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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

Z aterdag verkoos de Partijraad van de 

Volksunie Bert Anciaux opnieuw tot 

voorzitter. Hij was de enige kandidaat 

en liaalde 84,5% van de stemmen. Een mooie 

skore voor Bert, die duidelijk opgetogen was 

met het resultaat. 

Niklaas tot tweede ondervoorzitter. 

Voor de acht vakante plaatsen in het 

partijbestuur van de Volksunie dienden zich 

zestien kandidaten aan: Jos Bex, Eons Borginon, 

Geert Bourgeois, Hildegard Callewaert, Jan 

Caudron, Lieven Dehandschutter, Luc 

Een nieuwe 
ploeg 

De Partijraad verkoos ook een nieuwe 

algemene sekretaris, twee ondervoorzitters en 

acht leden van het partijbestuur. 

Gewezen senator Laurens Appeltans mag 

zich de nieuwe algemene sekretaris noemen. De 

Limburger van Herk-de-Stad was de enige 

kandidaat voor de funktie. 

Er meldden zich drie kandidaten voor de 

twee vakatures van ondervoorzitter: Vlaams 

volksvertegenwoordiger Nelly Maes, kamerlid 

Geert Bourgeois en burgemeester Patrik 

Vankrunkelsven. Vermits één van de twee 

ondervoorzitters statutair geen parlementair 

mandaat mag bekleden, was de Laakdalse 

burgervader ?atrik Vankrunkelsven meteen 

zeker van zijn herverkiezing tot ondervoorzitter. 

De Partijraad verkoos Nelly Maes uit Sint-

Grootaerdt, Wim Jacques, Waker Luyten, 

Bob Maes, Waker Muls, Hugo Olaerts, 

Annemie Roppe, Els Schiltz, Bart Staes en 

Jan Strynckx. 

De Partijraad verkoos/o5 Bex, 

schepen in Herent, Antwerps kamerlid Fons 

Borginon, het Izegemse kamerlid Geert 

Bourgeois, voorzitster van de VU-vrouwen 

Hildegard Callewaert, ex-kamerlid/a« 

Caudron, ex-senator Bob Maes, 

partijraadslid Annemie Roppe en 

medewerker van EP-lid Vandemeulebroucke 

Bart Staes. 

De Volksunie heeft zich gewapend om 

de toekomst met vertrouwen tegemoet te 

zien. De redaktie wenst de pasverkozenen 

veel geluk! 

Gepruts met belastingkontrole. 
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De bestuursverkiezingen binnen de 
Volksunie hebben kommentatoren 

brood gegeven om nog maar eens 
hun gedacht over de Vlaams-natio
nalisten te schrijven. Zo vindt Mare 
Platel dat de VU „een vreemd ver
schijnsel" op het politieke toneel is. 
„Ontstaan uit een gedachtengoed dat 
niet meteen Belgisch-vriendelijk was, 
kon de partij zich toch profileren ais 
mede-grondlegster van een historisch 
diepgaande omvorming van diezelfde 
Belgische staat. Zeker in haar begin
jaren zorgde ze bovendien voor het 
bespreekbaar maken van een stapel 
nieuwe maatschappelijke en andere 
groene onderwerpen. Weinige andere 
partijen kunnen van zichzelf hetzelfde 
zeggen." 

Andere kommentaren vroegen zich af 
of dit „vreemd verschijnsel" nog wel 
nut heeft. De gang van politieke zaken 
in de ondertussen Federale Unie be
wijst van wel. De VU is inderdaad de 
gangmaker geweest van een diepe 
omvorming maar de praktijk vraagt 
dagelijkse begeleiding. 
Platel heeft gelijk wanneer hij schrijft 
dat de partij tal van onderwerpen 
bespreekbaar heeft gemaakt, maar 
dat niet alleen. De VU heeft de on
derwerpen zo scherp gesteld dat ze 
ook uitvoerbaar werden. En deze ver
nieuwende beweging is nietten einde. 
Een staatshervorming is veel meer dan 

het hertekenen van bevoegdheden en 
de installatie van eigen instellingen. 
in een nota hebben de gezamelijke 
VU-frakties het kader geschetst waar
binnen zij tussen 1996 en 1999 willen 
werken. Daarin wordt o.m. vastgesteld 
„dat België op dit ogenblik geen 
meerwaarde heeft voor Vlaanderen en 
deze blijkbaar ook niet te bieden 

