugverslaafden ge
pleegd w^erd, maar Aoor felL}w-
Americand die zich dan nog 
beroepen op de Amerikaanse 
Grond^wet, God en •waarden, 
zorgde in Go?'d own country 
voor een schok. 

Wie in de VS op handige wijze 
van de Oklahoma-schok 
tracht te profiteren, is pre
sident Clinton zelf. Omringd 
door een multikulturele schare 
kinderen maakte hij samen 
voet firdt lady Hillary de wereld 
diets dat het heel ge\voon is als 
kinderen bang zijn. De pre
sident verzekerde de kinderen 
dat de slechte mensen die ach
ter de aanslag zitten nooit 
meer een kind kwaad zullen 
doen. 

Clinton deed er samen met 

HUlaiy letterlijk nog een 
schepje bovenop door in zijn 
tuin een weelderig bloeiende 
boom te planten 'als teken van 
rouw". De boom stond al in de 
grond, ernaast een keurig 
hoopje aarde van eerste kwa
liteit. Twee nagelnieuwe 
schoppen •werden waarschijn-
hjk speciaal voor de gelegen
heid gekocht. We durven er 
om •wedden dat ze van Ame
rikaanse m£ikelij waren. 

De president kondigde aan dat 
het gerecht snel en soepel zijn 
werk zal doen, en streng zal 
straffen. In het 60 minuted- in
terview op CBS verklaarde 
Bill Clinton dat hij zeker ge
looft dat de daders geëxeku-
teerd zouden moeten •worden. 
AL dit geen mijdaad id waarvoor 
de dooddtraf gevraagd mag worden, 
dan weet ik niet voor welke mid-
daad dat wel mag. 

De president stelde nieuwe 
initiatieven om het binnen- en 
buitenlands terrorisme te be
strijden in het vooruitzicht. 
Hij denkt aan de oprichting 
van een antl-terrorisme-bri-
gade onder de hoede van het 
FBI. 

(Pdj) 
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DE VU-FRAKTIES IN KAMER EN SENAAT 
In een vorige editie maakten wij 
een statistisch overzicht van wat 
de VU-fraktie in de Vlaamse 
Raad tijdens de voorbije legis
latuur (1991-1995) verwezen
lijkte. De mandatarissen had
den tegelijkertijd echter ook een 
zitje in de federale Kamer of 
Senaat. Uit de hier besproken 
resultaten van de "federale" 
VU-frakties blijkt duchtige op
positie, maar ook steun en re
sultaat op wetgevend vlak. 

OPPOSITIE 
Als federale oppositie-partij, is 
de VU vooral waakhond van de 
federale regering. Telkens er 
zich een (politieke) ontwikke
ling voordoet, kan het indivi
duele parlementslid de betrok
ken minister of de voltallige 
regering tot de orde roepen. 

Vooreerst, middels een inter
pellatie. De interpellant krijgt 
dan uitgebreid de gelegenheid 
om zijn betoog te houden. Vaak 
zijn er verschillende interpel-
lanten tegehjkertijd, zodat een 
debat ontstaat. Na afloop kan 
het voltalige parlement in een 
motie zijn mening te kennen 
geven. Uitzonderlijk leidt dit tot 
het aftreden van de minister of 
de voltallige regering (motie van 
wantrouwen). 

Tijdens de voorbije legislatuur 
hield de VU-Kamerfraktie 151 
interpellaties. Aan bod kwamen 
de verschillende beleidsdomei-

Gedurenud ae voorbije Ugiélatuur dtelde de VU-fraktie maar liefdt 
1.558 dchrifteiijke vragen in de Senaat. 

nen: institutionele politiek (toe
passing taalw^etten, de koning 
na de konfederale uitspraken 
Van den Brande, tussentijdse 
evaluatie van het beleid, fede
ralisering Sociale Zekerheid, 
stemrecht EU-onderdanen, 
Agusta, Waalse bussen, doden-
gang, ekotaks, stemmen per 
komputer. Voeren, splitsing 

kieskring Brussel-Halle-Vil
voorde), sociaal-ekonomische 
politiek (begrotingen, globaal 
plan, BTW-bonnetjes, vaste 
boekenprijs), internationale po
litiek (wapenleveringen, de Eu
ropese Unie, Merkenbureau, 
ex-Joegoeslavië, Rwanda, neo-
fa^cisme in Italië, top van Kor-
fou, Zaïre), de werking van de 

overheid (Sabena, NMBS, Na
tionale Loterij, privatiseringen), 
sociale onderwerpen (migran
ten, aids, hormonen, onveilig
heid, slachtofferhulp, gevange
nissen, kinderen in de sport
wereld, het stakingsrecht, 
groene reklame, drugs, rijbe
wijs, woonrechtdekreet Van 
Vaerenberg, amnestie, boven
grondse hoogspanningslijnen, 
verkeersveiligheid, armoede). 

De VU sloot 41 interpellaties af 
met een motie en 7 VU-moties 
(St.-Aüchiel, rampenfonds, ont
bossing regen%voud, inheeemse 
volkeren, ' Somalië, Midden-
Oosten, Koerden) leidden ef-
fektief tot een standpunt van
wege de (meerderheid van de) 
Kamer. 

Een ander kontrolemiddel is het 
tweewekelijks vragenuurtje, 
wanneer de frakties mondelinge 
vragen aan ministers kunnen 
stellen. De VU maakte 114 maal 
van deze mogelijkheid tot bon
dige, aktuele vraagstelling ge
bruik. Tenslotte waren er ook 
nog eens 619 schriftelijke vra
gen. Deze laatste betreffen vaak 
meer specifieke aangelegenhe
den of vragen om statistische 
informatie. 

WETTEN MAKEN 
Naast de kontrole van de re
gering, stemmen Kamer en Se
naat de Wetten. Van 1770 in de 
Kamer ingediende stukken 

OM VIJF UUR IN DE NAMIDDAG 

Zaterdag w^erd herdacht dat voor het eerst 
in een oorlog gifgas w^erd gebruikt. Dat 
gebeurde op 22 april 1915 in Steentrate, 
bij leper. Meteen kreeg deze Westvlaamse 
stad wereldbekendheid, want het oor-
logsgas werd van dan af Yperiet geheten. 
In de klaproosvelden van Vlaanderen 
werd de drempel van chemisch oorlogs
voeren voor het eerst overschreden. Later 
zou Auschwitz volgen, en Dresden, en 
Nagasaki, en Hiroshima, Vietnam en Ha-
labja. En de metro van Tokio ! Onze eeuw 
gaf de gruwel van de oorlog een industriële 
dimensie. 

,,Om vijf uur in de namiddag" van een 
zachte lentedag -werd Signaal 8888 gegeven 
en openden Duitse soldaten de kranen van 
zesduizend ingegraven gasgranaten, sa
men goed voor 180.000 kg chloorgas. De 
lentewind dreef de geel-groene wolk over 
de vallei van de Yperlee, de Franse sol
daten aan de overzijde konden het gesis 
van het ontsnappende gas horen. Het 
waren Franse koloniale divisies, meestal 
Algerijnse soldaten, die eils eersten de 
dikke, vuile smoor opsnoven. Hoestend en 
schreeuwend naar verse lucht kwamen zij 
moeizaam uit hun loopgraven gekropen. 
Ze hadden msiar één doel: zich over de 
brug van het leperleekanaal slepen om de 
overoever te bereiken. Of een andere 
richting uit, als het maar weg is van die 
moordende wolk. Vluchten te paard had 
weinig zin w^ant ook de beesten snakten 
naar adem, raakten verdoofd en stuikten 
in mekaar. 

Vijfduizend mannen krepeerden haast on
middellijk, honderden bleven voor het 
leven „van de gas gepakt". 

De geallieerden waren nochtans op de 
hoogte dat het ooit ging gebeuren, de
serteurs hadden ze verwittigd. Maar hoog
hartige officieren vonden het niet nodig 
rekening te houden met de dreiging, noch 

om veiligheidsmaatregelen te nemen. Gas
maskers bestonden nog niet. 
Voor de Duitsers was Steentrate een 
proef, ze bleken zelfs verrast door de 
resultaten en •wisten niet hoe zij de ravage 
konden verzilveren. Toen Canadese vrij-
willers werden ingezet om de bressen te 
dichten werden ook zij vergast. Het bleef 
niet bij die ene Jianval, in de nacht van 23 
op 24 april werden opnieuw gaskranen 
opengedraaid. Opnieuw kregen Canade
zen het zwaar te verduren. 
Zaterdag te leper waren het dan ook 
vooral Canadese oud-strijders die de do
den van de eerste gasaanval kw^amen 
gedenken. 

In West-Vlcianderen leeft men nog een 
beetje met de gasbommen, het is daarom 
dat men er niet goed goed begrijpt dat 
politici zo trjiag zijn om de verdragen te 

tekenen die dat soort wapens verbieden. 
Jaarlijks wordt in de Frontstreek nog 15 
ton oorlogstuig opgehaald, waarvan meer 
dan 10 procent giftig spul. Als je al deze 
vondsten vermenigvuldigt met het aantal 
jaren dat de oorlog voorbij is kun je wel 
raden hoe groot de massa bommen is 
ge\veest die ooit naar de Westhoek werden 
gebracht. De vondsten worden opgesla
gen in Houthulst, een machtig reservoir 
van dood en vernieling. 
Op de herdenking in leper waren tal van 
politici aanwezig. Allen spraken zij schone 
woorden, maar woorden kosten niets en 
w^aaien vlugger weg dan ze gesproken 
kunnen worden. Zeker in verkiezingstijd. 
De burgemeester van leper, ex-minister 
Paul Breyne, verklaarde dat ,,De West
hoekers radeloos het hoofd schudden als 

in verre parlementen gesproken wordt 
over de aanmaak van chemische wfapens." 
Alaar wat weerhoudt hem om in het „eigen 
parlement" tegen chemische wapens — alle 
wapens ! — van leer te trekken ? 

Hetzelfde geldt Erik Derycke, de federale 
minister van Buitenlandse Zaken. Hij 
hoopt en belooft dat België het Verdrag 
van Parijs dat het opslagen van chemische 
^vapens verbiedt, zal ondertekenen. Na de 
verkiezingen. De minister kondigde ook 
aan dat de ontmantelingsfabriek van che
mische wapens in Houthulst in september 
wordt opgestart. Willen we mekaar in 
september nog eens praten ? 

Ja , •we lijden nog altijd onder de gas
bommen. Niet eJleen omdat ze er nog 
liggen maar vooral omdat ze aangemaakt 
•worden en nog gebruikt worden ook. En 
dat IS de verantwoordelijkheid van politici, 
hier en elders. Ja , ze liggen er nog. Voor de 
Vlaamse kust, in zee op de zgn. Paar-
denmarkt, slaapt een gasdepot met 
100.000 ton Duits gifgas. Tachtig jaar na 
Signaal 8888. lïen tijdbom waarover de 
zee de hoede heeft én de sleutel! Worden, 
terwijl kransen voor de doden worden 
neergelegd, de levenden vergeten ? 

Wij, de nazaten van de Grote Oorlog, 
zouden nochtans de eersten moeten zijn 
om vî ereld^wijd de oorlog te verfoeien, en 
alle wapens te bestrijden met het dodelijke 
wapen van de herinnering. 

Zou het niet mooi zijn dat Vlaamse mi
nisters op hun verre reizen het gedicht In 
Flandcrj Field.), dat zo scherp de afschuw 
voor de oorlog vertelt, zouden meedra
gen ? Want dit kleine land aan de zee, waar 
soldaten uit alle 's Heren landen sneu
velden, moet blijven vertellen dat hier ,,om 
vijf uur in de namiddag" het smerigste aller 
wapens voor 't eerst •werd gebruikt! 

R.Asinus 

(wetsontwerpen van de rege
ring, wetsvoorstellen en voor
stellen van resolutie van indi
viduele parlementsleden), gin
gen er 131 uit van de Volks
unie. 

Ook hier was de Volksunie ak-
tief in alle mogelijke beleids
domeinen. Er •waren wetsvoor
stellen op het vlak van de in
stitutionele politiek (indeling 
provincies, propere politiek, 
grenzen Brussel en Antwerpen, 
splitsing Brussel-Halle-Vil-
voorde, demokratisering lokale 
besturen, inlichtingen- en vei
ligheidsdiensten, strijdkrach
ten, •wettelijke feestdagen, taal
gebruik federale ministers, 
stemrecht, taaWetten, herzie
ning grondwet), de sociaal-eko
nomische politiek (keurmerk 
produkten ontwikkelingslan
den), sociale onderwerpen 
(echtscheiding, ontslagvergoe
ding, amnestie, alternatieve 
straffen, pensioenen, privacy 
verdachten, milieukriminaliteit, 
verkeersveiligheid, komputer-
plagiaat, misbruik vrijgeidgheid 
bevolking, dieren^welzijn, feest
dagen, rechtszekerheid burgers, 
onderzoekskommissie hormo
nen, naturalisatie, overkommer-
ciahsering). 

Er •waren ook verschUlende 
VU-voorstellen van resolutie. 
Hierin •werd de Kamer voor
gesteld een standpunt in te ne
men onder andere over voed
selveiligheid, gerecycleerd pa
pier, ex-Joegoesla^vië, Cuba, na-
tionaliteitskenteken op voertui
gen, Soedan, Cyprus. 

In een aantal gevallen w âs de 
Volksunie mede-initiatiefnemer 
van latere wetgeving: de •wetten 
ter uitvoering van het St.-Mi
chielsakkoord, regelgeving over 
strijd tegen de hormonen. Cen
trum voor gehjkheid van Kan
sen en Racismebestrijding, 
maaltijdcheque, handvest soci
aal verzekerde, de verzeke
ringsbemiddeling, zwartwerk il
legalen, onbemande camera's, 
Rekenhof. 

Ook •was de VU mede-inspi
rator van enkele, door de Kamer 
goedgekeurde, resoluties. Meer 
bepsiald over betrekkingen met 
Roemenië, meerjarenplanning 
ontwikkelingssamenwerking, 
Westelijke Sahara, wetgeving 
huishuur, asielzoekers, parle
mentaire •werkzaamheden, snel
heidsbegrenzer. Koerden, men
senrechten, Tibet, Zaïre, Bra
ziliaanse straatkinderen, taalge
bruik Europese Unie, Overle-
•vingsfonds derde \vereld, Co
lombia. Tenslotte lag de VU ook 
mee aan de basis van de on
derzoekskommissie mensen
handel. 

SENAAT 
Tijdens de afgelopen legislatuur, 
was er in België nog sprake van 
een Tweekamer-stelsel. Dit be
tekent dat de aangelegenheden 
die in één Hoge Vergadering 
afgehandeld zijn, door de an
dere nog eens worden over
gedaan. Wij besparen u een ge
detailleerd overzicht van de ak-
tiviteiten van de VU-frakrie in 
de Senaat. We volstaan met de 
vaststelling dat de behandelde 
onderwerpen en resultaten gro
tendeels gelijklopend zijn. I2én 
opvallend cijfer toch: de VU-
fraktie Senaat stelde maar liefst 
1.558 schriftelijke vragen ! 

Bart Weekers 
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REAKTIE OP DRASTISCHE VBO-PLANNEN 

HUGO OlAERTS: „SOCIAAL STELSEL 
MET REDELIJKHEID REORGANISEREN" 
Premier Dehaene wou het zo graag: tspoedige verkiezingen 
met de toekonut van de welvaartstaat aU inzet. Het 
uitbreken van de Agu^ta-affaire be^liéte er tot op heden 
anders over. Maar de premier poogt het debat opnieuw te 
lanceren met de publikatie van zijn „Sleuteb voor 
Morgen". En twee weken terug wierp het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (VBO) met een memorandum 
voor de nieuwe regering reeds een heuse rotsblok in de 
sociaal-ekonomische kikkerpoeldie vakbonden en sommige 
politici naar adem deed snakken, vooral in Wallonië. Zelfs 
de Waalde liberale voorzitter Jean Gol vond de voorstellen 
ongehoord. 

H
et is niet ongewoon dat 
vakbonden en patroons 
juist voor verkiezingen 
even de spierballen rollen. 

En het VBO voelt zich blijkbaar 
sterk. Want het eisen van de 
afschaffing van het automati
sche indekseringsmechanisme 
en het bepleiten van 200 miljard 
besparingen in de Sociale Ze
kerheid zijn niet bepaald Zcd-
vende voorstellen. 

KOMPETITIVITEIT 
Maar het is het VBO menens, 
zoals ondermeer bleek uit de 
voordracht van haar bestuurder 
Tony Vandeputte sian de 
Vlaamse Ekonomische Hoge
school te Brussel. De jongste 
evoluties tonen volgens Van
deputte aan dat de ekonomie in 
België wel degelijk een belang

rijke kompetitiviteitshandikap 
heeft ten opzichte van onze be
langrijkste handelspartners. De 
marktaandelen van Belgische 
bedrijven in het buitenland hou
den geen gelijke tred met die 
van onze buurlanden. En de 
loonkosten stijgen sneller, on
danks de loonblokkering tot 
1996 opgelegd door het globaal 
plan. Wat gevolgen heeft voor 
de te'werksteUing. De studie
dienst van het VBO maakt zich 
sterk dat, indien België ver
houdingsgewijs dezelfde markt
aandelen zou hebben als buur
land Nederland, België in 1994 
250 miljard frank meer zou uit-

f evoerd hebben, wat overeen-
omt met 70.000 extra jobs. 

Om aan die handikap te ver
helpen legt het VBO de nadruk 
op de beheersing van de kosten. 

HUGO OlAERTS WIL 
OPWAARDERING POËZIE: 

GEEN 
OVERBODIGE LUXE 
Enige tijd terug diende VU-
kamerlid Hugo Olaer ts een 
voorstel van dekreet in voor 
de opwaardering van de po
ëzie, een sektor die binnen het 
kultureel beleid sterk in de 
kou blijft staan. Onverdiend 
vindt Olaerts. Met zijn voor
stel wil hij in Vlaanderen een 
poëzievriendehjker khmaat 
scheppen. Voor een even
wichtig en gelukkig leven 
hebben mensen immers po
ëzie nodig. 

H. Olaerts: „Konkreet wil dit 
worstel onder nu.er poëzkpara-
grafen in de bedtaande regelgeving 
doen opnemen. Het beoogt onder 
meer de oprichting van een 
Vlaanu poëziefondé met aL 
hoofdopdracht het verlenen van 
financiële tegemoetkomingen voor 
de promotie, de ondersteuning en 
de be<icherming van de poëzie en 
het onderzoek ernaar." 

Die premies en tegemoetko
mingen in de kosten voor de 
uitgave van dichtkunst moe
ten -worden bepaald door een 
onafhankelijke kommissie. 
Het fonds zal de uitgeverijen 
voorts aansporen om nieuwe 
uitgaven, ook van debute
rende dichters, een ekstra 
kans te geven. 

Het dekreet moet eveneens 
waarborgen geven voor meer 
aandacht voor poëzie in het 
onderwijs. 

H. Olaerts: „Wal de pro
gramma'/) betreft zou het onder
wijs van de diverse talen, duó niet 
alleen van het Nederlands, een 
groter belang moeten hechten aan 
poëzie. Op dat vlak is er imtmrs 
ontegeruprekelijk een enorm ver
lies in vergelijking met vroeger. De 
namen van de meest vooraan
staande dichters zijn de jongeren 
volkomen onbekend." 

Daarnaast doet Olaerts een 
oproep naar de diverse media, 
ook de audio-visuele. Naast 
Coda, waar kijkers tot m,id-
dernacht voor moeten opblij
ven, zijn er immers -weinig 
programma's die de dicht
kunst ook maar de minste 
aandacht schenken. Daar zou 
verandering in moeten ko
men. Aan bibliotheken wordt 
gevraagd om meer poëzie in 
hun verzameling op te nemen 
en haar daarenboven vaker te 
promoten. Kleinschahge en 
lokale initiatieven, zonder 
veel barnumreklame, kunnen 
ook uiterst nuttig zijn. 

H. Olaerts: „Samengevat is dit 
voorstel een signaal en pleidooi 
voor een herwaardering van alk 
dag-, nacht- en zondagsdichters 
en liefhebbers van taal, tekens, 
gevoelens en kunst. Een warme 
oproep tot groeiend respekt voor de 
poëzie van het weten, het denken en 
de verwondering." 

Hugo Olaerts: „De uivoering van 
een sociale BTW is een inte
ressante denkpiste." 

Niet omdat dit het enige ele
ment is, want ook de rente
voeten, het muntbeleid en de 
energieprijzen spelen een rol in 
de internationale konkvurentie. 
Wel omdat de loonkost het ele
ment is dat de Belgische fe
derale regering het meest in 
eigen handen heeft. Het VBO 
vraagt dat de patronale bijdrage 
op hetzelfde niveau zou ge
bracht worden als het niveau 
van onze drie belangrijkste kon-
kurrenten. Wat meteen een las
tenverlaging van 200 miljard 
frank zou betekenen! Waar
door het budget van de Sociale 
Zekerheid meteen met een 
zesde zou verminderen. 

,,E^n jaar geleden sprak het
zelfde VBO nog van 100 miljard 
frank lastenvermindering", 
merkten de vakbonden veront
waardigd op. En ze volgen he
lemaal niet meer wanneer het 
VBO stelt dat die 200 miljard 
moet gefinancierd worden door 
besparingen aan de uitgaven
kant van de Sociale Zekerheid. 
„Dit debat, hoe delikaat ook, zal 
niet kunnen ontw^eken worden", 
aldus Tony Vandeputte die de 
pohtieke partijen ervan beschul
digt aan de vooravond van de 
verkiezingen de echte proble
men hever ongemoeid te laten. 

KOOPKRACHT 
Tevreden is Vandeputte wel 
over het bestaan van een wet op 
het konkurrentievermogen. 
Deze wet maakt ingrijpen mo
gelijk wanneer de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven in 
haar halfjaarlijkse rapporten de 
kompetitiviteit bedreigd ziet. 
Alaar de procedures voorzien in 
de wet zijn tijdrovend. Van
deputte wil sneller optreden. 
Middel daartoe is volgens de 
patroon der patroons de af
schaffing van het automatisch 
en veralgemeend karakter van 
het indeksmechanisme. 

T. Van de Putte: „ We willen het 
indeLinuchanirfme niet volledig af
schaffen, want ook wij zijn niet 
gebaat bij koopkrachtsverlies van de 
bevolking. Maar in Duitsland stegen 
de lonen van 1991 tot 1993, in een 
moeilijke ekonomLiche periode, met 
1% minder dan de inflatie ! In deze 
omstandigheden de lanen, zoaL hij 
orui, boven de inflatie nog doen uit
stijgen LI eigenlijk waanzinnig. Wij 
wenden om de 2 jaar niet alleen 
loononderhandelingen met de vak

bonden, maar ook beraadslagingen 
over de prijsontwikkeling." 

PUDDING 
Ook Hugo Olaerts, Limburgs 
VU-lijsttrekker voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, 
was verbaasd door zoveel pa
tronale felheid. ,,De kost op 
arbeid moet inderdaad in elk 
geval verminderen", stelt het 
kamerlid. 

H. Olaerts: „ Wanneer, zoab nu, 
slechts 34% van de bevolking aktief 
is en praktisch het totale gewicht van 
de welvaartstaat moet dragen, dan is 
dit op termijn onhoudbaar. In dit 
opzicht moeten de loonkosten om
laag, maar zomaar 200 miljard 
knippen uit het stelsel van de Sociale 
Zekerheid id onredelijk. Dit stelsel 
mag niet aL een pudding in elkaar 
stuiken. Besparingen kunnen wel 
degelijk, maar maatregelen van al
ternatieve financiering moeten ge
nanten worden. Z^ pleit de VU ervoor 
om de gezinsbijslagen en de ge
zondheidszorgen te betalen met he-
lodtmggetd. Ook de invoering van 
een sociale BTW id een interessante 
denkpiste." 

Olaerts verwijt het VBO ook 
een gebrek aan aandacht voor 
de tewerkstelling en wijst erop_ 
dat de heroplevende konjunk-
tuur in 1993 slechts een uiterst 
miniem effekt had op de werk
loosheidscijfers. 

H. Olaerts: „Een algemene Uu-
tenverlaging is uiteraard wenselijk 

voor de ondernemers, maar kost 
enorm veel en doet dit wel wezenlijk 
iets aan het gigantidche probleem 
van de tewerkstelling? Aan rechten 
moeten toch ook bepaalde plichten 
gekoppeld worden ? Zo is een se-
lektieve lodtenverlichting voor be
drijven die arbeidsintensief zijn of 
voor sektoren die het meest aan de 
internationale konkurrentie bloot
staan best denkbaar." 

En dat voor het VBO de re
gionalisering van de Sociale Ze
kerheid taboe is en blijft kan 
voor het VU-kamerlid uiteraard 
ook niet. 

H. Olaerts: „Het mind te dat kan 
verwacht worden is dat, net zoals het 
voor de verschillende ziekenfondsen 
het geval is, ook de diverse regio's van 
het land wat men noemt geres-
ponsahiliseerd moeten worden in
zake de Sociale Zekerheid. Maar de 
Belgische werkgevers weigeren dit 
obstinaat. Waarom kan men niet, in 
funktie van een aantal kriteria aan 
elke inwoner van België een ba
sispakket garanderen, betaald van
uit een federale pot. Het gewest dat 
met dit basidpakket niet toekomt, 
moet de geldpot maar zelf zien aan te 
vulleru Het gewest dat minder geld 
besteedt, kan een soort korting be
komen. 

Maar niet de regionalisering 
van de Sociale Zekerheid maar 
eerder de privatisering interes
seert het VBO. En dit is toch 
echt niet onze optie." 

Filip Delos 

DE VU IS ONMISBAAR 
(Vervolg van blz. 1) 

Zowel in de Vlaamse CVP als in 
de Vlaamse SP werd echter ai 
aangekondigd dat zelfs een ge-
deeltehjke federalisering van de 
Sociale Zekerheid bij de on
derhandelingen over een re
geerakkoord niet op de agenda 
geplaatst zal worden. En de 
Franstalige partijen waren al 
eerder eensgezind in hun af-
•wijzing van een mogehjke ge-
deelteUjke sphtsing van de SZ. 

In het verkiezingsprogramma 
maakt de Volksunie er geen ge
heim van dat zij de nadruk legt 
op het Vlaamse beleidsniveau. 
Hiermee gaat de partij tegen de 
andere Vlaamse partijen in, die 
deelname cian de federale re
gering als het belangrijkste 
streefdoel naar voren schuiven. 
De VU ziet zichzelf dan ook 
hever in de Vlaamse regering 
stappen dan in de federale. 
Maar ook hier een voorweiarde: 
de demokratische Vlaamsnati
onalisten moeten na 21 mei on
misbaar zijn. Onder "onmis
baar" moet, zo antwoordde Bert 
Anciaux op een vraag, niet 
noodzakehjk verstaan ^vorden 
"rekenkundig onmisbaar om 
een meerderheid in de Vlaamse 
Raad te vormen." Herman Lau-
wers lichtte toe dat ofschoon de 
VU in de huidige Vlaamse re
gering theoretisch ook kwan
titatief niet onmisbaar was, de 
partij dat in de praktijk meestal 
wél w^as. 

Volgens minister Sauwens zal 
de VU overwegen deel te nemen 

aan de Vlaamse regering wan
neer de anderen de VU nodig 
hebben, en de partij sluitende 
^vaarborgen krijgt op een aantal 
terreinen, zoals bvb. het natuur
en mUieubeleid met het mest-

aktieplan en het Struktuurplan 
Vlaanderen. ,,Maar we willen 
niet in een regering stappen die 
keer op keer op de rem gaat 
staan als de drukkingsgroepen 
dat vragen", zei Sauwens. Bert 
Anciaux besloot de diskussie 
met een boutade: „Wij zijn ei-
genhjk onmisbaar omdat we als 
enige Vlaamse partij het alge
meen Vlaams belang verdedi
gen." 

OPTIMISME TROEF 
Zoals bekend mikt de VU in 
haar verkiezingskampagne op 
300.000 stemmen voor de 
Vlaamse Raad. De kampagne 
wordt deze w^eek aan de pers 
voorgesteld. De partijtenoren 
toonden zich in de Ultieme Hal
lucinatie optimistisch gestemd. 
Sauwens stelde dat de partij 
erin geslaagd is de leegloop een 
halt toe te roepen. De VU staat 
er volgens de minister beter 
voor dan bij de Europese ver
kiezingen. De partijtop ^vees 
ook op de doorbraak in de VU 
van beloftevolle jonge kandi
daten op verkiesbare plaatsen. 
Al deze redenen zorgen ervoor 
dat er niet de minste twijfel over 
bestaat dat de VU haar 300.000-
doel zal bereiken, zo besloten de 
VU-ers eensgezind. 

(Pdj) 
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VLAANDEREN ZONDER 
DE VOLKSUNIE? 

300.000 MAAL NEE! 
Wie gaat ervoor zorgen dat Vlamingen In en rond 
nog een betaalbare woning vinden, als de VU 
nr̂ eer is? Wie gaat de verfransingsdruk in 
Vlaams-Brabant tegenhouden? Verhinderen 
dat het Nederlands uit het Euro-parlement 
wordt geweerd ? Wie gaat ervoor vechten dat 
de Vlaamse gezondheidszorg eindelijk in 
Vlaamse handen komt? Dat de miljarden niet 

Brussel 
er niet 

VIAAMSEVRJJE 
DEMOKRATEN 

langer in de zakken van enkele grote Brusselse en 
Waalse labo's verdwijnen? Wie gaat de NMBS-top 

duidelijk maken dat de Vlaamse treinreizigers 
niet langer wensen op te draaien voor hun 
unitair beleid? Een eigen Parlement kan dit 
veranderen. Maar hoe Vlaams zal een Vlaams 
Parlement zonder de Volksunie zijn ? Denk daar 
eens over na als u op 21 mei gaat stemmen. 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDEREN. 
Voor ons programma, bel gratis 0800/12720 (24/24 uur) 



EXPRESS 300.000 
^0 

D e V U - k a m p a ? n e k r a n 
JAAK VAN ASSCHE, 22STE PLAATS SENAATSLIJST: 

"IK STA OP DE LIJST ALS BV, 
MAAR DAN IN DE BETEKENIS VAN BEWUSTE VLAMING" 

Nr.3 

Jaak Van Assche, Bekende Vla
ming uit o.a. het televisiefeuil
leton De KolUga'd staat volop in 
de gemeentepolitiek. Reeds 
voor een tweede ambtstermijn. 
In Bonheiden is hij schepen van 
Leefmilieu en Kuituur. Dat wil 
w^at zeggen. 

Hij is de status van Bekende 
Vlaming in de politiek dan ook 
al voorbij. Anders haal je een 
tweede keer niet. Wij legden 
hem enkele vragen voor. 

• Wat vindt u van de kam-
pagne-aanpak ? 

Jaak Van Assche: „Goed, zeer 
goed. Een dtreejdoel vooropstellen L) 
goed. De kampagm dtelt de zaken op 
scherp en dat spreekt de kiezer aan. 
Ik ondervind zelfs bij meruen die 
traditionelniet-VU-kiezers zijn veel 

BERTANCIAUX 
EN EXPRESS 
300.000 
Bert Anciaux is volgende 
w^eek naet zijn "express 
300.000" te vinden op: 
Donderdag 27 é^ril 
Markt Aarschot, afspraak: 
bioscoop ciné-city, 9u.30. 
Zondag 30 april 
Dwars door Brakel, af
spraak : Brakelhof, markt
plein, 15u.30. 
In de vooravond zuUen zij 
te vinden zijn op het Rock-
shot-festival in Aarschot. 
Maandag 1 mei 
Wevelgem, afspraak: 9u. 
café De Gouden Fazant, 
Grote Markt 18. 
Visserijmuseum, afspraak: 
11 u., zeeliedenmmuseum, 
afspraak 15u. 
Dinsdag 2 mei 
Markt Hasselt, afspraak: 
Theo Hoeven, Kolonel 
Dussaertplein 32, Hasselt, 
9u.30. 
Woensdag 3 mei 
Aktie aan het Centraal sta
tion te Antwerpen, af
spraak: 7u.l5. 
Meir te Antwerpen, cif-
spraak: I4u. aan de hoek 
van de Meir en Frankrij
klei, standbeeld van Te-
niers. 
Om onze kampagne nog be
ter te ondersteunen zijn alle 
sympatisanten welkom op 
de afgesproken plaatsen. 

c» Voor meer informatie 
kunt u terecht hij de Expredd 
300.000-foon op bet nr. 
021219.49.30. Vragen naar 
EU Van Weert of Katrien 
PauweL). 

sympatie. Die mensen zijn van me
ning dat de VU moet blijven bestaan 
en een rol moet blijven spelen." 

• En de kampagnebeelden ? 

J . Van Assche: „Ze zijn wat een 
vervolg op de kampagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind 
de lay-out heel goed." 

• Hoe belangrijk zijn deze 
verkiezingen voor de VU ? 

J . Van Assche: „Die zijn voor de 
VU natuurlijk van zeer groot be
lang. We rrweten voldoende verte
genwoordigd blijven anders moeten 
de leden geraadpleegd worden. Maar 
we nwgen niet opgeven. AU je ziet dat 
er een ernstige verjonging aan de 
gang u geeft dat toch hoop voor de 
toekomst. Ik virid het wel erg jammer 
dat de wat oudere kopstukken van de 
partij zich niet méér engageren nu 
het echt nodig i^." 

Jaak Van Assche: „ Wat mezelf 
betreft, L) Johan Sauwens het 
grote voorbeeld." 

• Wat vindt u van het VU-
progranuna ? 

J . Van Assche: „Het is wat al
gemeen. Het ware beter tema 's aan te 
snijden die echt vernieuwend zijn 
zoals de milieuproblematiek. Daar-
rond wordt te weuiig gedaan." 

• Hoe ziet u de rol van de VU 
na de verkiezingen ? 

J. Van Assche: „We rrweten de 
federalisering verder doortrekken en 
een progressief, sociaal beleid voeren 
waarin de milieuproblematiek 
voorop staat. Wat mezelf betreft is 

|E Johan Sauwens hét grote voorbeeld. 
Ik heb aan de man veel steun gehad. 
Mijn stemmenwinst is voor eengroot 
deel aan hem te danken. Ik ben in de 
gemeentepolitiek gestapt juist om
wille van de milieuproblematiek, 
TGV, Expresweg enz. Ondertussen 
is de helft van de oppervlakte van 
Bonheiden beschermd gebied. Dat 
kan toch tellen l" 

• Hoe ervaart u de plaatse
lijke partijw^erking ? 

J . Van Assche: „Ze Li erg moei
zaam geworden. Je krijgt de mensen 
nog amper uit hun zetel Na de 
problemen van de jongste jaren heb
ben de oudere militanten een beetje 
een houding van „Repos deguerrier" 
aangenomen. Maar voor jonge men
sen speelt, denk 

• En hoe voert u kampagne ? 

J . Van Assche: „Het it) een nogal 
persoonlijke kampagne met kaart
jes. Daarop staat mijn slagzin: Als 
BV {Bewuste Vlaming) kom ik op 
voor een sterke VU in een Vredig, 
Vrij en Verdraagzaam Vlaande-

Hale de 300.000? 

J. Van Assche: „Zeker t Zelfs veel 
meer. Ik denk dat we vooral voor de 
Vlaamse Raad goed zullen scoren." 

ANNEMIE ROPPE, 9DE PLAATS SENAATSLIJST: 

„WE MOETEN IN DE VLAAMSE RAAD ONZE 
ONGEBONDEN ROL BENADRUKKEN" 
Annemie Roppe heeft een fa
milienaam die ook in een andere 
partij een zekere weerklank 
heeft. Wij vroegen haar of dit in 
de famUie niet tot ruzies leidt. 

Annemie Roppe: „Neen, hooguit 
voor wat deining, maar dan op een 
positieve manier.Ik ben al sedert 
1972 lid van de Volksunie en heb al 
een paar keer op een lijst gestaan bij 
parlementsverkiezingen. In 1977 net 
voor Egmont en in 1978 net erna. Ik 
stond toen op een strijdplaats, maar 
was net niet verkozen." 

• Hoe is het als vrouw in de 
politiek? 

A. Roppe: „Moeilijk. Maar dat 
ligt zowel aan de mannen als aan de 
vrouwen en aan de maatschappij in 
zijn totaliteit. Maar de mentaliteit 
bij de mannen speelt nog altijd een 
grote roL Er zijn te weinig vrouwen 
in de politiek ook bij de VU, hoewel 
bij de laatste lijstvorming ernstige 
inspanningen zijn gedaan. Maar 
politiek IS een boeiend bedrijf en 
vrouwen kunnen eenvoudigweg niet 
aan de kant blijven staan toekijken, 
vind ik. Maar de komhmatie po-
litiek-werk is een hele opgave, ook 
voor mannen, laat staan voor vrou
wen. En die hebben er dan dikwijls 
nog het huishouden bij." 

• Hoe staat u tegenover de 
kampagne? 

A. Roppe: „Ik sta er positief 
tegenover maar het is nog wat vroeg 
voor reakties van het grote puhliek. 

Annemie Roppe, al dedert 1972 
lid van de VU. 

Toch vind ik dat men wat meer 
klemtoon had mogen leggen op wat 
ons onderscheidt van andere partijen. 
Zo kon er voor mijn part wat meer 
nadruk gelegd worden op onze pro
pere handen. De kampagnebeelden 
vind ik wel goed." 

• Zijn deze verkiezingen be
langrijk? 

A. Roppe: „Zeer belangrijk. Ze 
zijn min of meer verbonden aan de 
toekomst van de partij en dat maakt 
het spanrund. Ik vind de koppeling 
aan de 300.000 een goede zaak." 

• Wat is de rol van de VU na 
de verkiezingen ? 

A. Roppe: „We hebben een zeer 
belangrijke rol te spelen ! AL echte 
volksnationalisten- willen we aan
dacht hebben voor alle bevolkings
groepen met eerlijke en duidelijke 
principes, met een open kritische en 
konsekwente houding en met een 
grote sociale bewogenheid. En 
daarom zal de kiezer ook zijn ver
trouwen aan ons geven." 

• Vindt de kiezer zich terug in 
het VU-programma? 

A. Roppe: „5(7/?^ heb ik de indruk 
dat het progranuna moeilijk over te 
brengen is omwille van watahstrakt. 
Maar de twee luiken „verzelfstan
dig uig" en het „sociale luik" zijn wel 
belangrijk en 

• Is de indruk juist dat het 
sociale luik in Brabant en 
Brussel zvt^aarder is gaan door
wegen? 

A. Roppe: „Ja, dat klopt De 
taalstrijd en alles wat er mee sa
menhangt is weliswaar niet hele
maal opgelost maar we leggen hier 
misschien meer het aksent op het 
sociale omdat de mensen onze stand
punten Lv.m. een zelfstandig Vlaan
deren voldoende kennen. We worden 

in Brabant en Brussel ook meer 
gekonfronteerd met de uitlopers van 
het sociale aspekt." 

• Wat is de grootste prioriteit 
voor de VU na de verkiezin
gen? 

A. Roppe: De verdere invulling van 
een zevfstandig Vlaanderen. We 
moeten ons in de Vlaamse Raad, 
Kamer en Senaat duidelijk pro
fileren als de enige, echt ongebonden 
partij die zonder kompromissen tot 
beslissingen komt. Bij alle andere 
partijen is er die verlammende ver-
knechting aan allerlei zuilen waar
door je ab resultaat een oneven
wichtig beleid krijgt." 

• Halen we de 300.000? 

A. Roppe: „ Vanzelfsprekend l" 

VU-SPOTS OP TV 
De VU-verkiezingsspots 
komen op volgende dagen 
op televisie: 

- woensdag 3 mei om 
19U.25 op TV 1. 

- vrijdag 12 mei om 19u.25 
op TV 1. 

Met z'n allen voor de buis, 
graag! 
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MESS 
GEERT BOURGEOIS, LIJSHREKKER KAMER 
KORTRIJK-ROESELARE-TIELT 

"DE VU HEER HAAR 
SLAGKRACHT HERWONNEN'' 
Geert Bourffeouf, (43) u al bijna een 
ouwe rot ui het vak. Hij dtartte in 
1976 (tiflenj zijn legerdienst) aU 
kopman in de gemeentelijke politiek. 
Sindsdien zetelt hij onafgebroken in 
de Izegemóe gemeenteraad, waarvan 
12 jaar ab eerste schepen. Hij nam 
deel aan alle verkiezingen voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
sinds 1977 en zag zowat alle plaat
sen van een lijst: tweede, derde, 
duwer, eerste opvolger en nu lijst
trekker. Een gesprek met een ge
dreven Vlaams-nationalist. 

ZUILENVRIJ 
• Wat zijn de verwachtingen 
bij deze verkiezingen? 

Geert Bourgeois: „Roeselare-
Tielt had bij de vorige verkiezingen 
één van de beste scores: 11,2%, en 
toch grepen we naast de prijzen. AL 
je ziet met welke lage scores andere 
partijen in andere landsgedeelten 
met gemak mandaten binnenrijfden 
vond ik dat hoogst onrechtvaardig. 
Met de herschikking en de verlaging 
van het kworum maken we hier toch 
wel een goede kans." 

• Wat vindt u van de kam-
pagnes? 

G. Bourgeois: „Dat de kiezer een 
shockterapie krijgt is een goede zaak. 
De VU moet blijven l Maar de te
genstelling 300.000 of niets vind ik 
van minder belang. Het maakt mij 
gelukkig te zien dat de VU zijn 
slagkracht aan het herwinnen is. 
Het ontbreken ervan bleek in het 
recente verleden onze grootste han-
dikap. Het gebeurt een partij wel
iswaar niet elke dag dat haar voor
zitter na verkiezingen opstapt, meer 
zelfs geloof ik dat dit een unicum in 
de geschiedenis is. En dan de dis
sidenten, de lage scores, kortom wat 
bleef er over? Een negatief beeld, een 
beeld van een partij zonder veer
kracht. Dat was ooit anders: in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig was 
de partij „nieuws". We waren f ris en 

G. Bourgeois: „In het Vlaanu-
natLonalisme zit de notie so-
Udarlteit, die twee zijn niet los te 
koppelen !" 

ongebonden en achter iedere nieuwe 
wending in de nationale politiek kon 

je een Volks unie-hand zien of ver
moeden. " 

• Waarom is de VU belangrijk 
en waarom blijft ze belang
rijk? 

G. Bourgeois: „De staatsvorming 
m België is niet afgelopen. De VU 
moet Vlaanderen ook een identiteit 
geven binnen Europa en Vlaanderen 
op internationaal niveau zelfstan
digheid geven. Verder is de VU dé 
rechtvaardigheidspartij bij uitstek. 
Wij kunnen met recht en reden 
verkondigen dat we de enige partij 
zijn die opkomt voor het algemeen 
belang. De andere partijen kunnen 
dat niet. Wij staan een maatschap
pij voor zonder zuilen waar de eigen 
verantwoordelijkheid van de mensen 
groot u maar waar het begrip so
lidariteit ingebouwd is. In het 

Vlaams-nationalisme zit de notie 
solidariteit: die twee zijn niet los te 
koppelen." 

• Hoe belangrijk zijn deze 
verkiezingen ? 

G. Bourgeois: „Heel belangrijk ! 
We staan op een keerpunt. Ofwel 
bestaat het demokratisch Vlaams-
nationalisme niet meer, ofwel gaan 
we weer groeien. Is het resultaat nu 
wat minder dan nog moeten we met 
herwonnen slagkracht doorgaan. De 
VU is een belangrijke partij. Wij 

geloven in een sociaal en ekologisch 
gekorrigeerde vrije marktekonomie, 
het zogenaamde RijnlandmodeL 
Willen wij Amerikaanse of Engelse 
toestanden ? De VU gelooft in het 
bestel zoals het nu is. We zijn een 
industrieland en moeten ab dus
danig kunnen blijven bestaan met 
een loonkost die betaalbaar blijft. De 
Sociale Zekerheid moeten we niet 
afbreken, wel anders gaan finan
cieren. " 

• Wat onderscheidt de VU 
van pakvireg de CVP dan ? 

G. Bourgeois: „De sociaal-eko-
nomische standpunten zullen in
derdaad niet ver uit mekaar liggen. 
Er zijn nu eenmaal voor dit land 
geen vijfentwintig mogelijke beleids
lijnen en voor de ziekten van dit land 
zijn er geen twee remedies. Maar de 
VU b in de eerste plaats een 
Vlaamse, ongebonden partij zonder 
zuilen die wegen op de besluitvor
ming binnen een partij. Wat b er 
overgebleven van de vernieuwings
poging van Van Hecke ? Niets ! De 
Boerenbond heeft even de hand op
gestoken en hetACWheeft even met 
de ogen geknipperd en Van Hecke 
was terug naar af." 

• Slotvraag. Halen we de 
300.000? 

G. Bourgeois: „Daar kan geen 
twijfel over bestaan !" 

KADANS OP VU-VERKIEZINGSKONGRES 

Gedurende ruim een decen
nium staat de Schotense groep 
"Kadans" s3mibool voor een 
gevarieerd repertoire gaande 
van Ierse tot Vlaamse en Zuid-
europese volksmuziek. De 
groep ontstond uit een samen-
wferking van enkele leden met 
de volksdansgroep Gelmei, 
"Kadril" genoemd. Kadril 

werd later Kadans. Kadans' 
streefdoel lag echter verder 
dan het tot dan toe bestaande 
repertoire, Ierse en Schotse 
muziek. Voored Oost-Europa 
en de Balkan werkten inspi
rerend. Oude nummers w^er-
den herschreven in een mo
derne versie maar ook dit vol
stond niet. Kadans ging eigen 

komposities schrijven. De ze
ven muzikanten zorgen voor 
een passende afwisseling tus
sen instrumentale nummers en 
vokale expressies. Dit zal ook 
het geval zijn op de VU-ver-
kiezingskongres te Hasselt (7 
mei, lOu.) waar Kadans het 
beste uit de kan zal halen. 

(kap) 

KAMPAGN E-VOEREN 
VOLGENS VUJO-RECEPT 
Met de naderende verkiezin
gen tracht iedere kandidaat 
zich op het voorplan te wer
ken. Het meest beproefde re
cept is het uitdelen van per-
soonljke folders en naam
kaartjes op drukke plaatsen. 
Bij V U J O denken ze dat het 
ook anders kan. 

Daarom stelde het dagelijks 
bestuur een mapje samen met 
enkele suggesties voor akties. 
Deze akties zijn bedoeld om 
als arrondissementele of lo
kale VUJO-ffroep de plaat
selijke kandidaten naar voor 
te schuiven. De tema's van de 
voorgestelde akties gaan 
over: het openbaar vervoer, 
de hormonenmaffia, huisves

ting, het VLD-referendum, 
drugs,... Het geheel is een 
verzameling van vroegere ak
ties en nieuw^e ideeën. Per 
mogelijke aktie wordt aan-

f estipt hoe VUJO-nationaal 
an ondersteunen: inhoude

lijke dossiertjes, in voorraad 
zijnde affiches, blanco peti-
tielijsten, vlugschriften, span
doeken en ander aktie mate
riaal... 