Onmisbaar 
verschijnsel 
heeft, dat het Belgische immobilisme 
de Vlaamse toekomst hypotekeert. 
Daarom moet de staatshervorming in 
konfederale zin worden voortgezet. 
Vlaanderen moet over een zo groot 
mogelijke autonomie beschikken en 
moet zelf de „maat" van zijn zelf
standigheid, zijn autonomie bepa
len." 
De staatkundige hervorming moet in
derdaad doorgezet worden. Niet om 
het plezier van de hervorming maar 
om het Vlaamse welzijn, de tweede 
pijler van het VU-programma, te ver
wezenlijken. 
De demokratische Vlaams-nattonalis-
ten streven het welzijn van alle Vla
mingen na en doen dit vanuit sociale 

rechtvaardigheid gestoeld op onge
bondenheid. Komen tot een brede 
gemeenschapszin, gedragen door in
dividuele verantwoordelijkheid die tot 
ontplooiing en ontvoogding van alle 
mensen leidt, is het uiteindelijke 
doel. 
Dit verlangen is niet nieuw, het wordt 
enkel herbevestigd door de mannen 
en de vrouwen die in de verschillende 
parlementen de Volksunie gelaat en 
inhoud geven. Deze termijnvisie voedt 
hun dagelijks werk binnen en bulten 
de Wetstraat. Want met alle partijen, 
ook zij die de staatshervorming heb
ben gewild, houden zich aan de re
gels. 
Een recent artikel in De Boer & De 
ru/ntfer klaagt de Waalse greep op de 
Vlaamse landbouw aan. Zo bracht mi
nister Maystadt de BTW op kerstbo
men uit Walloniè van 20,5% naar 6%, 
maar toen de Vlaamse sierteelt de
zelfde behandeling vroeg deed de Fi
nancien-minister alsof zijn neus 
bloedde, hij legde zelfs klacht neer 
tegen zijn Europese kollega's wegens 
toepassing van te lage BTW-tarieven. 
Stelt het blad van de Boerenbond:,, 
Een klacht die hem meteen een goed 
alibi bezorgde om de BTW op de 
Vlaamse sierteelt nog te kunnen ver
hogen tot 21% ". Het landbouwers
blad kan zich niet van de indruk ont
doen dat de Waalse ministers in de 

federale regehng „er alles aan doen 
om het de Vlaamse land- en tuinbouw 
moeilijk te maken." 
Gelieve dit voorval niet als kommu-
nautair af te doen, het is eens te meer 
een aanval op de tewerkstelling in 
Vlaanderen. Daarom wordt land- en 
tuinbouw best de volledige bevoegd
heid van de Vlaamse Landbouwmi
nister. Hetzelfde moet aangeklaagd 
worden wat de tewerkstelling betreft. 
Nu wil minister Miet Smet terug naar 
homogene federale bevoegdheids
pakketten en haar partijgenoot 
Kelchtermans een aantal bevoegdhe
den afsnoepen. Het foefje is hier dat er 
zo een beter werkgelegenheidsbeleid 
kan gevoerd worden. Daarmee on
dergraaft mevrouw Smet niet alleen 
de Vlaamse bevoegdheden maar spij
kert ze de Vlaamse minister In een 
tweederangsrol vast. 
Tegen deze en andere terugwerkende 
krachten, waarbij niet alleen de staats
hervorming wordt uitgehold maar ook 
de werkgelegenheid in het gedrang 
komt, moet een politieke partij op
treden, Laat dit o.m. het werk van de 
VU-frakties zijn. 

De kommentatoren kunnen misschien 
gelijk hebben wanneer zij de VU ,,een 
vreemd verschijnsel" vinden. Wij wil
len er aan toevoegen: maar ook een 
onmisbaar verschijnsel. 

Maurits van Liedekerke 



Arbeidsbemiddeling 
Federaal minister van Arbeid en 
Tewerkstelling Miet Smet heeft het middel 
gevonden om wat om handen te hebben: 
de arbeidsbemiddeling, momenteel een 
bevoegdheid van de gewesten, 
opnieuw overhevelen naar de federale 
overheid. Het is een typisch voorbeeld 
van "neo-unitaire rekuperatie". 
Smet haalt als argument aan dat de 

werkloosheidsvergoedingen toch ook een 
federale bevoegdheid vormen. En ze wil wie 
werk weigert, de stempelvergoeding 
weigeren. Het is een zwak argument. Men 
kan immers evengoed pleiten voor de 
toekenning van deze bevoegdheid, een 
onderdeel van de Sociale Zekerheid, 
aan de gewesten. 

Okon en Bodart 
Bepaalde joemalisten „gunnen me het sukses gewoon 
niet, maken er een stupide taalkwestie van. Niet zeveren, 
hé, ik ben Belg, geen Vlaming of Waal. Als we met 
opletten, wordt het hier ooit nog Bosnië-Herzegovina." 
Aan het woord is Gilbert Bodart {Gazet Van Antwerpen), 
die tweede werd in het referendum om de Gouden 
Schoen na de "Brugse" Australiër Paul Okon. 

Okon speelt sedert '91 in België, Bodart al gans z'n leven. 
Wie spreekt het meest vlekkeloze Nederlands, dacht u? 