Het lijkt V U J O beter om 
eens niet gewoonweg kaartjes 
en folders te staan uitdelen. 
Breek de sleur eens met een 
gewaagde aktie. J e kan het 
mapje aanvragen op het 
VUJO-sekretariaat bij Kate 
of Arnold (02/219.49.30). 

YVES BOULLET, 
KAMPAGNELEIDER OVD-IEPER: 

''IK HOOP DAT DE VU 
NODIG ZAL ZIJN 
IN DE VOLGENDE 
VLAAMSE REGERING 
Yves BouUet wordt op het na
tionaal sekretariaat omschreven 
als een „doener". Als je weet hoe 
hard ze in Brussel ^verken be
tekent dat wel wat. Hoe pakken 
ze in de Westhoek de kampagne 
aan? 

Yves Boullet :„ We gaan er hard 
tegen aan. Alle materiaal staat al 
buiten, de borden zijn geplaatst, 
tegen het weekeinde van de 1ste mei 
kan de kampagne hier definitief van 
start gaan. Onze strategie steunt 
vooral op aanwezigheid. In Oostende 
wordt vooral gewerkt via huisbe
zoeken. In leper proberen we zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn op open
bare gelegenheden zoab markten 
e.a. Er worden ook nogal wat de
batavonden georganbeerd waar we 
telkens opnieuw proberen aanwezig 
te zijn om ons programma te ver
dedigen. " 

• Hoe is de kampagne bij u 
onthaald ? 

Y. Boullet: „Zeergoed. Het b een 
kampagne waar wel mee te werken 
valt. Op die plaatsen waar we sterk 
staan zoab Veurne, Koksifde en De 
Panne spelen we Jan Loones volledig 
uit. In Diksmuide, waar we wat 
minder sterk staan, werken we meer 
met de figuur van Bert Anciaux. En 
ondanks het feit dat we voor het eerst 
samen met leper één kiesomschrij
ving vormen behouden de plaatselijke 
afdelingen een grote onafhankelijk
heid van werken." 

• Hoe belangrijk zijn deze 
verkiezingen voor West-
Vlaanderen ? 

Y. Boullet: „Heel belangrijk l Het 
kan toch nooit de bedoeling zijn dat 
de VU verdwijnt of een nog kleinere 
rol gaat spelen ? In Roeselare b men 
alvast zeker van zijn stuk: men mikt 
er op twee verkozenen. Maar de 
sleutel ligt in Kortrijk." 

• Wat vindt u van het pro
gramma? 

Y. Boullet: „Het feit dat het pro
gramma op de luiken sociaal en 
federaal steunt b een goede zaak. 
Daar ligt de toekomst van de VU. 
Maar dat betekent niet dat men bij 
de pakken moet blijven zitten. Die 
programmaluiken moeten geregeld 
bijgesteld worden. Zij blijven geen 
tien jaar onveranderd aktueeL " 

• Welke rol zal de VU spelen 
na de verkiezingen ? 

Y. Boullet: „Ik hoop uit de grond 
van mijn hart dat men de VU zal 
nodig hebben in de volgende Vlaamse 
regering. We hebben tochfantastbch 
werk geleverd op beleidsniveau. Ik 
mag hier verwijzen naar het werk 
van Johan Sauwens." 

• Halen we de 300.000 ? 

Y. Boullet: „ Wat denk je ? Ik zou 
eens neen moeten zeggen. Grapje, 
natuurlijk halen we die 300.0001" 

VU-verkiezingskongres 
Zondag 7 mei 1995 

Kleine Schouwburg 

Cultureel Centrum - Hasselt 

lOu. - 12u.30 
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MET HART EN ZIEL 
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Vorige week maakte de VU het verkiezingsprogramma aan 
deperé bekend. Het werd eenfLinke bundel, bijeengejchreven 
door VU-mandatari^sen, medewerkers van studiediendt, 
fraktied en kabinetten. Uitgesmeerd over méér dan 70 
bladzijden bevat dit werkstuk de voornaamste zaken die de 
partij de volgende jaren wil realiseren, de problemen die we 
willen aanpakken en de oplossingen die we daarbij 
voorstellen. Eén uitgangspunt kenmerkt dit geheel: het 
ontbreken van dogma 's en absolute waarheden. Kenmerk Li 
integendeel het pragmatisch zoeken naar de 'beste op
lossing' voor iedereen in Vlaanderen, in res pekt en 
solidariteit met volkeren rondom ons en in de hele wereld. 
Het hele programma hier op enkele bladzijden sa
menvatten zou oru te ver leiden. 
Van enkele hoofdstukken geven we de belangrijkste kracht
lijnen, van andere onderdelen liehten we een tip van de 
sluier. 
De VU-ideeën zijn en blijven waardevol Het komt er nu op 
aan voldoende sterk te zijn om onze voorstellen op de 
politieke agenda te plaatsen. Met 300.000 kiezers moet dat Een bee[3 om in de verre herinnering op te dlaan: Vlaanderen beschikt binnenkort over hét uutrununt om 
lukken. ^P ^iff^f^ benen te staan. Door de VU, mét de VU! 

Koen Van Caimere 

EEN PROGRAMMA VOOR VLAAMSE STAATSVORMING 
Op 21 mei zet Vlaanderen een 
uiterst belangrijke stap. Voor 
het eerst kiest Vlaanderen een 
eigen rechtstreeks verkozen 
Parlement. Dit is een zoveelste 
stap in de staatshervorming van 
België waarvan de evolutie al 
jaren aan de gang is. E^n zaak 
staat vast: de federalistische 
gedachtengang heeft het ge
haald en ^verd onomkeerbaar 
omgezet in nieuwe strukturen. 

Het w^erk is niet af. Staats
vorming is immers een dyna
misch en evolutief gegeven. 

Het einddoel van de Vlaamse 
staatsvorming bhjft voor de VU 
een zelfstandig Vlaanderen in 
een federaal Europa. Geen 
Vlaanderen dat zich isoleert of 
onverdraagzaam opsluit in een 
voorbijgestreefd staatsverband, 
mjiar een Vlaanderen dat in 
open samenwerkingsverbanden 
leeft met andere volkeren en 
regio's in Europa. Walen, Ieren, 
Catalanen.... zijn onze part
ners. 

De nieuw^e Vlaamse Raad moet 
in die evolutie een stu^vende rol 
spelen. Een Vlaamse grondwet 
opstellen, de grenzen van het 
federalisme uittesten, zelfbe
wust elke federale rekuperatie-
poging verhinderen en vernieu
wend inspelen op de aanstor
mende mjiatschappelijke veran
deringen en problemen. Dat 
zijn de uitdagingen waar de 
Vlaamse volksvertegenv/oordi-
ging voor staat. 

Op tal van terreinen blijft de 
Belgische struktuur, zoals ze er 
vandaag uitziet, een hinderpaal 
voor verdere Vlciamse ontplooi
ing. Daarom moet er dringend 
een nieuwe dialoog tussen Vla
mingen en Walen op gang ge
bracht worden. Thema's daar
van: de federahsering van de 
socicJe zekerheid, het respek-
teren van eikaars territorialiteit, 
de sphtsing van de kieskring 

Brussel-HaUe-VUvoorde, de po
sitie van de Vlamingen in Brus
sel, een eigen fiskale en finan
ciële verantwoordeüjkheid, het 
federaliseren van Justitie, 
spoorwegen, Ontwikkelingssa
menwerking, resterende ele
menten van het gemeente- en 
OCMW-beleid, de problema
tiek van de staatsschuld. 

Wanneer deze gesprekken geen 
resultaten opleveren betekent 
dit onvermijdeUjk het misluk
ken van de federale samenwer
king en beschikt Vlaanderen 

met het eigen Parlement over 
een geschikt instrument om 
voortaan op eigen benen te 
staan. 

Vandaag speelt Vlaanderen in 
de Europese besluitvorming 
geen enkele rol. Integendeel! 
De Vlaamse belangen worden 
door de Belgische federatie 
slecht verdedigd. 

Daarom moet Vlaanderen 
rechtstreeks en zonder bevoog
ding een plaats krijgen op het 
Europese forum. 

Vlaanderen moet rechtstreeks en zander bevoogding een plaats krijgen 
op het Europese forum. 

De volgende Vlaamse Regering 
draagt een zeer grote verant-
w^oordehjkheid ten aanzien van 
Brussel en Vlaams-Brabant. 

Brussel kan zijn sociale en 
groot-stedeUjke problemen niet 
alleen ïian. Vlaanderen zal mais-
saal moeten investeren in het 
volledige welzij ns-, sociaal en 
huisvestingsbeleid. Ook Eu
ropa mag zijn verantwoorde
üjkheid niet ontlopen. Voor elke 
frank die de EU in Brussel 
investeert moet het een frjink 
bijdragen aan de huisvesting en 
het sociaal beleid van zijn 
hoofdstad. Daarnaast moeten in 
Brussel de strukturen aangepast 
worden: herziening gemeente
grenzen, overhevelen bevoegd
heden naar het hoofdstedelijk 
niveau, een adjunkt-burgemees-
ter van de andere taalrol in elke 
gemeente, 1/3-vertegenwoordi-
ging in alle raden en pariteit in 
de schepenkolleges. 

Vlaams-Brabant heeft, als eko-
nomische groeipool, fantasti
sche troeven. Het kampt echter 
met enorme problemen op kul-
tureel, ruimtehjk en sociaal 
vlak. De grondprijzen swingen 
er de pan uit. ISén zesde van de 
inwoners heeft het Nederlands 
niet als moedertaal en geeft ^vei-
nig blijk van de wil tot in
tegratie. 

De volgende Vlaamse Regering 
moet de bestaande 'Vlaams-
Brabantnota' versneld uitvoe
ren. 

Daarnaast moeten federale 
overheidsdiensten zich ver
plicht in het Nederlands richten 
tot alle inwoners van Vlaams-
Brabant. De kieskring en het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde moe
ten worden gesplitst. De fa
ciliteiten moeten worden afge
bouwd en het stemrecht van de 
EU-burgers aan voorwaarden 
onderworpen. 

De Volksunie eist de dringende 
federalisering van de Sociale 
2^kerheid. (zie hoofdstuk 3) 

50 jaar na het einde van een 
verschrikkehjke oorlog, met en
kel verhezers en geen winnaars, 
moet nu definitief een bladzijde 
^vorden omgeslagen. De nieu'we 
Vljiamse staat mag niet gehy-
potekeerd worden door oude 
vetes en tegenstellingen, noch 
door de kanker van het absolute 
gehjk. Vlaanderen moet zelf het 
amnestie-probleem kunnen op
lossen. 

MEER WERK! 
Vlaanderen groeide de voorbije 
decennia uit tot een ekonomi-
sche topnatie. Het werd één 
van de meest w^elvarende regio's 
in de wereld. Dit is echter geen 
blijvend gegeven. Vooral de 
hoge werkloosheid baart ons 
zorgen. 

Het tewerkstellingsbeleid zal 
één van de grote prioriteiten 
worden van de volgende legis
latuur. Het beleid v£in Dehaene 
was weinig suksesvol. In Vlaan
deren steeg het aantal werk
lozen van 170.000 tot 230.000 
Vooral de toename van het aan
tal struktureel en langdurig 
werklozen is verontrustend. 

Het Globaal Plan waarmee de 
regenng-Dehaene uitpakte was 
slechts een flauw afkooksel van 
w ât werd aangekondigd als een 
'sociaal pakt'. Op terreinen zo
als werktijdverkorting en alter
natieve financiering van de So
ciale Zekerheid werden slechts 
minieme aanzetten gegeven. De 
effekten op de tewerkstelling 
zijn bijna verwaarloosbaar. 

Het is voor de Volksunie dui
delijk dat ook ekonomische 
groei niet zal leiden tot méér 
^verk. De stri)d om de werk
gelegenheid zal dan ook op ver
schillende terreinen tegelijk 
moeten gevoerd worden. 
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Slechts door kreativiteit en in
ventiviteit, en wars van alle ta
boes, kunnen de noodzakelijke 
oplossingen aangebracht wor
den. 

E^n grondig maatschappelijk 
debat tussen het Parlement en 
alle sociale partners moet de 
krijtlijnen voor een w^erkgele-
genheidsbeleid uittekenen en 
verstarde diskussies doorbre
ken. Ook de gezins-, milieu-, 
senioren- en vierde wereldbe
weging moeten aan de gespreks
tafel worden uitgenodigd. 

De eensgezindheid over de 
noodzaak om de arbeidskosten 
te verlagen is groot. Dit kan 
gebeuren door een alternatieve 
financiering van de Sociale Ze
kerheid. Zo moeten de sektoren 
gezondheidszorg en kinderbij
slag (300 en 140 miljard) naar 
de algemene fiskale middelen 
worden overgeheveld. Het af
wijzen hiervan omwille van het 
'gevaar' van de federalisering 
aanvaarden wij niet. Ook ver
mogensbelasting en milieutak
sen moeten hun steentje ruim
schoots bijdragen. 

De voorspellingen van het Plan
bureau wijzen uit dat de \verk-
loosheid rond de eeuivwisseling 
niet gevoelig zal dalen. Arbeids
herverdeling dringt zich dan 
ook verder op. Voor de Volks
unie kan dit o.m. door een meer 
flexibele invulling van de ak-
tieve beroepsloopbaan. Werk
nemers moeten zich d.m.v. een 
loopbaankrediet tijdehjk uit het 
arbeidsproces kunnen terug
trekken. 

Verder zijn wij voorstander van 
werktijdverkorting, sektor per 
sektor op zijn haalbaarheid ge
toetst en individueel in te vullen. 
Wij stappen echter niet mee met 
diegenen die ongenuanceerd 
een drastische en lineair toe
pasbare arbeidsduurverkorting 
tot 30 of 32 uur voorstellen. 

De Vlciamse Regering moet 
haar inspanningen ten gunste 
van de sociale ekonomie on
verminderd voortzetten. 

Vlaanderen moet een eigen eko-
nomische d3mamiek ontwikke
len, met bijzondere aandacht 
voor de KMO's. Vlaanderen be
schikt nu wel over eigen po
litieke strukturen maar dreigt 
de zeggingschap over de eko-
nomische beslissingen te ver
hezen. 

De recente gebeurtenissen met 
Distrigas, ASLK en de Post 
wijzen erop dat de Belgische 
haute-finance (Societé-Géné-
rale en Groupe Bruxelles-Lam-
bert), die m Frankrijk veran
kerd is (Suez, UAP....) de touw
tjes stevig in handen houdt. 
Daarmee dreigen de beslis
singsmogelijkheden in zowat 
alle openbare nutsvoorzienin
gen (gas, elektriciteit, water, ka
beldistributie ...) aan de 
Vlaamse kontrole te ontsnappen 
en riskeren we dat het gros van 
de Vlaamse spaargelden wordt 
gedraineerd richting machts
centra onder Franse kontrole. 

Verankering is noodzakelijk om 
demokratische kontrole over 
strategische sektoren mogelijk 
te maken en trustvorming de 
pas af te snijden. Daarvoor moe
ten pensioenfondsen van de 
Vlaamse ambtenaren en winst-
deelname van de werknemers in 
hun bedrijven als doeltreffende 
instrumenten worden aange
wend. 

NAAR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID 
In het debat rond de hervor
ming van de Sociale Zekerheid 
neemt de VU een bijzondere 
positie in. Wij laten ons niet 
meeslepen in de polarisatie tus
sen SP en VLD. Evenmin wil
len vAj ons lenen om heilige 
Cantas-huisjes zomaar in stand 
te houden. Het behouden van 
sociale zekerheid voor iedereen 
is ons uitgangspunt. Daarvoor 
zijn maatregelen nodig die te 
vatten zijn onder de noemers: 
federaliseren, herstruktureren 
en inhoudehjk hervormen. 

FederalLieren. 

Het unitaire sociale zekerheids
systeem is niet aangepast aan de 
recente staatkundige ontwikke
lingen. Vlaanderen is bv. be
voegd voor het gezinsbeleid 
maar heeft geen zeggingskracht 
over de kinderbijslagen. De 
raakpunten tussen de Sociale 
Zekerheid en de huidige ge
meenschapsbevoegdheden zijn 
veel groter dan de raakpunten 
met de nog resterende federale 
bevoegdheden (Defensie, Jus 
titie, Buitenlandse Zaken...). 
Vlaanderen moet een eigen so
ciaal beleid kunnen voeren, ge
richt op de noden en behoeften 
van de Vlamingen. 

Daarbij komt het gegeven van 
de transfers. Zowel de onder
zoeken van de 'Vlaamse on
derzoeksgroep' als de rapporten 
van de kommissie-Jadot m.b.t. 
de gezondheidszorg wijzen op 
blijvende uitgavenverschillen 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Deze verschillen kunnen niet 
verklaard worden door 'objek-
tieve faktoren'. Hoe kan men 
bv. verklaren dat een jonge 
Wjialse arts vier maal meer 
bloedanalyses voorschrijft dan 
een jonge Vlaamse arts ? 

De VU wol dat op korte termijn 
een aantal strukturele ingrepen 
worden doorgevoerd: 

— de regionale uisphtsing van 
alle SZ-gegevens om te komen 
tot een doorzichtige solidari
teit; 

— het invoeren van federale kon-
trole-mechanismen i.v.m de toe
passing van de wetgeving; 

— de overdracht van de kos-
tenkompenserende regelingen 
naar de gemeenschappen: ge
zondheidszorgen, gezinsbijsla
gen, mtegratietegemoetkoming 
gehandikapten, tegemoetko
mingen voor hulp aan bejaar
den; 

— financiële verantwoordelijk
heid van de deelstaten voor de 
inkomensvervangende SZ-re-
gelingen: werkloosheid, ar
beidsongeschiktheid, pensioe
nen. 

Her^trukturen 

De sociale dienst, ingebed in de 
lokale OCMW's moet de sleu-
telfunktie krijgen in de orga
nisatie van de sociale zekerheid. 
Iedereen moet er terecht kun
nen voor al zijn SZ-dossiers. 

Inhoudelijke hervormingen 

In de eerste plaats pleiten wij 
voor een alternatieve financie
ring. Kinderbijslagen en ge
zondheidszorgen worden beter 
gefinancierd vanuit de alge
mene belastingsmiddelen. Dit 
betekent een verschuiving van 
zo'n ^SO miljard. Voor de over
blijvende sektoren zijn wij voor
stander van de invoering van 
een sociale BTW en een ver
mogensbelasting. 

De diktatuur van de artderutyndikaten en mutualiteiten moet een halt 
toegeroepen worden. De betaling van de gezondheidszorg moet 
gebeuren door echelonnerlng en redporuabilüering. 

Een basisinkomen wordt uit
gekeerd aan iedereen die wil 
werken, maar het om één of 
andere reden niet (meer) kan. 
Daarnaast wordt via het sociale 
zekerheidsstelsel een inko
mensvervangende uitkering 
voorzien. Het bestaansmini
mum wordt toegekend aan wie 
onvoldoende bestaansmiddelen 
heeft. 

Zeer veel belang hecht de VU 
aan het gezinsbeleid en aan het 
gebruik van kinderbijslagen 
daarin. 

De geboorteproblematiek 
wordt te vaak onderschat. 
Nochtans heeft zij een enorme 
invloed op het maatschappelijk 
leven, het funktioneren van de 
Sociale Zekerheid, de betaal
baarheid van onze pensioenen 
enz... 

De huidige kinderbijslagen zijn 
te laag om de werkelijke op-
voedingskost te dekken. Dit 
zorgt vaak voor problemen. 
Voor gezinnen met een laag in
komen en voor éénoudergezin
nen zijn de gevolgen vaak ka-
tastrofaal. Daarom stelt de VU 
voor het stelsel van de kin
derbijslagen grondig te hervor
men door: 

• loskoppelen van arbeid en 
het beroep van de ouders; 

• gevoelig verhogen en aan
rekenen bij een inkomstenbe
lasting. Richtcijfers ontleent de 
VU daarbij aan studies gemaakt 
door de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen; 

• het O C M W als spil i.p.v. het 
onoverzichtelijke systeem van 

de talloze kompensatiekassen; 

• een gezinstoeslag voor de op
voeding van kleine kinderen; 

H federalisering. 

Ook inzake de gezondheids
zorg wil de VU naast een fe
deralisering grondige hervor
mingen doorvoeren. Vandciag 
zijn het de artsensyndikaten en 
mutualiteiten die vandaag het 
reilen en zeilen bepalen. 

Dit moet veranderen. Het 
Vlaams parlement moet bepalen 
w^elk soort gezondheidszorgen 
Vlaanderen wenst: welk soort 
ziekenhuizen, en hoeveel ? Wat 
is de plaats van de eerste lijn, 
hoe besteden we meer aandacht 
voor thuiszorg en k-waliteitsbe-
w^aking ? 

De betaalbaarheid van het sys
teem moet in stand gehouden 
worden door de echelonnering 
en een grotere responsabilise-
ring. Met echelonering bedoe
len we dat de zorgen moeten 
verstrekt worden op het laagst 
mogelijke niveau, in de eerste 
plaats de huisarts. Wie zich 
rechtstreeks tot een hoger ni
veau wendt betaalt meer rem
geld. Met responsabilisering be
doelen ŵ e dat iedere partner in 
het systeem (artsen, patiënten, 
ziekenfondsen...) mee verant
woordelijk wordt gesteld. Ui
teraard staat daar een gega
randeerde inspraak tegenover. 

Elke patiënt moet een centraal 
medisch dossier hebben dat zijn 
eigendom is en beheerd ^vordt 
door een huisarts naar keuze. 
Het rciadplegen van andere art
sen wordt niet terugbetaald. 

41^ 

Overkonsumptie moet vvforden 
tegengegaan. 

Het invoeren van een basis
pensioen voor alle bejaarden 
deed ten tijde van het VU-kon-
gres te Leuven in '93 heel wat 
stof opw^aaien. Sindsdien wor
den de VU-ideeën door anderen 
gevolgd. Onder meer het rap
port van de Wereldbank i.v.m. 
het ouderenbeleid deelt groten
deels dezelfde filosofie als het 
VU-voorstel. Hoogontwikkelde 
landen als Nederland en de 
Scandinavische landen zijn er, 
door het invoeren van een ba
sispensioen, in geslaagd de ar
moede onder de bejaarden vrij
wel volledig te doen verdwij
nen. 

Samengevat komen de VU-pen-
sioenvoorstellen neer op het vol
gende : 

— De bestrijding van de ar
moede onder de bejaarden als 
belangrijke beleidsprioriteit; 

— vervanging van de huidige 
uiteenlopende pensioenregelin
gen door een universeel basis
pensioen (naar Scandinavisch 
model), waarvan het bedrag 10 
% hoger ligt dan het huidige 
"gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden"; 

— aanvulling van het basispen
sioen met een loopbciansupple-
ment, in verhouding tot het aan
tal arbeidsjaren; 

— financiering van het basis
pensioen met algemene midde
len, financiering van het loop
baansupplement met bijdragen 
op het loon. 

— geleidelijke doorvoering van 
deze hervorming, maar wel nu 
reeds solidariteit tussen de ont
vangers van hoge en lage pen
sioenen. 

— meer belang hechten aan de 
welvaartsvastheid van de pen
sioenen, gezien de verlenging 
van de levensduur. 

PROPERE POLITIEK 
Het tema van de propere po
litiek krijgt omwille van Agusta, 
het obussendossier, de Mirages 
en andere schandalen dezer da
gen een bijzondere aandacht. 
De VU wil ten alle prijze ver
mijden dat mensen zich van de 
politiek afkeren. De opdracht 
van de politiek is daarvoor veel 
te belangrijk. 

Het is verkeerd de hele politieke 
klasse tegen de schandpaal te 
zetten. Politiek is immers een bij 
uitstek sociale opdracht. 
Daarom moeten we ervoor zor
gen dat politiek terug echt aan
trekkelijk wordt, dat er een 
nieu-w vertrouwen groeit tussen 
bevolking en politici. 

Reeds in 1980 formuleerde de 
VU voorstellen om korruptie 
en politiek gesjoemel onmo
gelijk te maken. Beperking van 
en kontrole op verkiezingsuit
gaven, de bevordering van de 
onafhankelijkheid en integriteit 
van de politici en openbaarheid 
van bestuur w^erden toen door 
de andere partijen van de hand 
gewezen. 

De huidige wet op de partij
financiering is een stap in de 
goede richting, maar gaat lang 
niet ver genoeg. De •wet op de 
verkiezingsuitgaven is een 
maat voor niets. De open boek
houding van partijen — hét mid-
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del om misbruiken makkelijk te 
kunnen opsporen — is nog steeds 
niet gerealiseerd! 

Mensen verliezen ook hun ver
trouwen in de politiek \vanneer 
deze er niet in slaagt de hor-
moneiunaffia aan te pakken. 
Op Europees vlak moet het to
taalverbod op het gebruik van 
hormonen gehandhaafd blij
ven. 

Jarenlang heeft de Belgische 
overheid de waarschuwingen 
van Jaak Vandemeulebroucke 
en J a n Caudron in de wind 
geslagen. Er ^vas een trieste 
moord nodig vooraleer men ein
delijk en schoorvoetend ging 
optreden. 

Nieuwe maatregelen dringen 
zich echter op. Zo moet de 
organisatie van de kontrole-
diensten worden herbekeken. 
Naast het Instituut voor Ve
terinaire Keuring (IVK) is er 
nood aan een Algemene Inspek-
tiedienst néiar Nederlands mo
del voor alle produkten die in de 
voedselketen terecht komen. 
Een centrale cel, onder leiding 
van één magistraat, moet het 
opsporingsbeleid grotere slag
kracht geven. Aan de koehandel 

in diergeneesmiddelen moet 
dringend een einde worden ge
steld. Binnen de vleesindustrie 
moet, via de organisatie van een 
rondetafel een diepgaande men
taliteitswijziging op gang wor
den gebracht. 

Propere politiek is ook zorgen 
voor een doorzichtige en kor-
rekte administratie, voor het 
opheffen van elke vorm van 
diskriminatie en voor het door
breken van de taboes in de 
drugproblematiek. 

EEN TIP VAN DE SLUIER 
Uit de andere hoofdstukken 
onthouden ŵ e o.m. volgende 
aandachtspunten. 

• Het Armoedeverslag zou 
door elke beleidsvoerder moe
ten gelezen worden vooraleer 
hij beleidsdaden stelt. Het weg-
•werken van (kans)armoede 
moet als een prioritair totaal-
projekt worden gezien en in alle 
beleidsdomeinen medebepalend 
zijn. Ook armen hebben recht 
op recht, op onderwijs, huis
vesting, gezondheidszorg en 
kuituur. 

• E^n kultuurbeleid moet veel 
aandacht schenken aan de po-

EXPRESS 
sirie van het Nederlands. Het 
Engels rukt altijd maar verder 
op. Als v/e niet uitkijken mogen 
we morgen een nieuwe 'taal
strijd' beginnen. De BRTN 
moet voldoende gewapend zijn 
om zijn opdrachten inzcike in
formatie, ontspanning en kui
tuur te kunnen waarmaken. We 
moeten terugkeren naar een zui
vere toestand: financiering van 
de openbare zender door over
heidsgeld (Kijk- en Luistergeld) 
en van de kommerciële zenders 
door inkomsten uit reklame. De 
ontzuiling moet -worden voort
gezet. 

• Het is ons recht om van mi
granten respekt te eisen voor 
onze wetten en waarden, voor 
ons staatbestel en onze taal. Het 
is anderzijds onze plicht gelijke 
kansen te kreëren die het hen 
mogelijk maakt zich in Vlaan
deren te integreren: arbeid, on
derwijs, inkomen en huisves
ting. 

• Wegen zijn er genoeg. We 
moeten het mobiliteitspro
bleem aanpakken door beter 
openbaar vervoer. De Hoge-
Snelheids-Trein heeft al genoeg 
gekost. De absolute voorrang 

moet nu naar het binnenlands 
treinverkeer gaan. De NMBS is 
een on^verkzaam Belgisch bas
tion dat een Vlaams-onvrien
delijk beleid voert. Federalise
ren kan de oplossing bieden. De 
HST kan beter door een Eu
ropese maatschappij aangelegd 
en uitgebaat worden. In Vlaan
deren moet één vervoermaat
schappij instaan voor het lokaal 
en interstedelijk vervoer. 

• Aan de ruimtelijke wanorde 
moet in Vlaanderen nu eens 
eindehjk paal en perk gesteld 
worden. De achteipoortjes 
moeten dicht. Daarvoor moet 
het 'strukuurplan Vlaanderen' 
een wettelijke basis krijgen. Het 
Mest-Aktie-Plan moet worden 
uitgevoerd binnen de door het 
wetenschappelijk team vastge
stelde normen. 

• De interne Europese markt 
moet kultureel gekorrigeerd 
worden. Vlaanderen zal bijzon
der attent moeten zijn: op het 
vlak van produkt-etiketering, 
mediabeleid, hetgebruik van de 
officiële talen, de nieuwe in
formatietechnologieën. Neder
land en Vlaanderen moeten 
hiervoor samen werken. 

• Inzake begroting past geen 
laks beleid. We moeten zo vlug 
mogehjk komen tot een situatie 
waarbij weer in de toekomst kan 
geïnvesteerd \vorden. Eén van 
de meest noodzakehjk maatre
gelen zal er daarvoor in bestaan 
de deelstaten meer eigen finan
ciële en fiskale verantwoorde
lijkheid te geven. 

Koen Van Caimere 

AAN TE 
VRAGEN! 
Het volledige VU-beleidspro-
gramma 'Met hart en ziel voor 
Vlaanderen" kan u gratis aan
vragen op het VU-sekretariaat 
(tel.: 02/219.49.30). 
Er werd ditmaal ook gedacht 
aan mensen die het -wat moei
lijker hebben met het politieke 
vakjargon. 
Er bestaat daarom een folder 
waarin de hoofdpunten van het 
VU-programma kort en in ge
makkelijk te begrijpen taal 
worden uiteengezet. Tenslotte 
is ook een geluidscassette ver
krijgbaar. 

VLAANDEREN 
ZONDER DE 

VOLKSUNIE ? 
300.000 

MAAL NEE ! 
Op 21 mei beslist Vlaanderen wie er in het Vlaamse Parlement gaat zitten. 
Wie de toekomst van Vlaanderen gaat bepalen. En of de Volksunie daar nog 
een rol in gaat spelen. De Volksunie heeft de lat hoog gelegd, zeer hoog. 
Omdat we overtuigd zijn dat enkel indien 300.000 Vlamingen zich achter 
onze partij scharen wij een rol van betekenis kunnen spelen. Wij zijn er echter 
rotsvast van overtuigd dat we zullen winnen. Als aanzet hiertoe verwachten 
wij u massaal op ons verkiezingskongres van 7 mei e.k. in 
het Hasseltse Kultureel Centrum. U bent van harte welkom! 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDEREN. 'SÊ^^ 

VERKIEZINGSKONGRES 
Kleine Schouwburg 

Kultureel Centrum, Hasselt 
Zondag 7 mei '95 
van 10 tot 13 uur 

(deuren vanaf 9u30 - we beginnen stipt!) 
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U T DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het VU-par-
tijbestuur van maandag jl. ver
spreidde VU-voorzitter Bert 
Anciaux onderstaande pers
mededeling: 

CVP 

Met stijgende verbazing stel
len we va^t dat de verdeeld
heid binnen de CVP almaar 
toeneemt. Met een zelden ge
ziene tweeslachtigheid pro
beert de CVP zand in de ogen 
van de Vlaamse kiezer te 
strooien. 

Enerzijds is er de Vlaamse 
Minister-President Van den 
Brande die zijn Vlaamse num
mertjes opvoert en pleidooien 
houdt voor een nieuwe ronde 
in de staatsvorming, voor de 
federalisering van de gezond
heidszorgen en kinderbijslag, 
voor verankering van de 
Vlaamse ekonomie... 

We kunnen alleen maar nuch
ter vaststellen dat Van den 
Brande dciarin door zijn par
tijgenoten niet wordt gevolgd. 

Premier Jean-Luc Dehaene 
heeft er geen twijfel over laten 
bestaan dat hij opnieuw fe
deraal premier wil worden en 
daarvoor trouw de orde-woor
den van Busquin en Deprez 
zal opvolgen. De verdieping 
van de staatsvorming of de 
federalisering van gezond
heidszorgen of kinderbij slcig 
zijn voor Dehaene niet cian de 

orde. De jurist Senelle merkte 
terecht op: "In het verkwzingö-
programma van de VLianue kru-
ten-denwkraten ontbreekt evenwel 
elke vuile In verband met De dtaatj-
hervormlng." 

VLD 

De VLD beweert dezelfde 
taart te kunnen bakken met 
minder bloem, minder eieren 
en minder boter: culinaire 
nonsens! 

Het partijbestuur van de 
Volksunie vraagt zich af over 
welke toverkunsten de VLD 
wel mag beschikken om in 
staat te zijn de bijdragen aan 
de sociale zekerheid met 10 % 
te verminderen (volgens ons 
toch zo'n 120 a 130 müjard 
bfr.) zonder daarbij te voor
zien in alternatieve inkomsten. 
TegeHjk spiegelt de VLD de 
zieken, werklozen, gehandi-
kapten en (zgn. 'echte') ^verk-
lozen voor dat zij geen frank 
minder zullen ontvangen. 

De VLD biedt zekerheid aan 
diegenen die het goed hebben. 
De rest mag in de kou blijven 
stctan. De krampachtige po
ging om zich plots cJs een 
'sociale' partij te profileren, en 
het Thatcheriaanse imago af te 
gooien is al even geloofwaar
dig als de plotse 'Vlaamsge-
zindheid' die zich van de li
beralen heeft meester ge
maakt. 

BERT ANCIAUX 
OP KAMPAGNE TE LEDEGEM! 
Op vrijdag 5 mei komt alge
meen voorzitter Bert Anciaux 
met zijn kampjigneteam langs in 
café Germinal (plaatselijk VU-
lokaal), Gullegemstraat 108 te 
Sint-Eloois-Winkel. 

Omstreeks 23u. zal hij daar aan
komen nadat hij een debat ge
voerd heeft te leper. Vanzelf
sprekend verwachten de plaat
selijke VU-kandidaten hier heel 
wat volk. Lijsttrekker-Kamer 
(Geert Bourgeois) en de lijst
trekker Vlaamse Raad (Chris 

Vandenbroeke) en heel -vjaX. 
kandidaten op de verschillende 
VU-Iijsten zullen daar vanaf 
20u. ook aanw^ezig zijn om tus
sen pot en pint een gezellige 
babbel te voerenen om de eind
sprint in te zetten naar de 
300.000 op 21 mei. 

c» Voor meer info: GermüuU 
(056/50.37.55), Geert De^^ein 
(056/50.49.33) Bart CUcque 
(50.12.07) enKateliJn Vermout-
Van Iriacker (056/50.09.29. 

OOST-VLAANDEREN 

APRIL 

Za. 29 ERPE-MERE: Ontbijt
wandeling. Vertrek aan Hof ten 
Dale om 6u.30. Terug rond 9u.30 en 
lOu. waar een stevig ontbijt (spek-
eieren, brood, koffie) wordt op
gediend. Zich voorzien van stevig 
schoeisel, ev. regenkleding. Deel
name: 150 fr.p.p. Vooraf inschrij
ven bij André Everaert, 
053/83.42.55. 
Mere. 

Zo. 30 LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse gezinsuitstap: met de VU 
over de Schreve. Bezoek aan Po-
peringe en Frans-Vlaanderen. In
schrijven (600 fr.p.p.) en info: 
Frank Van Imschoot, Bochten-
straat 44 te 9270 Laarne 
(09/369.50.45). Inschrijven t/m 
28/4. 

Org.: VU-Erpe- JVffil 

Zo. 30 AALST: VU-Lentefeest met 
uitgebreid Koud Buffet. Doorlo
pend van llu.30 tot 15u.30 in het 
Sociaal Centrum, Rerum Nova-
rumstraat (Immerzeeldreef). Deel
name: 500 fr.p.p., kind 300 fr. In
schrijven en info: 053/70.21.49 (A. 
Van der Heyden) of 053/70.34.66 
(Emi Feusels). 

Vr. 5 DESTELBERGEN: Senator 
Jan Loones over „Vlaamse staats-
vormng in een federaal Europa: u 
wordt er beter van". Om 20u. in 
Gemeenteschool, Dendermond-
sestwg 462 te Destelbergen. J.-P. 
Roosen luistert de avond op met 
zijn kleinkunstprogramma. Toe
gang is gratis. Org.: Goossenaerts-
kring Destelbergen-Heusden. 

VU-OOSTENDE OVER LUCHTHAVEN: 

EVENWICHT TUSSEN 
VOOR- EN NADELEN 

In verband met de WUoo-be-
toging van zaterdag 22 april 
wenst VU-Oostende nogmaals 
haar standpunt te verduidelij
ken. 

Ze verwijst hierbij naar haar 
perskonferentie van 3 juli 1992. 
Voor haar blijft een leefbare 
luchthaven prioritair. De lucht
haven biedt Oostende troeven 
(tewerkstelling, toerisme) die 
men niet zomaar in een hand
omdraai kan en mag vervan
gen. 

Een leefbare luchthaven ver
enigt de belangen van een ren
dabele luchthaven met w^oon-
bare omgeving. 

Konkreet betekent dit dat er 
terzelfdertijd maatregelen die
nen getroffen om: 

1. het luchthavengebied zo uit te 
bouwen dat op een realistische 

manier de rentabihteit verze
kerd wordt; 

2. de woonruimte te bescher
men door milieuhinder, die hoe 
dan ook aanwezig zal zijn, tot 
onder het wettelijk bepaald mi
nimum te beperkten. 

De aanleg van een kruispiste 
past ideaal in het VU-denk-
patroon, de partij vraagt zich 
echter af of deze oplossing ge
zien het prijskaartje wel rea
listisch is. 

De VU pleit dan ook voor een 
samenwerking van alle belang
hebbenden. Reeds in het ver
leden heeft ze be^vezen door 
herhaalde bezoeken bij de be
voegde minister Sauwens (o.a. 
met Wiloo) de Oostendse be
langen te verdedigen. Ze zal dit 
niet nalaten ook in de toekomst 
verder te zetten. 

JAAK VANDEMEULEBROUCKE 
TERUG 
Euro-parlementslid Jjiak Van-
demeulebroucke laat de lezers 
weten dat hij wel en gezond 
terug is. Na zijn zware val en 
herstelperiode is Jaak terug aan 
de slag in Brussel en in Straats
burg. 

Ook als kandidaat bij de ko
mende verkiezingen (Kjstduw^er 
Vlaamse Raad in de kieskring 
Roeselare-Tielt-Kortrijk en op
volger-lij stduw^er op de Se
naatslijst) is Jaak van de par-
tij! 

VU-GENT-EEKLO 
BEZOEKT MARKTEN 
De Volksunie van het arron
dissement Gent-Eleklo zal aan
wezig zijn op volgende mark
ten: 1/5 Zelzate; 3/5 Aalter; 5/5 
Gent: 7u.30 Sint-Pietersstation 
met Bert Anciaux, lOu. Vrij-
dagmarkt met Bert Anciaux; 
6/5 Sint-Amandsberg; 8/5 Ga
vere; 14/5 Gent-Van Beveren
plein, Ledeberg; 17/5 Deinze; 
18/5 EeUo. 

Het arrondissement legt ook 
een bus in naar het nationaal 
verkiezingskongres op 7 mei a.s. 
Deelname: 250 fr. Vertrek om 
8u. op het Sint-Pietersplein. In
schrijven op het VU-sekreta-
riaat, Bennesteeg 2 te 9000 
Gent. 

Zo. 7 SENT-AMANDSBERG: 
Met de Vlaamse Vrouwengroep 
naar Teater Taptoe: „Een Gen
tenaar genaamd Baekeland" en 
,,Lieven Bauwens, volksheld met 
volksgeld". Afspraak om 14u.l5 
aan ingang NTG2, Minnemeers 
Gent. Deename: 300 fr., -12j. 150 fr. 
Inschrijven en info: 231.49.07 
(Lieve) of 228.21.38 (Lucie). 

Wo. 10 AALST: Politiek debat 
rond ,,Vlaanderen, progressief of 
niet?". M.m.v. Bert Anciaux, Gra-
cienne Van Nieuwenborgh (SP), 
Luc Barbé (Agalev), Luc Willems 
(CVP), Serge GrysouiUe (VLD). 
Moderator Miguel Stas. Om 20u. in 
Kontaktcentrum Nikis, Nieuw-
beekstraat 36. Org.: A. Vermey
lenfonds i.s.m. IMAVO. 

Op woensdag 10 mei organi
seert VU-Gent-Eeklo een ar
rondissementeel verkiezings
kongres waarop de kandidaten 
voorgesteld worden. Sprekers 
zijn Elke Sleurs, Karel Van 
Hoorebeke en Paul Van Grem-
bergen. Dit kongres gaat door 
in Cultureel Centrum De Stro
ming, Weststraat 31 te Slei-
ding. 

c» Info: ArrondUéementeel de-
kretariaat, Bennesteeg 2, 9000 
Gent. TeL 09/223.70.98. Fax: 
09/223.71.87. Vragen naar 
Jean-Pierre Rooden ofHildegard 
Callewaert. 

vu-
verkiezings-

kongres 

Zondag 7 mei 
1995 

Kleine Schouwburg 

Cultureel Centrum 
Hasselt 

lOu. - 12u.30 

WEST-
VLAANDEREN 
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Wo. 26 IZEGEM: Art Déco. 4de 
les. Om 20u. Plantijnzaal, Stads-
biblioteek. Org.: VSVK. 

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

Wo. 26 BRUGGE: Spreekbeurt 
over Brugge rond 1600, door Mar
tin Formesyn. Om I5u. in par. 
centrum H. Magdalena, Violiers
traat 7 te Brugge. Org.: VWG-
Brugge. 

Vr. 28 MEULEBEKE: 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 OOSTKAJWP: Streekbie-
renkaarting. Om 20u. in zaal Zuid-
leie, Oedelemstraat, Moerbrugge. 
Inleg 60 fr., winnen is 2 streek-
bieren. Org.: VUJO-Oostkamp. 
Info: Z. ColUer (050/82.38.87). 

Za. 29 IZEGEM: Daguitstap naar 
Brussel (Art Déco). Vertrek om 
8u.30 aan goederenstation. Rondrit 
en bezoek aan o.a. basiliek Koe-
kelberg, museum Van Buuren te 
Ukkel, Residence Palace, o.l.v. 
Machteld De Schrijver.Info: Josée 
Bogaert 5051/30.10.39) of Erik 
Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK-Izegem. 
MEI 

Di. 2 KORTRIJK: Aromaterapie 
in de huisapoteek, door Michel 
Vanhove. Om 20u. in Trefcentrum 
West-Flandria, Gr. Gwdjde van Na-
menstraat 7. Deelname: 50 fr. Org.: 
FW-Kortrijk. 

Wo. 3 IZEGEM: V-Club voor kin
deren: begeleid bezoek aan bibli-
oteek. Samenkomst om 13u.30 aan 
de Ommegangstraat 5. Inkom 50 fr. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo. 
Vr. 5 OOSTENDE: Optreden van 
Double Entry en Jigsaw. In Maria-
Hendrikapark, zaal Bosjonk te 
Oostende. Deuren 21u., aanvang 
22u. Inkom 150 fr., wk. 100 fr. 
Org.: VUJO-OVDI. Info en kaar
ten: 059/27.75.35. 
Vr. 5 lEPER: Politiek debat tussen 
VU (Bert Anciaux), VLD (Aimé 
Desimpel), CVP (Paul Breyne), SP 
(Johan Vandelanotte) en Agalev 
(Franz Lozie). Om 20u. in de Kam
per van Koophandel te leper. Deu
ren sluiten reeds om I9u.30. In
kom : 160 fr. Kaarten: Mare Meers-
seman (057/20.67.65). Org.: Jay-
cees leper-Poperinge-Wervik. 
Di. 9 BLANKENBERGE: 
VWG-samenkomst in de Reisduif. 
Met bolling, bingo, koffietafel. In
leg 120 fr. Spreker over moderne 
beleggingsvormen voor senioren. 

Di. 16 IZEGEM: De Drie Ge
zellen, 15u.: diavoordracht over Ti
bet en Nepal door Christiaan De 
Forche. Org.: VWG-Izegem. 
Di. 16 IZEGEM: geleid bezoek 
aan Nationaal Schoeiselmuseum. 
Org.: FW-Izegem. 

Do. 18 BLANKENBERGE: Met 
VWG-Blankenberge naar Gouw-
dag-West-Vlaanderen in Oostende 
in Thermae Palace. Inschrijven 
door storting op rek. 748-1212640-
49 met vermelding Gouwdag Oos
tende en keuzenummer. 
Zo. 21 IZEGEM: Vlaams Huis, 
I3u.30: verzamelen voor wandeling 
te Sleihage o.l.v. kernjeugd Slei-
hage. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

Di. 30 KORTRIJK: „Bruine ei
eren zijn beter dan witte" en andere 
medische misvattingen, door Wal
ter Deconinck. Om 20u. in Tref
centrum West-Flandria, Gr. 
Gwijde van Namenstraat 7. Gratis 
toegang. Org.: FW-Kortrijk. 
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ANTWERPEN NR. 435-0271521-01 

A P R I L 

Za. 29 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaat mee affiches plakken ? Vertrek 
bij Roger Van Dijck, Neerweg 21, 
om 9u. stipt. Einde voorzien: 12u. 
Info: 015/24.80.86. 

M E I 

Vr. 5 T U R N H O U T ! Lijsttrekker 
Kamer, Walter Luyten spreekt over 
het belang van de VU en de on
misbaarheid van deze partij in 
Vlaanderen. Om 20u. in KC de 
Warande. Nadien gezellig samen
zijn. Org. : VU-Turnhout. Info: 
014/41.45.79. 

Za. 6 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaat mee affiches plakken ? Vertrek 
bij Roger Van Dijck, Neerweg 21, 
om 9u. stipt. Einde voorzien: 12u. 
Info: 015/24.80.86. 

Ma. 8 K A L M T H O U T : Dhr. Ver-
voort over „Familiekunde en stam
boom". Om 20u. in De Raaf, Wit-
hoeflei 1. Org. : FW-KaJmthout . 

Deze week in 

Kan de socioie zekerheid, ivotds-n g€>?e<i? 

"tot stelsel « * * 

I 
De campagne voor de 

verkiezingen van 21 mei komt op 
toeren. Wie zegt wat in de strijd? 

Hoe liggen de partij-kaarten, 
federaal en regionaal? Het 

politieke bad en de kleed-kamers, 
vanaf deze week in Knack. 

Swingend afzien 
Misschien is sliding iets voor u, 
of steps, of local tonic of cardio-

funk? Swingende namen, 
swingende muziek of swingend 

afzien. Het nieuwste aanbod in de 
fitness-centra, deze week in 

Weekend Knack. 

En verder.. 
• De Tweede Wereldoorlog van 
Gl-fotograaf Tony Vaccaro • De 

Russische jaren van Mare 
Chagall • Boeken: gesprek met 
Peter Ghyssaert • Oorlog in de 

Afrikaanse natuurparken 

Knack 
+ WHEKEND KNACK 

ELKE WOESSDAG TE KOOP 

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. 