• DOORDEWEEKS • 

De Vlaamse openbare omroep 
heeft een nieuwe baas. De witte raaf 
heet Bert De Craeve, een 41-jarige 
Westvlaamse manager die weggeplukt 
werd bij Alcatal Alsthom. De Craeve 
was relatief onbekend, wat niet kan 
gezegd worden van zijn schoonvader 
{Maurice De Wilde) en broer (de kar-
toenist lan). 

De rijkswacht heeft een nieuw 
wapen: de peperspray. Het spuitbusje 
werd al getest in de Brusselse metro. 
Straks zullen ook de korpsen in de 
grote agglomeraties met het alterna
tieve wapen uitgerust worden. 

Franstalig minister van Onder
wijs Onkelinx (PS) heeft dan toch toe
gegeven om "de Belgen" vanaf '97 
wederom samen van de schoolvakan
ties te laten genieten, in Vlaanderen 
liggen de vakanties al voorjaren vast. 

Het wordt nog even wachten 
op het Projekt C. VU-er Maurits Cop-
pieters heeft de geboorte van zijn "ra-
dikaal demokratisch projekt', gepland 
voor begin februari, weer even uit
gesteld. De plannen zullen voorgesteld 
worden in mei, tussen het Feest van de 
Arbeid en Rerum Novarum in. Cop-
pieters ontkent een nieuwe politieke 
partij te willen oprichten. Er is wel 
sprake van een "brede progressieve 
beweging". 

Desimpel, één van de zeldzame 
Vlaamse multinationals, werd verkocht 
aan de Britse industriële groep Hanson. 
Dat bedrijf wil 5,7 miljard neertellen 
voor een meerderheidsbelang in de 
Westvlaamse baksteengroep. De ver
koop vormt de zoveelste nederlaag 
voor de voorstanders van Vlaamse ver
ankering. 

.̂ De Belgische marine viert dit 
jaar haar vijftigste verjaardag. Volgens 
de stafchef van de voormalige Zee
macht zou het mooiste verjaardags
geschenk voor zijn "jongens" de titel 
van Koninklijke Beigisctie Marine zijn. 

Zwarte Baron deSonvoisin, die 
voor een Brusselse rechter terechts
taat voor heling van religieuze reli
kwieën, vraagt de paus om een de
koratie. Naar zijn zeggen heeft hij met 
zijn heling willen verhinderen dat de 
relikwieën in handen vielen van een 
"satanische sekte". 

De Vlaamse Gemeenschaps
kommissie in Brussel (VOO stelt 985 
personen te werk. Daarvan woont 
slechts één op vijf in het hoofdstedelijk 
gewest. Bijna 80% woont in Vlaande
ren, vu-er Vix Anciaux wil een dienst 
oprichten om de verhulsdrempel 
voor VGC-ambtenaren van Vlaanderen 
naar Brussel te verlagen. 
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BOCAERT EN... 

Jean-Marie Bogaert, Vlaams parlements
lid van de Volksunie, trachtte vorige week 
aktueel te mterpelleren over de rol van 
het Gemeentekrediet bij de mogelijke 
grote bankenfusie die recent in het 
nieuws kwam. Bogaert wilde wel eens 
weten welke de precieze aandeelhou-
dersstruktuur van het Gemeentekrediet 
is. Het gaat volgens de Bruggeling niet op 
dat elke aandeelhouder die meer dan 5% 
bezit in een op de beurs genoteerde 
private onderneming onderworpen is aan 
een meldingsplicht, terwijl de aandeel
houders van de zuiver openbare kre
dietinstelling die het Gemeentekrediet is, 
hiervan worden vrijgesteld. 
Merkwaardig genoeg onderkende de 
voorzitter van het Vlaams Parlement, de 
socialist De Batselier, de "aktualiteit" van 
Bogaert's interpellatie niet. 
In de media wordt het Gemeentekrediet 
intussen wél belangrijk nieuws. De Ver

eniging van Vlaamse Steden en Gemeen

ten (WSG) kondigde aan dat ze met de 
304 Vlaamse lokale besturen die bij haar 
aangesloten zijn, zal proberen een aan-
deelhouderssyndikaat te vormen dat zich 
op de algemene vergadering van de aan
deelhouders van het Gemeentekrediet zal 
manifesteren. 

...HET GEMEENTEKREDIET 

Bij de lokale besturen blijkt het onge
noegen over de gang van zaken bij het 
Gemeentekrediet groot. Met parlements
lid Bogaert wordt er vastgesteld dat de 
eigenlijke macht bij het Gemeentekrediet 
in handen is van het direktiekomitee o.l.v. 
Frangois Harmon. De WSG verzet zich 
tegen de mogelijke bankfusies die Nar-

mon bekokstooft zonder overleg met de 
gemeenten-aandeelhouders. 
Een overname van het Gemeentekrediet 
is wettelijk niet mogelijk, omdat de aan
delen van het Gemeentekrediet niet ver
handeld kunnen worden. Maar de WSG 
vreest wel dat het Gemeentekrediet sa
men met andere banken een nieuwe bank 
kan oprichten die de aktiviteiten van de 
deelnemers kan overnemen. Dan zouden 
de moedermaatmschappijen nog slechts 
als kontrolerende holdings blijven be
staan. 

Volgens de Financieel Ekonomische Tijd 

wordt het debat over de vorming van een 
Belgische superbank uiteindelijk een dis-
kussie over de werking van het Gemeen
tekrediet... 

GENOCIDE 

Een Bosnisch-Servische kolonel die ge
vlucht is, wil getuigen over de bloedbaden 
en massale exekuties die in opdracht van 
de Bosnisch-Servische leiders Karadzic en 
generaal Mladic plaatsvonden. Karadzic 
heeft volgens de spijtoptant meerdere 
keren het bevel gegeven "zoveel mo
gelijk" moslims te doden. Karadzic en 
Mladic worden door het Joegoslavië-
Tribunaal van de VN beschuldigd van 
volkerenmoord. Na de val van de VN-
enklave Srebrenica zouden duizenden 
moslims koelbloedig om het leven ge
bracht zijn. 

De kolonel, die uit de kring van direkte 
medewerkers van Karadzic afkomstig zou 
zijn, kan nauwkeurig de plaatsen aan
duiden waar onderzoekers van het Tri
bunaal massagraven kunnen vinden. Het 
beleid dat wrede moordpartijen stimu
leerde, zou er toe geleid hebben dat de 
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generaals onderling opschepten over het 

aantal moslims dat ze hadden laten do

den. 

KANKER 

Wie zich zorgen maakt over kanker, heeft 
daar reden toe. Onderzoekers van de KU 
Leuven trokken aan de alarmbel: ze stel
len per jaar 5% meer beenmerg-, en zeven 
procent meer lymfe-kanker vast. Ook 
steeds meer jongeren zouden het slacht
offer worden van de ziekte. Er werd ook 
vastgesteld dat de kankerplaag stteek-
gebonden is. De Antwerpse Kempen zou
den nogal wat slachtoffers kennen. 
De "mogelijke schuldige" voor de toe
name van kanker is volgens professor 
Boogaerts de milieuvervuiling. Hij ziet 
geen andere verklaring dan de bezoe
deling van ons milieu door benzeen, 
ongedierte- en onkruidverdelgers. 
Ofschoon één hd van onze redaktie jong 
is, en op nauwelijks een half uur rijden 
van de Antwerpse Kempen woont, werd 
WIJ voorlopig van kanker gespaard. Ech
ter niet van kankeraars... 

BROER 

In een belangrijke zaak van hormonen
fraude veroordeelde de korrektionele 
rechtbank van Oudenaarde tien personen 
onder wie Herman Delcroix, de broer van 
de zelf niet onbesproken gewezen de
fensieminister Leo (CVP). Herman kreeg 
een maand voorwaardelijke celstraf en 
een boete, omdat hij verboden hormo
nale preparaten had besteld bij een vee
voederbedrijf uit Zulte. De twee bedrijfs
leiders van deze firma, vader en zoon, 
waren de spilfiguren in deze hormo
nenfraude. Zij werden veroordeeld tot 
twee respektievelijk één jaar celstraf. 
Daarvan moeten beiden de helft uitzitten. 
Bovendien moeten ze elk vijf miljoen 
frank boete betalen. 

Herman Delcroix verwierf bekendheid 
als voorzitter van het Overlegcentrum 
van Agrarische toeleveringsproduce-
rende en verwerkende ondernemingen 
(Ocato), dat op fanatieke wijze het mest-
aktieplan bekampte. 

KERNPROEVEN 

De Franse president Chirac kondigde aan 
dat Frankrijk stopt met kernproeven. Hij 
deed dat nadat in de Stille Zuidzee net 
voor de zesde keer een ondergrondse 
kernproef gehouden werd. Het was de 
zwaarste in de rij van acht die Chirac 
oorspronkelijk gepland had. 

Volgens Chirac heeft Frankrijk vanaf nu 
een betrouwbare en moderne afschrik
king achter de hand. Nu wil Frankrijk 
meebouwen aan een duurzame vrede. 
Chirac werd prompt voor zijn moed 



se non è vero... 
De intendant van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, Franz Marijnen, diende zijn ont
slag in uit onvrede over het gebrek aan v\̂ er-
kingsmiddelen en het aanslepen van het re
novatiedossier van het schandelijk bouwvallige 
kulturele baken van de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel. Marijnen trok vorige donderdag na een 
"goed gesprek" met Vlaams Kultuurminister 
Luc Martens (CVP) zijn ontslag in. 