Vr. 10 RANST: Uiteenzetting met 
diskussie over de Sociale Zeker
heid. Spreker: Jurgen Constandt. 
Om 20u.30 in het Güdenhuis. Org. : 
vu-Ranst. 
Vr. 10 H E R E N T H O U T : Drug
problematiek door J a n Rayemae-
kers. Van 20 tot 23u. in het Rust
huis, Itegemsesteenweg 3. Org. : 
Vorming & Gemeenschap vzw. 

Vr. 12 LINT: Volksunie-ledenfeest 
1996. Om 20u.30 in KC De Witte 
Merel, Congreszaal. Met aperitief 
en paëllafestijn (500 Ir.) Inschrijven 
vóór 5 mei bij E Vercauteren, Pas
toor Eykenslaan 32, 2547 Lint 
(03/455.71.56). Gastspreker is Her
man Lauw^ers. 

Za. 13 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaiat mee affiches plakken ? Vertrek 
bij Roger Van Dijck, Neerweg 21, 
om 9u. stipt. Einde voorzien: 12u. 
Info: 015/24.80.86. 

Ma. 15 T U R N H O U T : Debat 
„Naar een beter sociaal-ekono-
misch klimaat voor de Kempen", 
tussen politici van verschillende 
partijen. Voor VU: Kris Van Dijck, 
lijstaanvoerder Vlaamse Raad. Om 
20u. in Patespand, Paterstrciat. 
Org. : VKW. 

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

Di . 30 T U R N H O U T : Herden
kingsmis n.a.v. 50ste verjaardag ge-
rechtehjke moord op Irma Lap-
lasse. In de hoofdkerk van Turn
hout (Grote Markt) . De viering 
staat volledig in het teken van ver
zoening, verdraagzaamheid en 
vrede. Wordt opgeluisterd door 
„De Vedel", o.l.v. M. Duyck. Org. : 
Vlaamse Verenigingen Kempen. 

... is he t r e k e n i n g n u m m e r van de V Z W Volksunie . D a a r o p 
k u n n e n financiële bi jdragen, g root en klein, ges tor t w o r d e n 
om be t verkiez ingsfonds van de Volksunie te spijzen. 

E r toch nog even aan he r inne ren da t enkel giften v a n 
par t iku l ie ren toegela ten zijn en da t e r geen fiskaal a t tes t 
w o r d t afgeleverd. 

D e b i n n e n g e k o m e n b e d r a g e n zuUen in ons w e e k b l a d ver
meld w o r d e n , naamloos , o n d e r initialen of volui t ; de milde 
s chenke r beslist d a a r zelf over ! 

D a n k bij v o o r b a a t ! 

LIMBURG 

A P R I L 

Wc. 26 B R E E : Gespreksavond. 
Minister Johan Sauwens en ka
merlid 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 

INFO-AVOND OVER IJZERBEDEVAART TE DEURNE 

DE WERELD DIE WIJ WILLEN 
D e I j z e r b e d e v a a r t w e r k g r o e p 
A n t w e r p e n organiseer t op za
t e r d a g 13 mei om 19u.30 een 
O p e n Info-avond „ D e were ld 
die wij wil len" in he t Cul tureel 
C e n t r u m Rix, D e Gryspee r t -
s t raa t 86, 2100 D e u m e - A n t w e r 
pen . 

H e t is de bedoel ing er een leer
rijke, m a a r gezellige avond van 
te m a k e n v o o r he t ganse gezin, 
met informatie over de I J z e r 
bedevaa r t en en de poli t ieke ak-
tualiteit . M e t o.a. v ideoprojek-
ties, pane lgesp rek me t voorzi t 
t e r Lionel V a n d e n b e r g h e , en t e r 
a f ronding een recept ie me t m u 
zikale omlijsting. 

Voor de k i n d e r e n (vanaf ± 6 
jaar ) is er een speciaal r and-
p r o g r a m m a , me t de p rach t ige 
Z w e e d s e tekenfi lm „Reis naa r 
Melon ia" . D i t is een animat ie
film van de real isator die o.a. de 
b e k e n d e kinderf i lm D u n d e r -
k l u m p e n leverde. , ,Reis naa r 
M e l o n i a " is een aktuee l 
sprookje, over de strijd tussen 
idyllisch n a t u u r s c h o o n en ge-
industr icJiseerd wins tbejag . D e 
film w o r d t professioneel inge
leid en b e s p r o k e n d o o r een ver
an twoorde l i jke van J e k i n o -
films. 

Kos tpr i j s : 100 fr./persoon, 250 
fr./gezui. 

Vlug inschri jven k a n o.m. door 
s tor t ing op reknr . 474-3100521-
50 in D i k s m u i d e met vermel
d ing Info-avond D e u r n e . 

c» Voor meer info: Arnold Peet
ere, 031322.20.14 of het IJzer-
bedevaartftekretariaat, 
051/50.02.86. 

DIEW 
WILL 

Diksmuide 
\ 27 augustus -

1.:.^ 

VLAAMS-BRABANT 

EEN ADVERTENTIE 
IN WU EN 

DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

A P R I L 

Do. 27 Z I C H E M : Voorzitter Bert 
Anciaux op wekelijkse zaterdag-
markt. Vanaf 13u.30 tot 17u. VU-
kandidaten en simpatisanten ko
men samen in café Heren van Zi-
chem, Marktplein. Info: Robert 
Janssens (013/78.19.21). 

Zo. 30 ZAVENTEM: Kippenfes-
tijn in de Refter Gemeenteschool, 
Mechelsesteenweg 197, te Sterre
beek. Van l lu .30 tot 16u. en van 

17u.30 tot 22u. Org. : VU-Zaven-
tem. 

M E I 

Wc. 5 L O N D E R Z E E L : De split
sing van het kiesarrondissement B-
H-V en de splitsing van het ge
rechtelijk arrondissement, door 
Etienne Van Vaerenbergh. Van 20 
tot 22u. in zaal Stoffel, Kerkhof
straat 1. Org. : Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Wo. 10 H E R E N T : Vlaams-Bra-

uw regio te bieden. Jongeren en 
politiek engagement. Om 20u. in 
zaal Populierenhof, Slachthuisplein 
1 (tegenover brandweer). Gratis 
toegang. 

2:0. 30 B I L Z E N : Bal van minister 
Johan Sauwens. Om 20u. in CC De 
Kimpel. Orkest: M G M Band Mi
chel Minten. Inkom 150 fr., w k . 
100 fr. 

M E I 

Ma. 1 T E S S E N D E R L O : Busuit-
stap met F W naar de Voerstreek. 
Deelname: 800 fr., alles inbegrepen 
(uitg. dranken). Info en inschrij
ving: Irene Camps (31.20.79) of 
Nicole De Bruijn (66.34.12), vóór 
25/4. 

Vr. 5 H E R K - D E - S T A D : Debat
avond ,,Vlaanderen na de verkie
zingen van het rechtstreeks ver
kozen parlement". M.m.v. Johan 
Sauwens, Leo Delcroix (CVP), 
Ludo Fannen (Agalev), Marino 
Keulen (VLD), J o s Van Namen 
(VI. Blok). SP : verontschuldigd. 
Moderator: Bruno Huygebaert. 
Om 20u. in KC van Herk-de-Stad. 
Org.: WB-Hasse l t . 

Vr. 12 B R E E : Kantonaal Lentebal 
in de Parochiezaal, Dorpstraat, 
Tongerlo-Bree. Aanvang: 20u. In
kom 100 fir. Org. VU-kanton Bree. 

ZOEKERTJES 
- B E T R E K K I N G - 23-jarige 
Indust r iee l Ingen ieur Chemie . 
4-talig, zoekt passende be t rek
king. K o m t in a a n m e r k i n g voor 
V D A B - s t a g e . Aanb ied ingen bij 
O s w a l d Van O o t e g h e m , 
09/230.72.87. 

- B E T R E K K I N G - 19-jarige 
jufirouw, d ip loma A6/A2 han
del, vlot drietalig, zoek t pas 
sende be t rekk ing , bij v o o r k e u r 
te G e n t of omgeving . Aanb ie 
dingen bij O s w a l d Van O o t e g 
hem, 09/230.72.87. 

TE HUUR (DWORP) 
In beschermd natuurgebied, landel. 
woning, 30 are. 
Hall, living, ap. eetkamer, voll. ing. 
keuken, bureau, WC, garage; ver
dieping : 3 slaapkamers + badkamer 
+ zolder, kelder; CV. 
Vrij eind april. 
Tel. 02/381.06.62 na 14u. 

4 ^ 

bant Vlaams ? Guy Desolre tegen
over Willy Kuijpers en Herman 
Van Autgaerden. Moderator Wim 
Janssen. Om 20u. in Parochiezaal, 
Van Bladelstraat 14. Inkom Gratis. 
Org.: Dosfelkring Herent. 
Za. 13 S C H E R P E N H E U V E L : 
Voorzitter Bert Anciaux op we
kelijkse zaterdagmóirkt. Vanaf 
13u.30 tot 17u. VU-kandidaten en 
simpatisanten komen samen in café 
't Molenhuis, Molenstraat. Info: 
Robert Janssens (013/78.19.21). 
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LMDUIT 
AFRIKAANSE TAAL BEVRIJDT ZICH VAN APARTHEIDSJUK 
O U D T S H O O R N - „God, 
seen Afrika", weerklonk het 
twee ^veken geleden door de 
grote Banketsaal in het Oud-
thoomse Burgersentrum. De 
Afrikaanse vertaling van Nko,)i, 
ciikeUi'iAfrika door de zanger Jo 
hannes Kerkorrel vatte perfekt 
de bedoeling samen van het eer
ste Klein Karoo Nationale Kun-
stefees: de bevrijding van de 
Afrikaner-kultuur van het 
Apartheidsetiket. Muzikanten, 
zangers, akteurs en dichters 
hebben in Oudtshoorn gedu
rende een week (van vrijdag 7 
tot vrijdag 14 april) getimmerd 
aan een nieuw, onbesproken uit
hangbord voor het Afrikaans. 

Oudtshoorn ligt in de vrucht
bare vallei tussen de Swart-
berge en de Outeniqua-berg-
keten. Het dorp is ontstaan als 
een nederzetting aan de Grob-
belaarsrivier. Het kommerciële 
sukses van de struisvogelveren 
op het einde van de 19e eeuw 
droeg bij tot de ontwikkeling 
van Oudtshoorn. De wLtruut-
paleue zijn stille getuigen van 
deze roemrijke periode. Toe
risten kunnen nog steeds een 
kijkje nemen bij struisvogel-
kw^ekerijen in de omgeving van 
het dorp. Ook de verblijfplaats 
van de Afrikaanse schrijver 
C.J. Langenhoven is een be
zoekje waard. In de Kango-
grotten werden na het Klein 
Karoo Nasionale Kunstefees 
enkele indrukvvrekkende passie
spelen opgevoerd. 

Het festival is volgens de or
ganisatoren Pieter Fouries en 
Karen Meiring gegroeid uit de 
noodzaak Afrikaanstaligen — 
ongeacht hun pohtieke of re
ligieuze overtuiging — te ver
enigen rond kulturele aktivitei-
ten. Om de toegankelijkheid 
van moderne Afrikaanse mu
ziek, beeld en dans te vergroten 
werd tijdens het Voorbrandfe&ii 
tijd gemaakt voor optredens in 
afgelegen arbeidersgemeen
schappen. Kakdué op die Vlakten 

Welke toekonut voor het Afrikaaru in het Zuid-Afrika van na de apartheid? 

was de zaterdagse maratonses-
sie van oude en nieuw^e sterren 
op het openluchtpodium in 
Oudtshoorn: Johannes Kerk
orrel, Mimi Coertse en Nata-
niël, Cutt Glass... Kraampjes, 
koffietuinen en wapperende 
vlaggen gaven het geheel een 
feestehjk tintje. 

SARIE MARAIS 
Johannes Kerkorrel is een mooi 
voorbeeld van een eigenwijze, 
kritische zanger die zich pro
bleemloos thuisvoelt binnen de 
Afrikcianstahge gemeenschap. 
Hij gebruikt het Afrikaans om
dat hij er zich het best in kan 
uitdrukken. Z'n solo-optreden 
straalde rust en eenvoud uit. Hij 
bracht trouwens enkele num
mers die popminnend Vlaan
deren bekend in de oren zullen 
klinken: Sit dit af, Oddewa, Hill-
brow en het gevoelige liefdeslied 
Hoe ek voet. Bij z'n vertolking van 

de klassieker Sarie Marau) ver
telde Kerkorrel het publiek over 
de eerste-minister van België en 
de politieke situatie in Vlaan
deren. 

Afrikaners grijpen het sukses 
van het Klein Karoo Kunstefees 
aan om de intrinsieke waarde 
van hun kuituur te benadruk
ken. Ze willen op hun manier 
een onderdeel zijn van de Zuid-
afrikaanse regenboognatie zoals 
president Nelson Mandela die 
voor ogen heeft. „Die Afrikaanse 
volk i), in ai «/y kleurrykheïd, 'n 
belangrike en onmióbare hektor van 
daardie reënboog", schrijft Barrie 
Hough in Rapport van zondag 16 
april j.1. Met de afschaffing van 
Apartheid zijn ze tot het inzicht 
gekomen dat de Afrikaner-ge
meenschap niet één homogeen 
blok is. In haar rangen ver
toeven mensen met sterk uit
eenlopende politieke en reh-
gieuze opvattingen. Een ver

scheidenheid die gekoesterd 
moet worden als een onschat
bare rijkdom. 

Het dagblad Die Burger meent 
dat er reeds lang behoefte was 
aan zo'n feest. E^n noodzaak die 
met de moeilijke positie van het 
Afrikaans binnen het nieuwe 
Zuid-Afrika niet zal wegdeem-

steren. „Daarom behoort dit uit-
gebou tot 'njaarlikiie ind telling waar 
merue van oor die ganóe politieke en 
kulturele dpektrum heen kan by-
eenkom om hande te vat, hul ver<t-
kille te vergeet en hui verbondenheid 
met Afrikaans te vier." 

Filip Vandenbroeke 

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

Midweek, Weekend & Surprise arrangementen 
Bi] boeking midweek = Ëes champagne. (nietJuU & aug.) 

INFO a 057/22.87.15 
I Advertentie 
I I iitknipppn 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 .^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

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 jaar ervaring 
Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 l£BBEKE 
Tel. 052/41.15.73 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

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

Spec arrangementen met dubb. Whirlpool in de kamer. 
— 1 10 km Brugge/Oostende. 

J G I Bel voor folder: 
/ ^ A 1 059/26.82.97-26.83.80 

fox 26.89.35 
Knip me uit - Bes champagne. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

/ •- \ hit: R E NK L [ niNG ^ 

' f VSermees 
\ J L y ' Steenhouwersvest, 52 

^ - ANTWERPEN 

U bent van harte welkonri bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstel<ende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

liet ^alinglïutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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DE SEPARATISTISCHE OPTIE VAN HETANZ; 

EEN ZELFBEWUSTE EN ZELFSTANDIGE VLAAMSE NATIE 
„Vlamingen, de Vlaamse beweging 
i) niet dood, oubollig of bekrompen. 
Wat u) er levendiger, aktueler en 
ruimer dan tema '>i zoaL redpekt voor 
taal en kuituur, een eigen sociaal 
beleid, een Vlaanue grondwet, eko-
nomidche verankering, amnestie, Ja
menwerking tuMen Nederland en 
Vlaanderen, in één woord: een zelf
bewuste en zelfstandige Vlaamse na
tie. " Dat waren de slotwoorden 
van de rede door Hugo Portier, 
voorzitter van het ANZ. Deze 
radikale boodschap werd door 
de 12.000 aanwezigen, ^vaar-
onder BertAnciaux, Herman Lau-
werd, Walter Luyten en Jan Cau-
dron, op een luid applaus ont
haald. 

Het 58ste Vlaams-nationaal 
Zangfeest verschilde voor het 
overige weinig van de voor
gaande versie: een vlekkeloze 
regie van Herman Slagmulder en 
duizenden stemmen die het 
tema Vlaanderen: een stem die 
zingt, een stem die klinkt alle eer 
aandeden. Net zoals vorig jaar 
deed de polemiek die voorafging 
aan het Zangfeest meer stof 
opwaaien dan het zingen op 
zich. 

10 PUNTEN 
Dit jaar heetten de afwezigen 
Mieke Bouve (zich bedacht), 
Kludter (gesplit) en Lionel Van-
denberghe (niet akkoord met het 
tiende punt en ervoor bedan
kend uitgejouwd te worden). In 
een persbijeenkomst die aan het 
zingen voorafging, benadrukte 
Portier dat de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee was uit
genodigd en dat het geenszins in 
de bedoeling -was om Vanden-
berghe massaal uit te jouwen. 
„Het ij de eerste keer dat Van-
denberghe niet op het zangfeest is. Ik 
betreur zijn afwezigheid en benadruk 
dat wij hier in de eerste plaats komen 
om te zingen.". 

De heisa onstond rond het laat
ste van de tien punten die het 
ANZ als dwingend in haar pro
gramma heeft opgenomen: 
Vlaanderen als volwaardige Eu
ropese Kdstaat. Vrijwel alle an
dere Vlaamse strijdverenigin-
gen ondertekenden het pro
gramma, niet het IJzerbede
vaartkomitee, niet de VTB-
VAB. Het plan werd uiteen
gezet tijdens de openingsrede 
van Portier en dient als een 
oproep aan het komende 
Vlaams parlement. 

ORDE OP ZAKEN 
„Met het zangfeest-motto klinkt 
hier uw en onze stem om zonder 
zwaarden en kannonnen, maar met 
koele zakelijkheid en koppigheid het 
uiteindelijk doel van de Vlaamse 
beweging te verwezenlijken :een eigen 
grondgebied dat door Vlaanderen 
wordt bestuurd en dit kan enkel en 
alleen door volledige afbouw van alle 
voorbijgestreefde Belgische afhanke-
lijkheidsstrukturen." Portier w âs 
niet mals voor onze direkte zui
derburen die volgens hem 
slechts in de Belgische boot blij
ven zitten om te kunnen pro
fiteren van Vlaamse financiële 
draagkracht. 

Het is onnodig te w^achten op 
een kommunautaire pacifikatie 
die er slechts zal komen als de 
Vlamingen blijven toegeven. 

Binnen een aantal politieke en 
maatschappelijke vraagstukken 

12.000 zangludtigen. op het 5S"' Vlaamd-nationaaL zangfeedt. Voorzitter Portier dbeg de weg in van het 
separatisme. 

moet dringend orde op zaken 
worden gesteld. Het valt af te 
wachten of en wanneer dat kan 
gebeuren; sommige dossiers sle
pen immers al een halve eeuw 
aan, bv. de amnestie. 
Port ier : „Het volledige dossier van
uit de Staat der haat en lafheid moet 
worden overgenomen door het 
Vlaamse parlement dat alle maat
regelen moet uitwerken die leiden tot 
de volledige opheffing van alle ge
volgen van de repressie voor allen die 

werden veroordeeld om louter po
litieke redenen. " 

MET AANDRANG 
VERZOCHT 
Voorts sprak Portier zijn afkeer 
uit over de 'betonnering' van de 
faciliteiten en over de niet-split-
sing van de kieskring Brussel-
Halle-VUvoorde. Samen met het 
ANZ eist hij tevens een door-

f edreven Vlaamse aanwezig-
eid in Brussel en een defi

nitieve oplossing voor het pro
bleem Voeren. 

Port ier : „Voeren mag nooit meer 
als pasmunt gebruikt worden in een 
of ander Belgisch kompromis dat als 
een mes snijdt in de eentaligheid van 
Voeren en de deur wagenwijd openzet 
in Vlaams-Brabant voor verdere ver-
fransing en miljoenensteun voor 
anti- Vlaamse akties." 

Als Portier over de Vlaamse 
grenzen kijkt, gaat zijn belang

stelling vooral uit naar de Eu
ropese Unie en naar Nederland 
in wie hij een bondgenoot ziet: 
„Nederland en Vlaanderen hebben 
een gezamenlijke opdracht: het ver
zekeren van de toekomst van het 
Nederlands in de E.U., in een Eu
ropa der kuituren " 

Ook op ekonomisch vlak is 
Vlaanderen in een staat van 
wettige zelfverdediging en moet 
het volgens de ANZ-voorzitter 
niet alleen instaan voor een ver-
ankeringspolitiek, maar ook 
voor een Vlaamse bedrijfskul-
tuur. Daarvoor moet Vlaande
ren wel de middelen krijgen die 
het toekomt en dat kan enkel 
door een halt toe te roepen aan 
de transferten van Vlaanderen 
naar Wallonië. Een splitsing van 
de SZ werd dan ook met kracht 
gevraagd. 

Voor het overige kabbelde het 
Zangfeest, zoals gezegd, rustig 
voort. De hederen die werden 
aangeheven door de podium- en 
aanzingkoren klonken de mees
ten bekend in de oren en zorg
den voor de gezellige samen
zang, toch eigen aan deze na-
middsig. De mooie bindteksten 
van Wouter De Bruyne en de 
knappe optredens van Alkuone 
en Kunstgroep Nele droegen daar 
zeker toe bij. 

Vernieuwingen vinden echter 
toch iets te moeilijk doorgang, 
zoals onder meer bleek uit het 
awoert-geroep tijdens een jazzy 
vertolking van Het lied van de 
regen door Peter Hens. Jammer, 
waarom moeten nieuwe dingen 
steeds op misprijzen onthaald 
worden? Wil het ANZ zijn tal
rijk publiek behouden dan zal 
het ervoor moeten zorgen dat 
het openingen maakt naar 
nieu\ve mensen. 

(gv) 

NEKKA'95: 

DE AVOND VAN DE GEMISTE KANS 
Nekka '95 was een nacht met 
weinig echte hoogtepunten en 
met — wat Raj^mond van het 
Groenewoud betreft — één zeker 
dieptepunt. Het programma 
oogde nochtans goed en ook de 
organisatie zelf verliep bijna 
vlekkeloos. Dat het Antwerpse 
Sportpaleis geen ware muziek
tempel is, nemen we er dan nog 
graag bij. Nekka bijwonen doet 
men immers in de eerste plaats 
voor de sfeer, de muziek moet 
daartoe bijdragen. Maar dat ge
beurde te weinig om het be
leefde pubUek echt w^aar voor 
zijn geld te geven. 

Van opener Philippe Robrecht ont
houden we dat vv̂ e hem alles 
mogen vragen. De enige vraag 
die rees bij het publiek was: 
„ Waarom ?". Niemand die vroeg 
om ermee door te gaan. Ge
lukkig. 

MONUMENT 
Kris De Bruyne is een monument 
in het Vlaamse hed en is die 
stempel waard. De man kent 
zijn vak en maakt mooie üedjes 
die ook na 10 jaar nog het 

Raymond van het Groene woud had er duidelijk geen zin in op Nekka. 
De hoog gespannen verwachtingen werden geenszins ingelost. Vol
gende keer noodzakelijk beter! 

beluisteren waard zijn. Hij zong 
over Amsterdam en over dat
gene waar hij voor leeft. Precies 
datgene waarvoor ongeveer 

8.000 mensen waren samenge
komen. 
Daarna -was het de beurt aan de 
Nederlandse band Tröckener 

Keks met een zanger die op plaat 
al moeihjk te verstaan is, laat 
staan onder het geweld van de 
decibels in het Sportpaleis. Zan
ger Rik De Leeuw had het over 
Het feest van de gemute kans, 
typerend voor wat volgen zou. 
De toeschouwers liepen niet 
echt warm voor hun set die 
naast een rockversie van De een
zame fietser ook hun in Vlaan
deren bekendste hit — dankzij de 
Kreuners-versie — Nu of nooit ten 
gehore bracht. De drank- en 
worststandjes buiten de kon-
certzaal deden goede zaken. 

SOCIAAL KORREKT 
Bij de eerste tonen van de vol
gende akt namen de dure maat
pakken en eksklusieve hand
tassen hun plaatsen opnieuw^ in. 
Stef Bos is immers een sociaal en 
pohtiek korrekte jongen die 
dromerige Uedjes zingt voor ie
dereen, terwijl zijn grote blauw^e 
ogen laten uitschijnen hoe 
zw^aar het valt het wereldleed te 
moeten torsen. 
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LMDUiï 
AFRIKAANSE TAAL BEVRIJDT ZICH VAN APARTHEIDSJUK 
O U D T S H O O R N - „God, 
seen Afrika", weerklonk het 
twee weken geleden door de 
grote Banketsaal in het Oud-
thoornse Burgersentrum. De 
Afrikaanse vertaling van Nkodi, 
jikeleiiAfnka door de zanger J o 
hannes Kerkorrel vatte perfekt 
de bedoeling samen van het eer
ste Klein Karoo Nasionale Kun-
stefees: de bevrijding van de 
Afrikaner-kultuur van het 
Apartheidsetiket. Muzikanten, 
zangers, akteurs en dichters 
hebben in Oudtshoorn gedu
rende een week (van vrijdag 7 
tot vrijdag 14 april) getimmerd 
aan een nieu-w, onbesproken uit
hangbord voor het Afrikaans. 

Oudtshoorn ligt in de vrucht
bare vallei tussen de Swart-
berge en de Outeniqua-berg-
keten. Het dorp is ontstaan als 
een nederzetting aan de Grob-
belaarsrivier. Het kommerciële 
sukses van de struisvogelveren 
op het einde van de 19e eeuw 
droeg bij tot de ontwikkeling 
van Oudtshoorn. De vobtruLi-
paleue zijn stille getuigen van 
deze roemrijke periode. Toe
risten kunnen nog steeds een 
kijkje nemen bij struisvogel
kwekerijen in de omgeving van 
het dorp. Ook de verblijfplaats 
van de Afrikaanse schrijver 
C.J. Langenhoven is een be
zoekje w^aard. In de Kango-
grotten werden na het Klein 
Karoo Nationale Kunstefees 
enkele indrukwekkende passie
spelen opgevoerd. 

Het festival is volgens de or
ganisatoren Pieter Fouries en 
Karen Meiring gegroeid uit de 
noodzaak Afnkaanstaligen — 
ongeacht hun politieke of re
ligieuze overtuiging — te ver
enigen rond kulturele aktivitei-
ten. Om de toegankelijkheid 
van moderne Afrikaanse mu
ziek, beeld en dans te vergroten 
werd tijdens het Voorbrandfees 
tijd gemaakt voor optredens in 
afgelegen arbeidersgemeen
schappen. Kakdud op dk Vlakted 

Welke toekomét voor het Afrikaaru in het Zuid-Afrika van na de apartheid.' 

w£is de zaterdagse mciratonses-
sie van oude en nieuw^e sterren 
op het openluchtpodium in 
Oudtshoorn: Johannes Kerk
orrel, Mimi Coertse en Nata-
niël, Cutt Glass... Kraampjes, 
koffietuinen en wapperende 
vlaggen gaven het geheel een 
feestelijk tintje. 

SARIE MARAIS 
Johannes Kerkorrel is een mooi 
voorbeeld van een eigenwijze, 
kritische zanger die zich pro
bleemloos thuisvoelt binnen de 
Afrikjianstalige gemeenschap. 
Hij gebruikt het Afrikaans om
dat hij er zich het best in kan 
uitdrukken. Z'n solo-optreden 
straalde rust en eenvoud uit. Hij 
bracht trouwens enkele num
mers die popminnend Vlaan
deren bekend in de oren zullen 
klinken: SU dit af, OMCWO, Hill-
l>rou> en het gevoeUge liefdeslied 
Hoe ek. voel. Bij z'n vertolking van 

de klassieker Sarie Maraui ver
telde Kerkorrel het publiek over 
de eerste-minister van België en 
de politieke situatie in Vlaan
deren. 

Afrikaners grijpen het sukses 
van het Klein Karoo Kunstefees 
aan om de intrinsieke waarde 
van hun kuituur te benadruk
ken. Ze willen op hun manier 
een onderdeel zijn van de Zuid-
afrikaanse regenboognatie zoals 
president Nelson Alandela die 
voor ogen heeft. „Dk Afrikaaiue 
volk il), in al <)y kUurrykheid, 'n 
belangrike en onmubare <)ektor van 
daardk reënhoog", schrijft Barrie 
Hough in Rapport van zondag 16 
april j.1. Met de afschaffing van 
Apartheid zijn ze tot het inzicht 
gekomen dat de Afrikaner-ge
meenschap niet één homogeen 
blok is. In haar rangen ver
toeven mensen met sterk uit
eenlopende politieke en reli
gieuze opvattingen. E^n ver

scheidenheid die gekoesterd 
moet worden als een onschat
bare rijkdom. 

Het dagblad Bk Burger meent 
dat er reeds lang behoefte was 
aan zo'n feest. Een noodzaak die 
met de moeilijke positie van het 
Afrikaans binnen het nieuwe 
Zuid-Afrika niet zal wegdeem-

steren. „Daarom behoort dit uit-
gebou tot 'njaarlikóe instelling waar 
mende van oor dk ganse politkke en 
kulturek ópektrum heen kan by-
eenkom om bande te vat, hul ver<)-
kdk te vergeet en hui verbondenheid 
met Afrikaans te vkr." 

Filip Vandenbroeke 

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

Midweek, Weekend & Surprise arrangementen. 
Bij hoelang midweek = Ses ctiampagne. (niet juli & aug.) 

INFO a 05 7/22.87.15 
I Advertentie 
I I iitknippfin 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaains 
Ontmoetingscentnim 

4^DeGii]den %>oor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
'snacks 

' restaurant 
• zaal voor 50 pers 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEn 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^ OEVRIESE ̂  
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

..baan brugge-oostkamp^ 
*̂ w 050 35 74 04 . ^ 

Kostuums naar 
maat 

- \" . \ h1E RENK L i'-niNG, 

f yèrmees 
J L y' Steenhouwersvest. 52 

^-^^ ANTWERPEN 

WOONiDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 
Gordynen en Overgordiien 
De beste merken, maken en plaatsen 
Overtrekken van zetels en stoelen 
20 laar ervaring 
Advies voor uw interieur 

Woon Idee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

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

Spec arrangementen met dubb . Whir lpool in de kamer. 
— 1 10 km Brugge/Oostende. 

J G Bel voor folder: 
r A i 059/26.82.97-26.83.80 

fax 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE Bf^UWER 

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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DE SEPARATISTISCHE OPTIE VAN HET ANZ: 

EEN ZELFBEWUSTE EN ZELFSTANDIGE VLAAMSE NATIE 
„Vlamingen, de Vlaamde beweging 
i) niet dood, ouhollLg of bekrompen. 
Wat i) er levendiger, aktueler en 
ruimer dan tema é< zoaL) rejpekt voor 
taal en kuituur, een eigen iiociaal 
beleid, een Vlaamse grondwet, eko-
nomidche verankering, amnestie, sa
menwerking tuitten Nederland en 
Vlaanderen, in één woord: een zelf
bewuste en zelfstandige Vlaamse na
tie. " Dat waren de slotwoorden 
van de rede door Hugo Portier, 
voorzitter van het ANZ. Deze 
radikale boodschap werd door 
de 12.000 aan\vezigen, w^aar-
onder BertAnciaux, Herman Lau-
wers, Walter Luyten en Jan Cau-
dron, op een luid applaus ont
haald. 

Het 58ste Vlaams-nationaal 
Zangfeest verschilde voor het 
overige weinig van de voor
gaande versie: een vlekkeloze 
regie van Herman SlagmuGer en 
duizenden stemmen die het 
tema Vlaanderen: een stem die 
zingt, een stem die klinkt alle eer 
ciandeden. Net zoals vorig jaar 
deed de polemiek die voorafging 
aan het Zangfeest meer stof 
opwaaien dan het zingen op 
zich. 

10 PUNTEN 
Dit jaar heetten de afwezigen 
Mieke Bouve (zich bedacht), 
Kluster (gespht) en Lionel Van-
denberghe (niet akkoord met het 
tiende punt en ervoor bedan
kend uitgejouwd te worden). In 
een persbijeenkomst die aan het 
zingen voorafging, benadrukte 
Portier dat de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee was uit
genodigd en dat het geenszins in 
de bedoehng w âs om Vanden-
berghe massaal uit te jouwen. 
„Het is de eerste keer dat Van-
denberghe niet op het zangfeest id. Ik 
betreur zijn afwezigheid en benadruk 
dat wij hier m de eerste plaats komen 
om te zingen.". 

De heisa onstond rond het laat
ste van de tien punten die het 
ANZ als dwingend in haar pro
gramma heeft opgenomen: 
Vlaanderen als volwaardige Eu
ropese lidstaat. Vrijwel alle an
dere Vlaamse strijdverenigin-
gen ondertekenden het pro
gramma, niet het IJzerbede-
vaartkomitee, niet de VTB-
VAB. Het plan werd uiteen
gezet tijdens de openingsrede 
van Portier en dient als een 
oproep aan het komende 
Vlaams parlement. 

ORDE OP ZAKEN 
„Met het zangfeest-nwtto klinkt 
hier uw en onze stem om zander 
zwaarden en kannonnen, maar met 
koele zakelijkheid en koppigheid het 
uiteindelijk doel van de Vlaamse 
beweging te verwezenlijken: een eigen 
grondgebied dat door Vlaanderen 
wordt bestuurd en dit kan enkel en 
alleen door volledige afbouw van alle 
voorbijgestreefde Belgische afhanke-
Ujkheidsstrukturen." Portier was 
niet mals voor onze direkte zui
derburen die volgens hem 
slechts in de Belgische boot blij
ven zitten om te kunnen pro
fiteren van Vlaamse financiële 
draagkracht. 

Het is onnodig te w^achten op 
een kommunautaire pacifïkatie 
die er slechts zal komen als de 
Vlamingen bUjven toegeven. 

Binnen een aantal politieke en 
maatschappehjke vraagstukken 

12.000 zanglastigen op het 58^'" Vlaams-natwnaaL zangfeest. Voorzitter Portier dloeg de weg in van het 
separatidme. 

moet dringend orde op zaken 
worden gesteld. Het valt af te 
\vachten of en wanneer dat kan 
gebeuren; sommige dossiers sle
pen immers al een halve eeuw^ 
aan, bv. de amnestie. 
Portier: „Het volledige dossier van
uit de Staat der haat en lafheid moet 
worden overgenomen door het 
Vlaamse parlement dat alle maat
regelen moet uitwerken die leiden tot 
de volledige opheffing van alle ge
volgen van de repressie voor allen die 

werden veroordeeld om louter po
litieke redenen." 

MET AANDRANG 
VERZOCHT 
Voorts sprak Portier zijn afkeer 
uit over de 'betonnering' van de 
faciliteiten en over de niet-split-
sing van de kieskring Brussel-
Halle-VUvoorde. Samen met het 
ANZ eist hij tevens een door
gedreven Vlaamse aanwezig
heid in Brussel en een defi

nitieve oplossing voor het pro
bleem Voeren. 

Portier: „Voeren mag nooit meer 
aL pasmunt gebruikt worden in een 
of ander Belgisch kompromis dat als 
een mes snijdt in de eentaligheid van 
Voeren en de deur wagenwijd openzet 
in Vlaanu-Brabant voor verdere ver-
fransing en miljoenensteun voor 
anti- Vlaamse akties." 

Als Portier over de Vlaamse 
grenzen kijkt, gaat zijn belang

stelling vooral uit naar de Eu
ropese Unie en naar Nederland 
in wie hij een bondgenoot ziet: 
„Nederland en Vlaanderen hebben 
een gezamenlijke opdracht: het ver
zekeren van de toekomst van het 
Nederlands in de E.U., in een Eu
ropa der kuituren " 

Ook op ekonomisch vlak is 
Vlaanderen in een staat van 
wettige zelfverdediging en moet 
het volgens de ANZ-voorzitter 
niet alleen instaan voor een ver-
ankeringspolitiek, maar ook 
voor een Vlaamse bedrijfskul-
tuur. Daarvoor moet Vlaande
ren wel de middelen krijgen die 
het toekomt en dat kan enkel 
door een halt toe te roepen aan 
de transferten van Vlaanderen 
naar Wallonië. Een splitsing van 
de SZ werd dan ook met kracht 
gevraagd. 

Voor het overige kabbelde het 
Zangfeest, zoals gezegd, rustig 
voort. De liederen die werden 
aangeheven door de podium- en 
aanzingkoren klonken de mees
ten bekend in de oren en zorg
den voor de gezellige samen
zang, toch eigen aan deze na
middag. De mooie bindteksten 
van Wouter De Bruyne en de 
knappe optredens van Alkuone 
en Kunstgroep Nele droegen daar 
zeker toe bij. 

Vemieuwmgen vinden echter 
toch iets te moeilijk doorgang, 
zoals onder meer bleek uit het 
awoert-geroep tijdens een jazzy 
vertolking van Het lied van de 
regen door Peter Hens. Jammer, 
waarom moeten nieuwe dingen 
steeds op misprijzen onthaald 
worden ? Wil het ANZ zijn tal
rijk publiek behouden dan zal 
het ervoor moeten zorgen dat 
het openingen maakt naar 
nieuw^e mensen. 

(gv) 

NEKKA'95: 

DE AVOND VAN DE GEMISTE KANS 
Nekka '95 was een nacht met 
•weinig echte hoogtepunten en 
met — wat Raymond van het 
Groene-woud betreft — één zeker 
dieptepunt. Het programma 
oogde nochtans goed en ook de 
organisatie zelf verliep bijna 
vlekkeloos. Dat het Antwerpse 
Sportpaleis geen ^vare muziek
tempel is, nemen we er dan nog 
graag bij. Nekka bijwonen doet 
men immers in de eerste plaats 
voor de sfeer, de muziek moet 
daartoe bijdragen. Alaar dat ge
beurde te -weinig om het be
leefde publiek echt waar voor 
zijn geld te geven. 

Van opener Philippe Robrecht ont
houden -we dat -we hem alles 
mogen -vrjigen. De enige vraag 
die rees bij het publiek -was: 
„ Waarom ?". Niemand die vroeg 
om ermee door te gaan. Ge
lukkig. 

MONUMENT 
Kris De Bruyne is een monument 
in het Vlaamse hed en is die 
stempel -waard. De man kent 
zijn vak en maakt mooie hedjes 
die ook na 10 jaar nog het 

Raymond van het Groenewoud had er duidelijk geen zin in op Nekka. 
De hoog gespannen verwachtingen werden geenszins ingelodt. Vol
gende keer noodzakelijk beter! 

beluisteren -waard zijn. Hij zong 
over Amsterdam en over dat
gene w^aar hij voor leeft. Precies 
datgene -waarvoor ongeveer 

8.000 mensen w^aren samenge
komen. 
Daarna -was het de beurt aan de 
Nederlandse band Tröckener 

^ 

Keks met een zanger die op plaat 
al moeilijk te verstaan is, laat 
staan onder het ge-weld van de 
decibels in het Sportpaleis. Zan
ger Rik De Leeuw had het over 
Het feest van de gemijte kans, 
typerend voor -wat volgen zou. 
De toeschou-wers liepen niet 
echt warm voor hun set die 
naast een rockversie van De een
zame fietser ook hun in Vlaan
deren bekendste hit — dankzij de 
Kreuners-vcTsie — Nu of nooit ten 
gehore bracht. De drank- en 
worststandjes buiten de kon-
certzaal deden goede zaken. 

SOCIAAL KORREKT 
Bij de eerste tonen vaji de vol
gende akt namen de dure maat
pakken en eksklusieve hand
tassen hun plaatsen opnieu-w in. 
Stef Bos is immers een sociaal en 
pohtiek korrekte jongen die 
dromerige hedjes zingt voor ie
dereen, terwijl zijn grote blau-we 
ogen laten uitschijnen hoe 
zw^aar het valt het -wereldleed te 
moeten torsen. 
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Feit is dat deze moraalridder 
voor een van de weinige hoog 
tepunten van de avond heelt 
gezorgd. ld dit nu later?, Daruen 
(samen met de Zuid-Afrikaan 
Johanned Kerkorret), Papa, Wodka 
en Pepermunt werden door veel 
kelen meegezongen. Dat Bos 
niet hoog oploopt met het 
Vlaanu Blok is geweten en het 
verwonderde dan ook niet dat 
hij daarmee op de proppen 
kwam in één van ziin nummers: 
„Ik ben geen volk, ik hoef niet eerdt." 
Klare taal. Aan het eind van de 
avond kwam hij nog terug voor 
een gesmaakt duet met Frank 
Boeijen. 

NIET MOGEN ZIJN 
Clvudeau mag dan zijn beste tijd 
gehad hebben als lieveling van 
de Vlaamse meisjes, entertainen 
kunnen ze nog steeds. De 4 
nummers uit de nieuwe CD 
Oker, met daarin het aandeel van 
Johan Verminnen sloegen mis
schien niet zo sterk aan, de bom 
barstte evenvi^ei bij de aanzet 
van Louide, uit een vorige CD. 
Het was de enige keer die avond 
dat alle aanwezigen de handen 
op elkaar sloegen en luidkeels 
meezongen. Het verplichte Z)(Mr 
ffoo-t ze, dit keer a kapella, sloot 
de professionele set af. 

Het is niet omdat Noordkaap jJ 
eens met een nummer op Radio 1 
te horen is dat de groep ge
rekend kan worden tot klein
kunst. Het zou niet mogen zijn en 
E^n heel klein beetje oorlog recht
vaardigden zeker haar aanw^e-
zigheid op Nekka, het andere 
rockgeweld dat zij brachten 
misschien iets minder. Zanger 
Stijn — ik boer alleen van echte 
kola — Meurid, zoals gewoonhjk 
geplaagd door tientallen on
zichtbare mannetjes die hem 
langs alle kanten belaagden, géif 
zich helemaal. 

Noordkaap bracht wat van 
Noordkaap verwacht mocht 
worden: een half uur Vlaamse 
muziek met bedien, vooral ge
smaakt door de harde kern van 
fans. Nuja, Wat id (klein)^tt««<f.'' 

OLE, OLA? 
Over Raymond van het Groene-
woud zijn we kort. Hij en zijn 
Straffe Mannen kwamen van een 
optreden in Wilrijk en hadden 
daar hun beste kruit al ver
schoten. Rajnnond veinsde In 
the groove te zijn, gaf een on
gevraagd en ongeïnspireerd 
Meidjed ten bis en verliet met de 
allure van een halfgod het po
dium nog voor het zijn orkest de 
laatste toon gespeeld had. Ja , de 
betalende toeschouwer had ze
ker meer verdiend, olé, ola ! 

Het inmiddels sterk uitgedunde 
publiek zat niet echt meer te 
wachten op Frank Boeijen. De 
hooggespannen verwachtingen 
waren niet uitgekomen en na 
het beschamend optreden van 
Van het Groenewoud was voor 
velen de maat vol. Boeijen had 
de ondankbare taak om dit fes
tival af te sluiten. Het was Koud 
in zijn hart en dat was het ook 
voor de mensen die geen tram 
meer hadden richting Centraal 
station. Nekka moet volgende 
keer wel heel goed -worden, wil 
het een jaarlijkse nacht blijven. 
Het initiatief op zich verdient 
Lmmers meer dan wat er dit jaar 
van gebakken werd. 

Geert Vranken 

14 JAAR MIHERAND 

FRANS SOCIALISME WERD LIBERAAL 
Mei 1981: Frankrijk zou er 
vanaf dan anders gaan uitzien. 
De socialist Francois Mitterand 
veroverde het Elysée. Parijs 
wist geen blijf met zijn opti
misme: geen doodstraf meer, 
geen werkloosheid meer, de 
werkweek zou gereduceerd 
worden tot 35 uren, de kloof 
tussen arm en rijk zou worden 
wegge-werkt en er zou een rui
mer kultuurbudget komen. 

Peter Vandermeersch, joernalist 
bij De Standaard, woont sinds 
1992 in Parijs en noemt de licht
stad zijn maitresse. Hij brengt 
een gedetailleerd beeld van 
veertien jaar Alitterrandisme in 
de Davidfondsuitgave : Het 
Frankrijk van Mitterand. 

Na twee opeenvolgende pre
sidentiële mandaten verlaat 
Mitterand in mei 1995 na 14 
jaar het Elysée. 

Doordrongen van de kleinbur-
gerhjke en katolieke kidtuur 
trok hij als jongeman naar Parijs 
om er "Sciences Po" te studeren. 
Na een kollaboratieperiode on
der het Vichy-regime, waaraan 
hij trouwens goede kontakten 
overhield, ging hij toch in het 
verzet. Mitterand hu^vde de 
verzetsaktiviste Danielle Gouze 
en kwam in Parijs terecht als 
joernalist en lid van de UDSR, 
een kleine politieke beweging. 
Vanaf 1947 bekleedde hij ver
schillende ministerposten, zat 
verwikkeld in enkele schanda
len maar bond met de slogan 
"Un président jeune potu^ une 
France moderne" toch de strijd 
aan voor het presidentschap die 
hij in 1981 zou vrinnen. 

Dit presidentschap drukte zijn 
stempel op het Franse politieke 
landschap. 

Samengevat bevat deze periode 
de bloei, de groei maar tevens de 
ondergang van het socialisme. 
Na 14 jaar Mitterandisme lijkt 
de socialistische partij terug ver
vallen in de zorgwekkende toe
stand waarin Mitterand ze aan
trof. Deze ontwikkehng ging 
gepaard met het gezichtsverlies 
van de kommunistische partij en 
dan vooral van haar leider, Ge
orges Marchais. Mitterand 
streefde ernaar van de socia
listische partij de grootste te 
maken binnen het linkse blok. 
Zijn strategie bestond erin de 
kommunisten te omarmen om 
ze daarna beter te kunnen ver
stikken. Zo stelde hij samen met 
de kommunisten een gemeen-
schappehjk programma op. 
Beide partijen gingen dit bond
genootschap aan met de be
doeling de andere te domineren. 
Uiteindelijk waren het de so
cialisten die hun slag thuis haal
den. 

E^n van de opmerkehjkste evo
luties gedurende het Alitteran-
disme is de opgang van ex
treem-rechtse FN o.l.v. J - M Le 
Pen waarbij velen Mitterand 
ervan verdenken dat hij deze 
groei niet zonder genoegen vast
stelde. Doordat het sukses van 
het FN de traditioneel rechtse 
partijen temperde was het F N 
immers een objektieve bond
genoot van Mitterand. 

Gedurende het Mitterandtijd-
perk braken eveneens de groe
nen door. Maar de doorbraak 
werd gevolgd door zware ne-

sen het beleid van de eerste 
socialistische premier. Pierre 
Mauroy, en de laatste, Pierre Bé-
régovoy. Mauroy voerde een eko-
nomische politiek gekenmerkt 
door sociale generositeit, nati-
onahsaties en devaluaties. De 
laatste premier streefde naar 
een ekonomische en monetaire 
unie, voorzichtige privatiserin
gen en beheersing van het be
grotingstekort, waardoor hij 
een Hberale weg inslaat. Het 
tegengaan van de duale maat
schappij w^as één van de be
langrijkste programmapunten 
van 1981. Hierin slaagde de 
socialistische partij niet, wat 
Mitterand zelf ook toegeeft. In
tegendeel, er werd een groei
ende ongelijkheid vastgesteld. 