Heeft de artistiek leider het hoog spel ge
wonnen? Dat is nog niet zeker. Want hoewel hij 

verklaarde dat aan de KVS-eisen tegemoet is 
gekomen, kwam er geen vers geld, enkel "ga
ranties" uit de bus: het budget voor '96 en '97 
blijft op 150 miljoen, en Martens kondigde een 
protokol aan met alle betrokken overheden 
(gewest, stad en Vlaamse gemeenschap). 

Wonderlijk toch, hoe het KVS-dossier plots in 
beweging komt, na jarenlang geblokkeerd te 
zitten. 

Als VGC-kollegelid bevoegd voor Financiën en 

Begroting had Vic Anciaux (VU) vorige week een 
voorstel geformuleerd waarmee hij hoofdza
kelijk wou bewijzen dat de budgettaire middelen 
wél voorhanden zijn om het KVS-dossier vlot te 
krijgen, zowel wat de werking als wat de in-
frastruktuur betreft. 

Het lijkt er sterk op dat Martens en CVP-
gewestminister Chabert Marijnen met garanties 
gepaaid hebben om te verhinderen dat Anciaux 
met de pluimen zou gaan lopen. 

• DOORDEWEEKS 4-

gefeliciteerd door de Duitse kanselier 
Kohl. 

Tegen de kernproeven was wereldwijd 
hevig geprotesteerd. In eigen land be
hoorde de Volksunie tot een van de 
gangmakers van het protest tegen de 
kernproeven. In een eerste reaktie ver
klaarde Greenpeace dat Frankrijk ein
delijk geplooid is voor het wereldwijd 
protest. 

BASKEN 

De auditeur bij de Raad van State pleitte 
maandag tegen de uitlevering van het 
Baskische echtpaar Garcia-Moreno. Hij 
vindt dat het uitleveringsbevel van mi
nister De Clerck (CVP), geschorst moet 
worden. Vorige week had De Clerck 
ingestemd met de uitlevering, maar te
gelijk de Basken de mogelijkheid geboden 
zich voor de rechtbank te verweren. Zo 
schoof hij de verantwoordelijkheid voor 
de uitlevering door naar de rechterlijke 
macht, wat hem (en premier Dehaene!) 
toeliet Spanje niet voor het hoofd te 
stoten. 

De auditeur bij de Raad van State oor
deelde dat De Clerck zich ten onrechte 
beroepen had op het Europees verdrag 
ter bestrijding van het internationaal ter
rorisme. Dit verdrag laat uirievermg toe 
indien de betrokkenen verdacht worden 
van zwaarwichtige feiten. Het verlenen 
van onderdak is volgens de auditeur geen 
zwaarwichtig feit. Meestal volgt de Raad 
van State het standpunt dat de auditeur 
heeft ingenomen. Op het ogenblik dat U 
dit zult lezen, heeft de Raad van State zich 
wellicht al uitgesproken. 
Het Baskische echtpaar benadrukte op de 
rechtbank dat het geen deel uitmaakt van 
een terroristische organisatie. Moreno en 
Garcia hopen in België te kunnen blijven 
wonen en werken. 

JADOT 

Het derde rapport Jadot van de gelijk
namige werkgroep zorgde voor euforie 
bezuiden de taalgrens. Kommentatoren, 
politici en belanghebbenden lazer erin dat 
Wallonië via de sociale zekerheid toch 
niet de grote melkkoe van Vlaanderen is. 
Het klopt inderdaad dat het verschil in 
medische konsumptie tussen Vlaanderen 
en Wallonië in '94 enigszins is afgenomen 
tegenover het jaar voordien; maar de 
gemiddelde Waal blijft de ziekteverze
kering meer kosten dan de gemiddelde 
Vlaming. Opmerkelijk was ook dat Brus
sel de kop opsteekt als grote "verkwis
ter". 

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Ze

kerheid, dat deze week advertenties 
plaatste in de kranten, vindt het rapport 
Jadot maar een mistgordijn. Dit komitee 
wil dat de "werkelijke" cijfers in de 
ziekteverzekering bekend gemaakt wor-
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zal 
Bert 
De Graeve 
de BRTN 
redden? 

den, en de "kuntsgrepen" van Jadot aan 

de kaak gesteld worden. 

In een interview met Het Belang van 

Limburg meende Johan Sauwens, voor

zitter van de Kommissie Staatshervor

ming in het Vlaams parlement en als 

Vlaams minister destijds de opdracht

gever van een grootscheeps onderzoek 

naar de transfers in de Sociale Zekerheid, 

dat we "het rapport Jadot met een korrel 

zout moeten nemen." 

Sauwens zag in het nieuwe rapport Jadot 

trouwens een reden te meer om de SZ te 

splitsen: "Als de studie Jadot inderdaad 

zou aantonen dat de transfers van Vlaan

deren naar Wallonië minder belangrijk 

zijn dan gedacht, dan is dat misschien nog 

een goede zaak. Want dan kunnen we de 

diskussie over de splitsing voeren op een 

gezonde basis, zonder paniekreakties van 

Franstalige kant." 

H et iJzerbedevaartkomitee maakt een opening in de 
onderhandelingen over inspraak met het 

Uzerbedevaardersforum. 
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gaan met een verkiezing van een meer
derheid van de algemene vergadering 
Anderzijds liet de Raad van Beheer van het 
Komitee wel doorschemeren dat er over
eenstemming kan groeien over een ge
leidelijke verkiezing van een zeker aantal 
leden, mits aan bepaalde voorwaarden en 
overgangsmaatregelen wordt voldaan. 
In een persoonlijke brief aan de leden van 
de algemene vergadering van het IJzer
bedevaartkomitee speelde lïDrum-lid Jan 
Jambon hiei" verder op In. Jambon wees 
erop dat een positief antwoord op de 
twee vragen uit het Forum-ultimatum 
toelaat overgangsmaatregelen en voor
waarden te bespreken, zodat beide par
tijen het gezicht redden. 
Jambon schreef te begrijpen dat langs 
beide zijden van de onderhandelingstafel 
water in de wijn zal moeten gedaan wor
den. De kombinatle van een positief ant
woord op de Forum-vragen met het In 
acht nemen van een overgangsperiode, 
zag hij als vertrekbasis voor een kom-
promis. Jambon wees tenslotte de Ko-

De algemene vergadering van het IJzer
bedevaartkomitee zette zaterdag de deur 
wat verder open voor de onderhande
lingen over "inspraak" met het Uzerbe
devaardersforum. Een persoonlijk Initia
tiefvan Forum-lld en gewezen OVV-voor-
zltter Jan Jambon ligt aan de basis van 
deze gunstige kentering. Al blijft het gis
sen of dit Initiatief van Jambon wel de 
goedkeuring wegdraagt van de rest van 
de Forum-lelding, die gisteren verga
derde. 
Vorige week meldden we hoe een ul
timatum van het Forum aan het Komitee 
een verzoening haast hypotekeerde. Het 
Forum eiste een ja- 6f neen-antwoord op 
twee konkrete vragen. In haar antwoord 
schoof de Raad van Beheer van het Ko
mitee een definitief antwoord door naar 
de algemene vergadering van vonge za
terdag. De Raad van Beheer had gewezen 
op de kontinuitelt van de IJzerbedevaart, 
waardoor het onmogelijk was om on
omwonden ja te antwoorden op de Fo
rum-vraag of het Komitee akkoord kan 

mltee-leden op de gezamenlijke verant
woordelijkheid van Forum en Komitee om 
uit de patsituatie te geraken. Het Is vol
gens hem een noodzaak om met een 
eensgezinde Vlaamse beweging op de 
kommunautaire aktualiteit en besluitvor
ming te wegen. 
Het schrandere Initiatief van Jambon re
sultaat op te leveren: de algemene ver
gadering van het Komitee formuleerde 
enkele uitgangspunten om tegemoet te 
komen "aan de legitieme vraag naar meer 
inspraak" Het Komitee wil deze Inspraak 
koppelen aan een zekere betrokkenheid in 
de bedevaartwerking. Meer bepaald 
wordt gedacht aan de verkiezing van een 
aantal leden uit de provinciale werkgroe
pen 
Het Komitee wil verder het principe van de 
kontlnuïteit In de bedevaartwerking af
wegen tegen het pnncipe van de inspraak. 
Er wordt beklemtoond dat het pas mo
gelijk Is de traditie van de IJzerbede
vaarten (met al wat daar statutair bij-
hoort) in stand te houden wanneer een 
aantal mensen lang genoeg lid Is en blijft 
van het Komitee. De enige waarborg daar
voor is de koöptatie van een groot stuk 
van de leden van het Komitee als te-
gengewicht voor de mogelijke wisselval
ligheden die met verkiezingen gepaard 
gaan. Of, zo besluit het Komitee, het komt 
erop aan een evenwicht te vinden tussen 
het beginsel van Inspraak en het beginsel 
van kontinuitelt. 
Het antwoord aan het Forum klinkt po
sitief: "op termijn kan de Algemene Ver
gadering, na een grondige evaluatie, In 
meerderheid worden verkozen door alle 
aktieve leden uit alle aktivlteitsvelden en 
de provinciale werkgroepen." 

(pdj) 



stof tot spreken 
„De konditietips werden als afzonderlijk 
programma-onderdeel afgeschaft omdat 
items over gezondheid en algemene 
konditie verwerkt werden in de bestaande 
programma's", luidde het antwoord van 
Eric Van Rompuy, Vlaams minister van 
Media, op de t/raag van Chris 
Vandenbroeke. De VU-gemeen-

schapssenator had zich zorgen gemaakt 

over het ontbreken van een 

gymnastiekprogramma op de radio. Vooral 

iet of wat oudere mensen zouden baat 
hebben bij wat extra ochtendkuren om hun 
spieren los en fit te houden. Gezien er, dixit 
Van Rompuy, voldoende aandacht wordt 
besteed aan 'lifestyle' op de radio zullen 
stramme ledematen tot nader order op 
eigen initiatief terug soepel gemaakt 
moeten worden. Tafels en stoelen hoeven 
voorlopig nog niet aan de kant... 