De rode draad doorheen het 
boek zijn de verdiensten en mis
lukkingen van het socialisme 
gedurende het anderhalve de
cennium. Gevoed door een ge
zonde persoonlijke visie be
schrijft Vandermeersch dit op 

I een kritische wijze. "Het Frank-
•̂  rijk van Mitterand" geeit een eva-
& luatie van een opmerkehjk tijd

perk binnen de Franse geschie
denis, dat eindigt met de pre
sidentsverkiezingen van 1995. 

Katrien Pauwels 
derlagen. Nog steeds krijgen de Naast de evolutie van andere 
Franse groenen geen voet aan partijen belicht Vandermeersch c» Het Frankrijk van Mitte-
wal en naar de presidentsverd- de kentering binnen het soci- rand. Peter Vandermeersch. 
kiezingen van 1995 toe wordt sJistische beleid. Hiervoor Uity. Daviddfondd, Leuven, 395 
dit evenmin verwacht. méiakt hij een vergeHjking tus- Jr., 136 blx. 

WO II In °STORY"-STIJL 

VELE KLEINTJES MAKEN 
NIET ALTUD EEN GROOT 

Het Front National waa voor Mitterand een objektieve bondgenoot. 

„De geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog kan niet 
indringender beschreven wor
den. Het boek De getuigen. De 
geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in egodocumen
ten presenteert zich nogal bom
bastisch op de achterflap. Niet 
minder indruk-wekkend is de 
kaft vooraan. Want de getuigen 
die ons daar, via foto, beloofd 
worden zijn ondermeer 
Winston ChurchUl, Simone de 
Beauvoir, Albert Speer, George 
Orwell, John F. Kennedy, Gra
ham Greene en Peter Ustinov. 

Allemaal oogverblinding. Het is 
een flutboek. Van Simone de 
Beauvoir krijgen we welgeteld 
17 regeltjes te lezen over schie
tende Duitse soldaten die ze 
vanuit haar Parijs' appartement 
waarneemt. En Albert Speer 
mag zich een half blaadje lang 
op de borst kloppen dat hij 
tekort schoot toen hij vanaf de 
zommer 1944 ^veet zou hebben 
gekregen van de jodenuitroei-
ing. En zo mogen meer dan 170 
zo beroemd mogelijke personen 
een minuskuuul verhaaltje doen 
omtrent een of andere episode 
of voorvaUetje uit de jongste 
wereldbrand. Het begint trou
wens reeds met de Franse eer-
ste-minister Georges Clemen-
cau die in één pagina zijn ont
leding van het Vredesverdrjig 
van Versailles (1919) ten beste 
mag geven. „Een schat aan 

Wuidton ChurchilL 

vertaald. En de bindteksten van 
een zekere Boudevrijn van Hou
ten zijn uiterst kort, lullig ei
genlijk, en situeren de fragmen
ten geenszins in een gepaste 
samenhang. 

Een voetnotenapparaat, een 
kronologie of een personenre
gister die de lektuur van de 
„ego-documenten" zou kunnen 
ondersteunen ? Vergeet het 
maar. Het boek werd blijkbaar 
vlug-vlug in elkaar geflansd. En 
als dit niet het geval was, dan is 
het zonde van de tijd. 

Wie ge'interesseerd is in de 
Vlaamse of de Belgische situatie 
hoeft ook cJ geen moeite te doen. 
Niemand van bij ons mocht van 
de Nederlandse uitgever zijn 
zegje komen doen. We zullen er 

^ echt niet om rouwen. Geschie-
1 denis? Indringend? lïen boek 
J om ^vat lusteloos in te bladeren, 
uj zoals in Story. Maar lieft vol-
J gende week geen ander. 

Filip Delos 

prachtig materiaal", lezen we op 
de achterflap... 

Dit pretentieuze boek is een 
boek in Story-stijl. Korte stuk
jes privé-geschriften, met veel 
aandacht voor de smakelijke 
„petite histoire", de verhouding 
van Hitler met Eva Braun bij
voorbeeld. De opgenomen frag
menten zijn vaak zeer slecht 

^ I ^ 

c» De getuigen. De gedchiedenLi 
van de Tweede Wereldoorlog in 
egodocumenten. Samengesteld, 
vertaald en van begeleidende tek
sten voorzien door Boudewi/n van 
Houten. Uitg. Anthos, 
BaarnJHadewijch, Antwerpen. 
341 blx., 595 fr. 
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EURO-BRUSSEL ALS TROEF VOOR VLAANDEREN 
Het L) verheugend voét te öteLlen dat de plaats van de Europese eenmaking zou 

VLmnderen in Europa, en de problemen die de integrate f^^^'^ttt ^kennSrc Io ' ^ r 
van onze regio daarbij ondervindt, het voorwerp beguit ud tendenzen tot globalisering, 
te maken van weterufchappelij'ke pubiikatie<i. Totnogtoe flexibiliteit en geografische kon-
bUef het tema teveel steken in polemische, niet zelden kurrentie tussen steden en re-
^ •' . 1 ... ^ "t I I • S'" -̂ ivesteloot geert wel toe dat 

demagoguche ,)teiungnamen door orulakingdgroepen en \^^ Europese eenmakingspro-
politieke partijen, waarbij zowel voor- aU tegenstander,) ces deze herstrukturering nog 
elkaar met éloganö om de oren ,)loegen. Het valt te hopen versterkt. 
dat de recente publikatie van Herman Wuytd, EU Niettemin wijst hij er op dat het 
Boeten en ChrUian Kesteloot 'Vlaanderen in Europa, aandeel van de Eurokratenm de 

. . • >> /-A T \ Vlaamsbrabantse bevolking 
problemen bij de integratie van een regu) (Acco, Leuven) zeer beperkt blijft. Enkele ge-
gretige aftrek vindt bij wie zich voor de Vlaanue identiteit, meenten kampen wel met een 
de podtie van Vlaanderen en het NederLindö aU taal en Euro-koncentratie die de 20% 
. C • r-y T / / • / T7/ benadert. En er werden on-

kuLtuur in Europa, en de proalematielc van Vlaams 
Brabant interes<feert. 

enadert. tL,n er werden on
miskenbaar zware prijsstijgin
gen op de woningmarkt vast
gesteld. Anderzijds mag niet 
vergeten worden dat het ar
rondissement Halle-Vilvoorde 
het rijkste arrondissement is van 
het land, met een gemiddeld 
inkomen dat in '92 47% boven 

er zoveel kleine volkjes en 
turen bestaan in dat grote Eu
ropa. En samen met de Ne
derlanders telt de Nederlands
talige kultuurgemieenschap zon 
20 miljoen zielen, wat na de 
Duitsers, de Italianen, Britten, 
Fransen en Spanjaarden toch de 
zesde viool is in het Europese 
volkerenkoor. 

In Vlaanderen, dat wat ervaring 

D
e Vlamingen vormen in Het tweede deel gaat in op 

Europa een klein volk. De enkele problemen die de in-
5,6 rmljoen Vlamingen zijn tegratie van Vlaanderen in Eu-
weinig meer dan een peul- ropa oplevert: de inschakeling 

schil in de klub van 370 miljoen van de regio's in de struktuur '^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^^ arrondis-
EU-inwoners. Ware het met dat van de Europese Urne; de po- ^^^^^^ j 0^^,^^;^^ goven-

1 kleine volkies en kul- sitie van de JNederlandse taal en ,. j • j ^ • j 
, , . , 1 - 1 1 dien ondervindt in de eerste 
kuituur in de EU; en de invloed 1 ^ ^ 1 r> 1 

„ „ 1 plaats een aantal rsrusselse ge-
van Europa op Brussel en ^ ^ • 1 ° 
,„ r. S , ^ meenten negatieve gevolgen 
Vlaams-Brabant. 1 1 u 1 *, -1 1 r 

van deze globale ontwikkeling 
Om de positie van de Neder
landse taal in Europa te be
houden en verbeteren doet Bae-
ten enkele suggesties. Het Ne
derlands is w^eliswaar een of
ficiële én een werktaal in de 
Unie, maar er moet bvb. een 

heeft met kulturele en politieke einde komen aan de onduide-
verdrukking, maakt men zich hjkheid die over het statuut van 
hier en daar grote zorgen over de talen bij de Europese in
de overlevingskansen in de Eu- stellingen blijft bestaan. Vlaan-
ropese Unie. Er wordt dan ver- deren streeft dit natuurlijk best 
wezen naar Vlaams-Brabant, in samenspraak met Nederland 
dat zich op het vlak van taal, na. Het is volgens Baeten zeker 
milieu, verkeer, ruimtelijke or- ook nodig aan de kultuurpa-
dening, grond- en huurprijzen ragraaf een taaiparagraaf toe te ^ een bedreiging voor z'n kul-
in de wurggreep heet te be- voegen. ^ ^ ^ j ^ eigenheid, maar aJs de 

VERDRINGING motor van ekonomische én kul-
T-v • 1 1 T7 turele ontwikkeling. 
De invloed van Europa op ° 
Brussel en Vlaams-Brabant be- De groeiende internationale uit-
schouwt Kesteloot als de lokale straling van Brussel is volgens 
uiting van een globale inter- de auteurs immers een troef 
nationale ekonomische her- omdat de Nederlandse kuituur 
strukturering, die zelfs zonder er een spreekbuis vindt die veel 

waarbij enerzijds de grote in
komens de stad ontvluchten, en 
anderzijds armoezaaiers en 
marginalen allerhande de stad 
opzoeken. 

Kesteloot pleit voor overleg tus
sen de gemeenten rond Brussel 
om de sociale verdringing tegen 
te gaan, en voor kompensatie 
vanuit het vs^elvarende Vlaams-
Brabant aan het noodhjdende 
Brussel. Dit kan echter pas, zo 
merkt Wujrts in het algemeen 
besluit op, wanneer de Vlaming 
zijn hoofdstad niet langer ziet 

vinden van de hoofstad van Eu
ropa; naar het Merkenbureau, 
waar zelfs de Belgische premier 
en Vlaming Dehaene het Ne
derlands prijsgaf; naar de (in
tussen aangepaste) Etiketten-
richtlijn, die toeliet dat etens-
w^aren zonder Nederlandstalige 
produktinformatie in Vlaande
ren verkocht worden, etc. Tel
kens wanneer iemand "Stop 
Euro-Brussel" roept, is er ech
ter wel een andere die, desnoods 
met cijfers en tabellen in de 
hand, de weldaden van Europa 
voor onze regio aanprijst. 

TAALPARAGRAAF 

Het is goed eens het politieke 
gekrakeel te laten voor wat het 
is, en er de wetenschappelijke 
inzichten en voorstellen, ver
zameld in een boeiend boek van 
professor Politieke Weten
schappen Herman Wuytd (Eras-
mushogeschool Brussel), soci
ologe ELt Boeten (Vlaams The
ater Instituut) en sociaal-eko-
nomische geograaf Chrutian 
Kedtebot (KU Leuven) op na te 
lezen. Deze inzichten geven nu 
eens de voorstanders van 
"Euro-Brussel" gelijk, en dan 
weer steunen ze standpunten 
van de tegenstanders. 

Het boek is ingedeeld in twee 
delen. In een eerste deel, Vlaan
deren en Europa, onderzoeken 
de auteurs hoe Vlaanderen en 
Europa op zoek gaan naar hun 
identiteit. Ze roepen de 
Vlaamse regering op het ini
tiatief te nemen tot een inter
nationaal vergelijkend onder-

zoek naar de kulturele identiteit Voberu) Herman Wuytd moet Vlaanderen in het huidige Europa, dat 
van de volkeren in de Europese 
Unie. • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • 

verder reikt dan de andere 
Vlaamse steden, en omdat de 
Nederlandse kuituur er veel in
tenser kan groeien en bloeien 
door de interaktie met een kos
mopolitische, multikulturele 
omgeving. Brussel is bovendien 
overdag een zeer Vlaamse stad 
met haar pendelaars, studenten, 
scholieren en andere bezoekers. 
De stad is potentieel het be
langrijkste centrum van de Ne
derlandse kuituur. Wie in zo'n 
omgeving dchrik heeft voor iden-
titeitdverlud, heeft eigenlijk alleen 
maar öchrik van zichzelf, schrijft 
Kesteloot. En wanneer Brudael 
daadwerkelijk het belangrijkdte cen
trum van de Nederland<te kuituur 
zou worden, valt er niet veel meer te 
vrezen voor een verf ranging of ver-
engeLing van Vlaamd-Brahant. 

VLAAMSE STAAT? 

In het Algemeen Besluit maakt 
Wu3rts tenslotte een boeiende 
vergelijking tussen de twee al
ternatieven die Vlaanderen 
heeft om in Europa zichzelf te 
blijven: het grote alternatief (een 
zelfstandige staat), of het re
gionale alternatief (via een uit
breiding van de macht en be
voegdheden van de regio's tot 
een Tweede Kamer naast een 
volwaardig Europees Parle
ment en een echte Europese 
Regering). 

Wuyts is ervan overtuigd dat 
indien Vlaanderen in Europa 
zijn stem wil laten horen, het 
aan de tafel der ministers moet 
kunnen zitten om er zijn eigen 
standpunt te vertolken, zonder 
tussenkomst van België. In het 
huidige Europa dat enkel étaten 
erkent, zou Vlaanderen duó een eigen 
staat moeten zijn. 

De auteur vindt niet dat Vlaan
deren daarvoor te klein is. Mo-
gehjk buitenlands verzet tegen 
een onafliankelijk Vlaanderen 
vindt hij evenmin een argument. 
Het Belgisch probleem oploMen ver
plicht nut tot het oplodden van het 

regionale probleem in de andere Ud-
staten, zo er al een regionaal pro
bleem bedtaat. 

In zijn analyse van de hypotese 
van Vlaamse onafhankelijkheid 
glijdt Wuyts o.i. nogal mak
kelijk heen over het probleem 
Brussel, dat volgens hem de 
hoofdstad van Vlaanderen kan 
zijn met een jpeciaal statuut dat 
tegenwet komt aan de multikul
turele samendtelUng van zijn be
volking. 

En over de twee andere moei
lijkheden, die bvb. prof. Suy in 
een gesprek met ons weekblad 
(26 okt. "94) i.v.m. de Vlaamse 
onafhankelijkheid aanhaalde, 
rept hij met geen woord: het 
probleem van de Belgische 
schuldverdeling; en de moei
lijke ekonomische leefbaarheid 
van Wallonië, dat indien Vlaan
deren een zelfstandige staat 
wordt wEiarschijnlijk geneigd 
zal zijn aansluiting te zoeken bij 
Frankrijk, waardoor de taal
grens pas ^verkeli)k een staats
grens wordt. 

Indien de regio's met effektieve 
macht bekleed zouden worden 
op het Europese niveau, wil 
Wuyts echter best het regionale 
alternatief overwegen. Dan 
moet het Komitee van de Re
gio's beshssingsbevoegdheid 
(niet louter adviesbevoegdheid) 
verkrijgen, of minstens de nood
zaak van instemming op do
meinen Wciarvoor de regio's be
voegd zijn. Dan moet er een 
tweeledige parlementaire struk
tuur op Europees niveau ko
men, met een volwaardig Par
lement, een Tweede Kamer van 
de Regio"s en een echte Eu
ropese Regering. 

Peter Dejaegher 

<=& Vlaanderen in Europa. Pro
blemen bij de integratie van een 
regio. H. Wuytd, E. Baeten en C. 
Kedtelaot. Uitg. Acco, Leuven, 
1995, 191 blz, 685 fr. 

enkel dtoten erkent, een onafhankelijke jtaat zijn. 
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STENEN BELANGRIJKER DAN BENEN? 

TOPKLUBS MET EN ZONDER VISIE 
Een meiu moet geduld hebben maar uiteindeiijk begint het 
vroeg of Laat toch te dagen. De man die nu de duidternu) 
open brak heet Mare Degryée. „Die kleine" van trainer 
Boifkamp it telde onomwonden dat de ambitied van An-
derlecht niet meer met de zijne overeenstemmen. Dat de 
Bru>)éeUe klub hooguit nog de ambitie voedt de bed te van het 
land te zijn en daarmee houdt het op. Het redtant van de 
bekommernuden wordt uitgedrukt in cijferd. 

Wi 
lij zijn zelf altijd voor
stander geweest van 
klubs met sluitende re
keningen. Schulden zijn 

voor niets goed en richten uit
eindelijk de sterksten ten 
gronde. Maar Anderlecht po
neert redeneringen die niet 
meer kloppen met eerdere uit
spraken. 

WIEROOKPOTTEN 
Toen de klub zon tien jaar 
geleden met de herbouw van 
zijn stadion begon werd gesteld 
dat daardoor de doorstoot naar 
de internationale top zou mo
gelijk -worden. Daarom moest er 
eerst in stenen geïnvesteerd 
vi^orden. Nadien zouden de 
voetballersbenen volgen. En 
precies daar wringt het voet
balschoentje. Anderlecht plukt 
nu de rijke vruchten van zijn 
geïnspireerd beleid. De loges 
zijn verhuurd, de businnes seats 
zitten vol. Er wordt trots verteld 
dat er zelfs •wachtlijsten werden 
aangelegd. Het prestigieuze res
taurant van de klub zit geregeld 
vol. Er worden seminaries ge
organiseerd in het Vanden 
Stockstadion. Het financiële ge
luk kan niet op. Maar sportief 
blijft daar niets van over. Het 
team van de voorzitter en de 
manager voetbalt bescheidener 
dan ooit. Anderlecht beeft wan
neer het uit tegen een mid
denmoter moet spelen en het 
verhest in de eigen tempel soe
pel punten tegen Sint-Truiden, 
KV Mechelen en Cercie 
Brugge. Alarc Degryse moet 
maar vertrekken als het hem 
niet zint. 

Ach, ze zullen in het park wel 
een uitleg verzinnen die gretig 
w^ordt doorgeslikt maar waarom 
is het allemaal nodig geweest? 
In geen jaren bracht de klub een 
schraler elftal tussen de lijnen 
dan dit seizoen. Jaa r na jaar 
werden toppers verkocht. NUis 

en Albert waren de laatsten die 
de weg naar het buitenland 
mochten (of moesten) gaan. Ze 
werden vervangen door zeer 
middelmatige voetballers wiens 
gaven en gebreken door en door 
gekend waren op het moment 
dat ze naar het Astridpark ver
huisden. Volgend jaar zal Ka-
ragiannis wonderen verrichten 
voor paars-wit. Een stevige bre
ker die al jaren in de hoogste 
afdeling voetbalt en zich nu zo
waar heeft opgedrongen aan de 
aandacht van de scouts (?) van 
Anderlecht. Albert Roosens, de 
laatste Belgische dirigent met 
een sportieve en geen financiële 
visie, moet zich omdraaien in 
zijn graf. Het sportieve beleid 
van Anderlecht is w êl erg on
doorzichtig geworden. Men kan 
vaststellen en de schouders op
halen. Wat de Brusselaars op 
Mambour heten zien was rond
uit beschamend. Ze werden één 
helft lang weggespeeld door een 
middenmoter die maandenlang 
met degradatiezorgen zat op
gescheept. Ach, in de wandel
gangen zal men Boskamp w êl 
als de schuldige aanwijzen en 
kwetsuren als verzachtende om
standigheden aanvoeren. Maar 
de voetbaUiefhebbers mogen 
daar natuurlijk het hunne van 
denken en het zou goed zijn 
indien de wierookpotten uit het 
Astridpark zich eens wilden re-
ahseren dat zij dat ook doen! 
Het respekt voor de klub daalt 
met de dag. Ondanks de re
keningen waarschijnhjk beter 
kloppen of batiger saldi ver
tonen dan ooit. Voetbal zonder 
geld kan niet meer maar het is 
nog altijd méér dan geld. 

AUXERRE ALS MODEL 
Inmiddels blijft de afloop van 
het kampioenschap onzekerder 
dan ooit. Club Brugge kan zelfs 
nog eerste eindigen. Indien de 
Westvlamingen geen punt meer 

Mare Degn/de laat de hal vooraUnog rollen voor Paard- Wit. AU het aan Anderlechtd laatdte topper ligt, 
zal dat niet lang meer duren. Meer ambitie heet het. 

TERUG VAN WEGGEWEEST? 
Voor het eerst in zeven jaar 
zal Racing Mechelen geen na
tionaal basketkampioen wor
den. Coach Lieven Van Kers-
schaever betreurde het omdat 
hij ervan overtuigd blijft dat 
zijn ploeg nog altijd het 
meeste talent bezit. Dat kan 
zijn, maar de honger van de 
meeste spelers zal na de vele 
nationale suksesen wel gestild 
zijn en internationaal schijnt 
de maag van het Belgisch bas
ketbal niet groot genoeg. Met 
die reaUteit zal vermoedehjk 
ook de nieuwe landskampi
oen, Sunair Oostende of 
Charleroi, binnen de kortste 
keren worden gekonfron-
teerd. Na de magere jaren 
schijnen voor de kustploeg 
opnieuw betere tijden aan te 

breken. Het is de grote ver
dienste van Rudolf Vanmoer-
kerke dat hij zich door de 
tegenvallende resultaten nooit 
heeft laten ontmoedigen, dat 
hij zijn handen van de klub 
niet heeft afgetrokken. Hij 
heeft zijn sportief kind niet 
aan zijn lot overgelaten. Hij is 
het blijven bemoederen of be-
vaderen, naargelang men ver
kiest, en hij wordt daar nu 
misschien voor beloond. Ver
huist de titel naar Wallonië, 
waar men ook al jarenlang 
zware inspanningen levert en 
onverdroten blijft proberen, 
dan zal daar voor Oostende 
vermoedelijk nog geen been 
aan gebroken zijn en dat 
schijnt ons een wel zeer ge
zonde uitgangsbasis. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

prijsgeven zullen zij er trouwens 
dicht bij zijn. Dat zou dan wel 
een toppunt heten. De ploeg 
van Broos gooide immers nog 
meer punten te grabbel dan die 
van Boskamp. Voorlopig maakt 
de ploeg van Robert Waseige de 
beste kansen. Standard is zeker 
nog geen topploeg maar het kan 
er misschien opnieuw een wor
den. Sclessin voetbalt met een 
visie, met een systeem, met een 
organisatie. Waseige, vermoe
delijk al jaren de beste trainer in 
dit land, weet waar hij naar toe 
werkt, waar hij naar toe wil. Hij 
ziet nog ruime groeimogelijk
heden voor zijn ploeg en waar
schuwt voor de gevaren die het 
topvoetbal in deze tijden be
dreigen. Waseige predikt zijn 
geloof in „natuurhjke" klubs. 
Auxerre is zijn model. Een ge
zond kijkerspotentieel, een ge
degen jeugd- en scoutingsbe-
leid, een ontwikkeld klubge-
voel, beroepsplicht als onder
steuning van gezonde ambities. 
Hij verkettert de denkmodellen 
van de Uefa die de topklubs op 
alle mogelijke manieren ^vil be
voordelen, die bepaalde „gro
ten" gegarandeerd toegangs
recht tot de Champions League 
wil waarborgen en die de klei
neren ver weg houdt van de 
geldpotten van de grote tele
visielanden. Als er één enkele 
trainer is die we de landstitel 
gunnen is het wel deze van 
„serieux" doordrongen Luike-
naar. 

DROOMFINALE 
We moeten inmiddels wel toe
geven dat de Champions Lea
gue opnieuw een droomfinale 
krijgt. Milan-Ajax. E^n affiche 
die niets van doen heeft met de 
deugdelijkheid van de kompe
titieformule maar alles met de 
kw^ahteit van de twee ploegen. 