4 WETSTRAAT ^ 

Hugo Olaerts 

w ie nog geen bericht Ineeft gel<regen over zijn 
belastingsaangifte voor1994 mag 

waarscliijnlijl< op beide oren siapen. Hij of zij zai 
vrijwel zeker geld terugtrel<l<en. 

Rest nog de vraag: wanneer? 

Regering houdt belastinggeld achter 
De recente studie van de VUB, 

waaruit blijkt dat de taalwetten in Inet 
Brusselse met voeten getreden worden, 
was voor Vlaams voll<svertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenberghüe aanleiding tot 
Inet houden van een al<tuele interpellatie in 
het Vlaams parlement. De overtredingen 
tegen de taalwet hebben o.m. negatieve 
gevolgen voor de Vlamingen i.vm te
werkstelling „ 100-den benoemingen (van 
Franstaligeni werden geschorst, maar 
sinüst '87 zijn er geen vernietigingen meer 
Waarom l<an men geen straffen opleggen 
en worden eventueie sanl<ties wei effeictief 
in de prai<tijl< omgezet^" wilde van Vae-
renbergh weten. 

In haar antwoord bevestigde Anne Van 
Asbroeck, Vlaams minister van Brusselse 
Aangelegenheden, de kritiek en vond de 
studie een 'signaal om de taalwetten aan te 
passen', waarbij niet mag worden geraakt 
aan de bestaande fundamenten van de 
wet. Voorts moet volgens Van Asbroeck 
worden gewerkt aan een afdwingbaarheid 
van de wetgeving, in zijn wedenwoord uitte 
de VU'er de wens over te gaan tot daden. 
„ WIJ wiiien de integrale toepassing van de 
taaiwetten, in het voordeel van onze men
sen. " Van Vaerenbergh en Van Crember-
gen kondigden na afloop van de debatten 
het indienen van een motie aan, 

• Bij de bespreking van de beleids
brief voor Toerisme, een bevoegdheid van 
Vlaams minister-president Van den Brande 
gaf de vu kommentaar bij monde van 
Jean-iviarie Bogaert „Ronkende intenties 
alleen volstaan met er moeten ook mid
delen voorzien worden. Vlaanderen be
steedt niet meer aan toeristische promotie 
dan de stad Keulen " De VU meent dat 
Vlaanderen veel nadrukkelijker aanwezig 
moet zijn in het buitenland, waaronder zij 
ook Wallonië rekent. Bogaert drong ook 
aan op het overwegen van een vakan
tiespreiding in de zomertijd en op een 
meer korrekte verlening van vergunningen 
voor kampeerterreinen. ,,Wij vinden het 
dubbelzinnig dat de brief die uitnodigt om 

een vergunning aan te vragen ooi: ^r-
stuurd werd naar eigenaars van kampeei -
terreinen op plaatsen waar ze helemaal 
niet vergunbaar zijn. Kampeertoerismp 
mag niet indruisen tegen principes van 
ekologle en RO" 

In de marge van het debat bevestigde Van 
den Brande ook de buitenlandse versprei
ding van de brochure 'Vlaanderen van
daag' Rond die verspreiding was nogal wat 
te doen geweest omdat er fouten in zou
den staan en omdat sommige Belgische 
ambassades vonden dat het niet hun taak 
was deze brochures te verspreiden 

H Vlaams volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh vroeg Vlaams 
minister van Openbare Werken Baldewijns 
waarom de doorstroming van de bud
getten voor het onderhoud van wegen 
zolang op zich laat wachten. Dit onge
regeld verloop dreigt er Immers voor te 
zorgen dat aannemersbedrijven en hun 
werknemers in moeilijkheden komen Bal
dewijns erkende het bestaan van proble
men, maar voegde daar tegelijk aan toe 
dat ook andere faktoren, zoals moeizame 
onteigeningsprocedures, voor een vertra
ging zorgen. Om dezelfde redenen vormt 
het inschakelen van prlvé-studieburo's 
geen goede oplossing. Deze laatsten zou
den met merkelijk sneller zijn, temeer om
dat 'de goedkeuring van dergelijke stu-
dlekontrakten steeds veel tijd in beslag 
neemt'. 