Ajax is een absoluut begrip in 
het Europese voetbal. De lef 
van de Amsterdammers is on
begrensd. Hun opleidingsinsti
tuut geniet \vereldfaam en blijkt 
tot nog toe „onnavolgbaar". Het 
schijnt gesneden op het karak
ter en de mentcJiteit van de klub 

en de stad. Goed twintig jaar 
nadat Ajax triomfen vierde on
der Rinus Aüchels en mét J o -
han Cruyff staat de klub op
nieuw op het hoogste platform. 
Nog één hindernis moet ge
nomen worden. AC Miljin. Ver
moedelijk de beste geohede 
voetbalmachine ter w^ereld. De 
klub van Berlusconi staat voor 
de derde keer na elkaar in de 
eindstrijd. Er moet dus nog w êl 
wat meer zijn dan oneindig veel 
geld. Het Italiaanse calcio is 
anders nog altijd de goudmijn 
van het internationale voetbal. 
Twee Italicianse klubs, Juventus 
en Parma, spelen de finale van 
de Uefacup. 

De beker met de sterkste be
zetting in de breedte. In de 
beker voor bekerhouders moe

ten Saragossa en het stroeve 
maar onbuigzame Arsenal om 
de hoogste onderscheiding 
knokken. Zet de zes Europese 
finahsten naast elkaar, bekijk 
hun nationaliteit en je weet waar 
de bloem van het internationale 
voetbal in deze tijden groeit. 
Italië, Spanje, Nederland en 
Engeland. Het valt op dat 
Duitsland ontbreekt en dat mag 
ons niet verwonderen. De Bun-
deshga is niet meer wat ze w^as. 
NatuurHjk wordt er nog hard en 
veel gelopen, er wordt nog fel en 
geestdriftig om elke bal gestre
den maar het grote talent is 
zeldzamer geworden. Een tij
delijk verschijnsel wellicht waar 
wij ook kunnen over meepra
ten. 

Flandrien 

STERK MAAR 
NIETONKLOPBAAR 
Laurent Jalabert is ongetwij
feld de sterkste renner van het 
voorseizoen. Hij won Parijs-
Nice, Milaan-San Remo en de 
Waalse Pijl. Hij schitterde in 
Luik-Bastenaken-Luik en liet 
de kasseiklassiekers links hg-
gen. Die zijn naar zijn zeggen 
voor later. Het is inderdaad 
kw^aad kersen eten met de 
Fransman wanneer hij zijn 
zinnen op een wedstrijd heeft 
gezet. Maar in de „Doyenne" 
is gebleken dat hij ondanks 
alles niet onklopbaar is. Dat 
ene Mauro Gianetti een top-
klassieker kan winnen dankt 
de Zwitser natuurlijk aan een 
zeer gunstige samenloop van 
omstandigheden maar het be
wijst natuurlijk wel dat in 
ééndagskoersen alles moge
lijk blijft. Alhoewel. Toen de 
nobele onbekende, want dat 
was hij toch voor het grote 
pubhek, plots opnieuw ver
nietigend toesloeg in de Gold 
Race stelden velen zich vra
gen. Hoe was zoiets nu mo

gelijk? 31 en plots doorbre
ken. Een kwestie van zelf
vertrouwen of van begelei
ding? Wie zal het zeggen. 
Maar de man klom in één 
week tijd uit de anonimiteit 
naar de leidersplaats in de 
wereldbeker. Begrijpe wie 
kan. 

In de Waalse klassiekers zijn 
de onzen anders weer op een 
angstaanjagende manier on
deruit gegaan. In Luik-Bas
tenaken-Luik eindigde Mu
seeuw dertiende en Axel 
Merckx vierendertigste en 
daarmee was het ganse ver
haal verteld. 

Geef toe dat het te weinig is 
om normaal genoemd te wor
den. Ontmoedigend, onthut
send en eigenlijk ook bescha
mend. Meer kunnen we daar 
niet over schrijven. Zelfs de 
Nederlanders en de Duitsers 
deden beter en dan zouden we 
niet mogen wanhopen. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 29 APRIL 

DANGEROUS LIAISONS 
In het Frankrijk van de 18de eeuw manipuleert een immorele 
vrouw met de hulp van een gelijkgezinde graaf het leven van de 
mensen in haar omgeving, en dat alleen maar omdat zij dat leuk 
vindt. E^n uitstekende bewerking van de roman van Choderlos 
de Laclos, met prima vertolkingen van Glenn Close en John 
Malkovich. (Ka 2, om 21u.30) 

ZONDAG 30 APRIL 

MON PERE CE HEROS 
Een gescheiden vader (Gérard Depardieu) gaat met zijn 
tienerdochter (Marie Gillain) op vakantie naar het eiland 
Mauritius. Zij scharrelt er een vriendje op en om hem te 
imponeren doet ze alsof haar vader haar minnaar is. (TV 1, om 
20u.20) 

MAANDAG 1 MEI 

THE OSTERMAN WEEKEND 
Amerik. triller (1983) naar de gelijknamige spionageroman van 
Robert Ludlum. Rutger Hauer speelt de rol van kontroversiële 
televisiejoernalist John Tanner die door de CIA wordt be
naderd om een aantal medewerkers te ontmaskeren. (VT4, om 
20u.30) 

DINSDAG 2 MEI 

CHINATOWN 
In 1937 krijgt een privé-detektive van een bedrogen echtgenote 
de opdracht haar rivale op te sporen. Zijn onderzoek leidt hem 
naar een web van korrupte politiekers en zakenlui. Deze film 
van Roman Polanski (1974) blinkt uit door de prachtige 
dialogen, de grote uitstraling van de akteurs (Faye Dunaway 
en Jack Nicholson). (VT4, om 20u.30) 

WOENSDAG 3 MEI 

WHEN HARRY MET SALLY 
Leuke komedie (1989) met Billy Cristal, Meg Ryan en Carrie 
Fisher. E^n man en een vrouw ontmoeten elkaar eerder 
toevallig en doen er twaalf jaar over om tot de konklusie te 
komen dat zij eigenlijk echt van elkaar houden. Wat de 
puriteinse Amerikanen vooral bijbleef was het geveinsde 
orgasme van Meg Ryan in een overvol restaurent. (TV 2, om 
20u.) 

D O N D E R D A G 4 MEI 

HET BITTERE KRUID 
Regisseur Kees van Oostrum geeft in deze prangende film 
(1985) een aangrijpend beeld van angst en verwarring die 
heerste onder de joodse bevolking tijdens de Tweede We
reldoorlog. Met Ester Spitz, Gerard Thoolen en Kitty Cour-
bois. (Ned. 2, om 19u.l5) 

Ejter Spitz en Gerard Thoolen In Het bittere kruid, een 
onwtreden film naar het boek van Marga Minco. Donderdag 4 
mei op Ned. 2, om 19u.l5. 

EAT THE PEACH 
Twee rklc werkloze vrienden willen naar het voorbeeld van Elvis 
Presley uit de film Roudtabout met hun motoren cirkusstunts 
gaan uithalen tegen een steile, ronde wand. Ierse aktiefilm 
(1986) met Stephen Brennan en Eamon Morrissey. (VT^, om 
20u.30) 

VRIJDAG 5 M E I 

ABOVE THE LAW 
Steven Seagal maakte in deze Amerikaanse aktiefilm (1988) 
zijn debuut als akteur, co-producent en co-scenarist. lïen erg 
gewelddadige film waarin hij de rol speelt van een harde smeris 
uit Chicago, een meester in oosterse vechtkunsten. (VTM, om 
21u.25) 

HERSENBREKER 

6 

10 

13 

15 

17 

8 9 

5 

1 2 3 4 

• • mr 
^ • H 
7 

• • 1 • • 
11 

• 
• • • 

^ • • ^ 

WLMT 

•̂ r̂  
• 

14 

12 

• • ^ 
16 

18 
• B̂ 

OPGAVE 39 
HORIZONTAAL 

1. Voorzien van een pluimen-
dek (8) 

6. Kuiertochten als gevolg van 
verkeerde berekeningen 
(11) 

7. De Ronde van Vlaanderen ? 
(1 ,1 .7 ) 

10. Koffer van pa en z'n dochter 
(6) 

11. Bezig met te verslappen 
(6) 

13. Deze stamp is erger dan alle 
andere schoppen (13, 4) 

15. Klankrijke driehoek (8) 

16. J e kunt ze ook dwazen noe
men (7) 

17. Laat een kwekkend dieren
geluid horen (7) 

18. Spoed u ! (5, 2) 

VERTIKAAL 

1. Goed gegroeid (5) 

2. Die maken dat het werk niet 
zwaar is (4, 6) 

3. Deze omgekeerde volgorde 
ontstaat ingevolge de be
kende zegswijze over „eerst 
gedaan en dan gedacht (6, 2, 
2 ,4) 

4. Aktiviteit waar de neus aan 
te pas komt (6) 

5. Die koopt zeker te kleine 
kostuums ! (12) 

8. Wie dit doet, houdt twee 
gelijke stukken over (8) 

9. Het is onmogelijk hier een 
cirkel van te maken (8) 

11. Waar je tijdens het eten 
kunt leren vermenigvuldi
gen (5) 

12. Bed voor mooischrijvers 
(6) 

14. Toevlucht die je kunt vinden 
bij een Hollands bakje kof
fie (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 38 
Horizontaal: 4. nagelbijter; 7. 
stoelendanss; 8. uittrektafel; 10. 
tolde; 11. afloeren; 13. geroest; 

15. fietsen; 16. verjongings
kuur; 18. sportschool. 

Vertikaal: I. laatste loodjes; 2. 
regeerders; 3. stadia; 5. bier
kaai; 6. rendement; 8. uit de 
weg; 9. zegezuil; 12. lei; 14. 
tijgers; 15. fonds; 17. Koos. 

Bij Hersenbreker 38 -was een 
fout geslopen. De opgave Ho
rizontaal 7 (Plezierige afval-
koers, 11 letters) was per abuis 
weggevallen. Enkele van onze 
„Hersenbrekers" gaven hierbij 
zelf een beschrijving, zoals vb. 
„Regering Dehaene in aktie ?", 
„Ritmisclie bewegende zitdin-
gen" of nog „Gezelschapspel 

voor ministers en politici". Bij 
vertikaal 2 vonden wij bij en
kele van onze spelers „beheer
ders" i.p.v. regeerders, wat ^ j 
ook juist telden. 

De wnnnaar van deze 'sveek is 
André September, Aalsterse-
steenweg 271 te 1745 Opwijk. 
Hij krijgt binnenkort zijn prijs 
toegestuurd. 

De opgave van Hersenbreker 
39 dient in ons bezit te zijn, ten 
laatste op maandag 8 mei a.s., 
en dit op ons adres: Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Dehaene wil een va^te 
buL)art>", las Ahasverus 
Een voor elke kibbelende 
kip? 

© 

Zetduivel: 
De paus een eetmaal 
in België 

© 

Bommelding op SP-feest 
Bom geld? 

© 

Fransen stemden 
Jospiimijdig 

© 

Nationale Bank: goudstaven 
verkopen of verplaetsen ? 

© 

„Celie, waar is mijn 
rugzak?" 

© 

EN OOK DIT NOG... 
MAANDAG I MEI 

HITLER DOOD, NIET BEGRAVEN 
Op zowat alle zenders wordt deze week uitvoerig aandacht besteed 
aan de dood van Hitler en over de verschillende teorieën rond de 
(eventuele) begraafplaats. In deze dokumentaire komt een 74-
jarige Russische vrouw aan het woord, de enige overlevende van 
SMERSH, een speciaal onderzoeksteam dat het lijk van Hitler 
moest opsporen. Op BBC 1 werd gisteren een gelijkaardige 
reportage uitgezonden om 22u.05. (TV 2, om 21u.30) 

4S^ 
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HET ECHTPAAR TORFS-VANDAMME: 

HEILIGVERKLAARDE VU-STRAATLOPERS ^^4/iVOLKSÜfi^ 
^ 

Jan Einlel Torfö en Margriet Vandamme woonden tot aan 
hun peruiloengerechtigde leeftijd in Schaarbeek, toen ver-
huufden zij naar Ooétende. Veertig jaar geleden leerden z£ 
in de Waltra, het teater-café van Stan Philips aan de 
Briuöebe KVS, enkele VU-inilitanten kennen. Op het 
VU-Jekretariuat aan de KartuizerMtraat ontmoetten zij 
Frand Van der Ebt, zij hadden er zich aangeboden om 
„gratl) en vrijwillig" voor de VU te werken. Margriet 
„mocht" in Jet te drukwerk gaan bedelen en Emiel deed 'd 
avondd administratief werk op het öekretariaat, elke week 
hielp hij mee de pakken Volkjunie-kranten naar het 
postkantoor van BrudselXbrengen. Daarbovenop werd hen 
Vilvoorde toevertrouwd, om ook daar pamfletten te bussen 
en affiches te plakken. Of het verhaal van een merkwaardig 
straatlopers-duo. 

D
e magere VU-uitslag bij de 
verkiezingen van 1958 be
tekende voor de militanten 
een grote teleurstelling 

maar toch hielden ze moed. De 
doorbraak van 1965 bekroonde 
hun werk. 

J.E. Torfs: „Na die verkiezingen 
bleek dat de VU-kamerfraktie uit 
„twaalf apoételen" bedtond, een 
haaat evangelische vooupelling want 
nog geen 30 jaar later zou de eerdte 
opdracht van de VU, de federa
lisering van België, bereikt wor
den. " 

Maar eer het zover was diende 
een lange en vaak moeilijke weg 
afgelegd, Emiel en Margriet lie
pen die afstand mee. Zo be
hoorde het echtpaar Torfs-Van-
damme ook tot de Brusselse 
kolportageploeg. Magriet ver
telt hoe dat in z'n w^erk is ge
gaan. 

„SMERIGE EXTREMIST" 
Rïargriet Vandamme: „Mijn 
man en ik denken met een gevoel van 
fierheid en een doéiö humor dikwijU 
terug aan onze plaktijd en onze 
kolportageploeg van de jaren 1958-
1965. Bij de verkiezingen van 1958 
gingen wij affiche^) plakken in de 
dtreek van Grunbergen. Een goede 
vriend van orw, meer Waal dan 
Vlaming, maar met bewondering 
voor onze inzet, leende oru zijn 
kamionette. Hij dpeeDe chauffeur 
maar bleef zelf in de wagen zitten. 
Piotdeling kwam het tot dchermut-
delingen met CVP-plakkerd. Eén 
van hen gooide een dteen tegen de ruit 
van de kamionette. Onze vriend 
kwam kwaad uit de wagen en begon 
in perfekt Nederlandd, maar met 
Frans akjent, te dchetden. Waarop 
hijzelf het verwijt van „dmerige ex
tremist" kreeg. 

De gebroeders Saudemont wa
ren ook bij ons. E^n van ons 
werd een mouw uit zijn vest 
gerukt en de schuldige kreeg 
van een Saudemont een emmer 
pap over het hoofd gekieperd. 
Dat waren mannen, die Sau-
demonts, lenig, dapper, op alles 
voorbereid, enz." 

In het Brusselse had men ge
hoord over kolportage-tochten 
en die wou men er ook or
ganiseren. Bob Maas, J a n De 
Berlangeer, Miei Van Wy-
meersch en Emiel Torfs staken 
de koppen bijeen. Er werd zeer 
goedkoop een VW-kamionette 
gekocht. 

LE JOURNAL DU 
DIMANCHE 
M. Vandamme; „ Onze vriend de 
„dmerige extremist" zorgde g rat id 
voor banken zodat een hele ploeg in 

de wagen kon zitten. Waardchijnlijk 
wad het Bob Maes die ergens een 
micro gekregen had en een familielid 
van Hendrik Elias uit Vilvoorde 
zorgde voor batterijen. Zo raakten 
we op zeer korte tijd volledig uit
gerust voor onze tochten op zaterdag 
en zondag, leder had zijn taak. Mijn 
man legde de data vast en riep de 
ploeg bijeen. Een ander ging de 
tijddchriften op het dekretariaat af
halen. Het was ook een zeer plu-
ralistidche ploeg. Gelovigen die de 
mis moesten bijwonen werden naar 
een dichtbije kerk gebracht en de 
chauffeur wachtte tot na het Ite 
misda est." 

Margriet heeft maar één ne
gatieve herinnering: een man, 
die zogau-w hij het woord 
„Volksunie" hoorde, heftig ver
klaarde :„Ik hou cian mijn ge
loof" en prompt de deur voor 
haar neus dichtklapte. 

M. Vandanune: „Ieder van ons 
had zo zijn eigen manier om mensen 
te overtuigen. AL ik aan 't einde van 
mijn latijn was, probeerde ik moe-

De BruSttelde kolportageploeg in de zomer van 1963. Van links naar rechts: mevr. Pleetincks, Gustaaf 
Vans teenkiste, Piet Pleetincks, Jan De Berlangeer, Margriet Torfs- Vandamme, Mr. Beenders, Bob Maes. 
Achteraan: Eugeen Franco, Jod Steegen, Raymond Arckerut, Jc.i Emiel Torfs, Vandevoort. Helemaal 
achteraan de goedkope VW-combL.. 

derd te ontroeren door hun bahy'd 
„dchoon te verklaren" of te zeggen 
hoe knap hun jongens wel waren. 
Meestal verkocht ik dan toch een 
blad. 

Tot slot nog een zeer komische 
anekdote. In Wemmei belde ik 
aan een zeer prachtige villa aan. 
Toen de deur openging vroeg ik 
meteen: „Mevrouw mag ik u de 
„Volks aanbieden?" 
Waarop mevrouw naar iemand 
boven aan de trap riep: ,,Céline, 

c'est pour Ie journal du diman-
che, est-ce-qu'on Ie prend?". 
Antwoord: „Ah oui, puisqi; -'s 
sont encore a la messe". Ik vri,«g 
5 fr. en dankte in het Neder
lands..." 

In 1991 schreef Frans Van der 
Eist cian AHel Torfs:„Ik denk 
dikwijls met weemoed terug aan 
de tijd toen wij zij aan zij de toen 
moeilijke strijd voerden, maar 
ook beloond werden met grote 
verkiezingsoverwinningen. Gij 

zijt getuige geweest hoe moeilijk 
de eerste periode van de Volks
unie is geweest en hoe wij als 
utopisten beschou-wd -werden 
omdat wij streden voor fede
ralisme. Dat w^ordt, nu iedereen 
zgz. voor federalisme gewonnen 
is, wel eens vergeten." 

J.E. Torfs: „Ik bewaar deze waar
derende brief als een soort „hei
ligverklaring" die geldt voor alle 
VU-dtraatloperd van toen / " 

ERESENATOR OSWALD VAN OOTEGHEM: 

AARDBEVING IN GENTBRUGGE? 
Op 17 januari j.l. beefde de aarde 
in de Japanse provincie Hyogo, 
7,2 op de schaal van Richter. 
Plots kon iedereen de stad Kobe, 
waar de meeste doden vielen, op 
de wereldkaart aanwijzen. Thuis 
in Gentbrugge keek Oswald Van 
Ootegem naar de eerste TV-
beelden en bedacht dat Vlaan
deren toch een gelukkig landje 
is. Maar wie schetst zijn ver
bazing wanneer op hetzelfde 
ogenblik stukjes pleister van het 
plafond naar beneden kw^amen 
en hij op de eerste verdieping 
barstjes in de muur ontdekte? 
De eresenator spoedde zich een 
trapje hoger waar hij de boes
doener snapte: zijn archief! 

Osw^ald Van Ooteghem; „Een 
kwart eeuw politiek mandaat had 
zo'n berg papier gebaard dat de 
balken begonnen door te buigen. Of-
dchoon het voor een politikus on
getwijfeld een eervolle dood id onder 
het eigen archief te worden begraven, 
reikten mijn ambities niet zo ver!" 

Dit verhaal beschrijft het roem
loos einde van het archief van 
een VU-mandataris maar eindigt 
met een ode aan de naamloze 
VU-militant. 

DENKEND AAN STEFAAN 
Met de aardbeving van Kobe in 

het achterhoofd en met pijn in 
het hiirt heb ik van mijn dienst
betoon afscheid genomen. Zes
duizend dossiers, met gemiddeld 
een tiental brieven per kaft, sa
men ongeveer zestigduizend do-
kumenten gingen naar de brand
stapel van de Gentse verbran
dingsoven. De hitte die ontstaat 
door verbranding wordt gere-
kupereerd en naar het Univer
sitair Ziekenhuis gestuwd. Die 
dag genoten al de patiënten van 
het UZ van de w^armte van mijn 
dienstbetoon. 

Terwijl ik mijn dossiers naar 
mijn wagen sjouwde viel mijn 
blik op een naam: Stefaan De 
Zitter. Wie in de Volksunie zal 
er ooit beseffen wat die een
voudige Westvlaamse schrijn
werker ("Etikhove, 15 mei 1905 
- +Gent, 12 dec. 1984) voor 
Vlaanderen en de partij heeft 
geofferd ? Voor de oorlog was hij 
een militant van Joris Van Se-
veren. De moord op „zijn leider" 
in Abbeville had hem diep ge
schokt. Dat kon hij België nooit 
vergeven. 

Als 36-jarige meldde Stefaan 
zich, samen met twee vrienden, 
voor het Vlaams Legioen. De 
opleiding en de inzet waren voor 
hem op die leeftijd ontzettend 

hard. Maar hij beet door. Hij 
werd gekwetst aan het front. 
Zijn goede vriend Pieter Hul-
piau, de zoon van een Kortrijks 
apoteker, w^erd dodelijk getrof
fen tijdens de stormloop van het 
Legioen op een Russische bun-
kersteUing. Zijn beste vnend Jef 
Salens sneuvelde toen hij tijdens 
een bombardement met fosfoor-
bommen op Berlijn een vrouw 
uit een brandend huis wou red
den. Stefaan bleef zijn eed tot de 
laatste dag van de oorlog gestand 
en hij kon met fierheid getuigen 
dat niet één strijdmakker naar de 
vijand was overgelopen. 
Samen met zijn overlevende ka
meraden kwam Stefaan in de 
gevangenis terecht. Na zijn vrij
lating kreeg hij verbod naar Bis-
segem terug te keren en hij ves
tigde zich te Gent. Hij sloot als 
een van de eersten aan bij de 
Vlaamse Concentratie en de 
Volksunie. 

DE VELDSTRAAT 
De Zitter spendeerde elke vrije 
dag, elk vrij uur aan het Vlaams-
nationalisme. Hij werd lid van de 
VMO. Hij nam deel aan elke 
plaJctocht, aan elke autokara
vaan, aan elke betoging, aan elk 
Zangfeest, aan elke IJzerbede
vaart. Hij was een voorbeeldig 
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echtgenoot en vader maar toch 
had hij nog een andere grote 
Uefde: ons weekblad! 

Hoeveel abonnementen zou Ste
faan gemaakt hebben voor De 
Volksunie! Aan hoeveel kolpor-
tages zou hij hebben deelge
nomen ? Ik w^eet het niet! Maar 
wat ik zeker w^eet is dat hij elke 
zaterdagmiddag, helemaal alleen 
of met anderen, te Gent in de 
Veldstrjiat, stond om ons week
blad te verkopen. 

Jciar in, jaar uit, zomer en -winter, 
lente en herfst, bij zonneschijn 
en regen, bij hitte en vorst. On
verstoorbaar, als levende getuige 
van het volksnationahsme, als 
voorbeeld van onbaatzuchtig
heid en onwankelbare trouw. 

Stefaan is voor mij het symbool 
van de neiamloze Volksuniemi
litant. Ik ben hem en al die 
naamlozen in Vlaanderen ont
zettend dankbaar. Zonder hen 
zou de VU vandaag geen 40 jaar 
jong zijn, zonder hen zou het 
federalisme er nooit gekomen 
zijn, zonder hen zouden mijn 
kollega's en ik zelf nooit de eer 
hebben genoten mandataris van 
onze partij te mogen zijn. 

Osvi^ald Van Ooteghem 
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