• Geert Bourgeois en Bert Anciaux 
namen, respektlevelijk in Kamer en Senaat, 
Justitieminister Stefaan De Clerck onder 
vuur over de uitlevenng van het Baskische 
echtpaar Moreno-Garcla. Beide VU'er̂  

pleitten ervoor dat de twee Basken niet 
uitgeleverd zouden worden omdat de mis
drijven waaraan het tweetal zich zou schul
dig gemaakt hebben politiek geïnspireerd 
waren. Ook het argument dat de huidige 
minister van Justitie zijn voorganger nog 
gevraagd had de Basken niet uitte leveren 
kon de excellentie niet overtuigen op zijn 
besluit terug te komen. De Clerck is nu 
immers niet meer de advokaat van de 
duivel, maar rechtvaardig rechter 

H De uitzetting van Somalische asiel
zoekers met een C-130 was voor VU-ka-

merlid Van Hoorebeke 
aanleiding om federaal 
minister van Binnen
landse Zaken, Vande La-
notte, te interpelleren. 
De VU'er wees de mi
nister er onder meer op 
dat laatste in zijn ver
dediging aanvoerde dat 
de aanvraagprocedure 

korrekt was afgehandeld, maar dat hij zich 
niet bekommerde over de manier van 
uitwijzing. „De VU tilt zwaar aan de re
patriëring met de C-150. Is dit een ver
dedigbare houding vanwege een socia
listische minister?" vroeg Van Hoorebeke 
zich af. Vande Lanotte kwam in zijn verweer 
wel erg kreatief uit de hoek. Natuurlijk was 
hij niet fout want „Er werden me nooit 
precieze vragen gesteld over de manier 
waarop de uitwijzingen gebeurden^" 

Ook op het aantal van de uitgewezenen gaf 
de excellentie een kompleet verfnssende 
kijk ,,ln tegenstelling met wat het Vlaams 
Blok beweert, gaat het niet om een mas
sale, kollektieve terugwijzing van een 
ganse kategorie mensen, (..) maar wel om 
individuele repathënng." Binnen enkele 
jaren kent België jaarlijks een 15 000-tal 
'individuele repatnénngen', een voetbal
stadion vol, maar nee: geen massale uit
wijzing. Van Hoorebeke diende na afloop 
samen met enkele groenen een motie in. 

„Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet. 

In opdracht van de regering behandelt de 

fiskus de burgers in dit land op een 

ongelijke en diskriminerende wijze." Dat 
zegt VU-kamerlid Hugo Olaerts. Uit een 
navraag die de Genkenaar deed blijkt dat 
de fiskus meer vaart zet achter dossiers 
van belastingplichtigen die moeten bij
betalen dan van hen die geld moeten 
terugkrijgen. 

Dat is een vreemde manier van werken, 
temeer daar zi] die moeten bijbetalen dat 
moeten doen binnen een termijn van 
twee maanden. Gebeurt dat met dan 
heeft de burger ekstra kosten aan de 
broek. Wie nog geld van de overheid te 
verwachten heeft daarentegen, derft in
tresten die de centen hem hadden kun
nen opleveren. 

Olaerts zoekt naar het waarom van deze 
manier van werken en stoot op de 'cir
culaire van 28 mei 1991' waarin de 
taxatie-ambtenaren hun instrukties krij
gen. 

Hugo Olaerts: „Of met andere woorden: 

iedereen die het voorbije jaar meer dan 

25.000 fr. moest bijbetalen, komt op een 

afzonderlijke lijst terecht en krijgt on

gewild een 'voorkeurbehandeling'." 

Deze belastingbetalers vormen de zgn. 
eerste graad, zij die als eerste aan de 
beurt komen. „Van een eerste graad voor 

terugtrekkers, die nochtans ook hard hun 

geld nodig kunnen hebben, is helemaal 

geen sprake. Gezien de Vlamingen nog 

steeds het leeuwenaandeel bijdragen in 

belastingopbrengsten van de personen

belasting - Wallonië hoogstens ongeveer 

29% - zijn andermaal de Vldmingen het 

grootste slachtoffer. 

Met dit systeem kan de regering, eens te 

meer, haar jaarrekening kunstmatig op

smukken en zijn dergelijke verwerpelijke 

praktijken de zoveelste debudgetering 

van de begroting. Deze schrijnende be

lastingtoestand moet dan ook worden 

afgeschaft. Alle belastingbetalers moeten 

gelijk en volgens dezelfde voorschriften 

worden behandeld." 

(gv) 



R eeds enkele weken spitst de diskussie over de hervorming van de Sociale 

Zekerheid zich toe op mogelijke hervormingen, lees besparingen, in de 

kinderbijslagen. Het grote diskussiepunt is de vraag of welstellenden evenveel 

kinderbijslag moeten krijgen als langdurig werklozen, alleenstaande ouders, 

bestaansminimumtrekkers. 

Een recht voor ieder kind! 
De Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
voert een harde kampagne tegen al wie wdl 
raken aan de kinderbijslagen, selektiviteit 
daarbij is voor de gezinsvereniging uit den 
boze. De SP kiest dan weer onomwonden 
voor selektiviteit in de kinderbijslagen. 
Premier Dehaene toonde zich bereid via de 
belastingvoordelen voor gezinnen met 
kinderen een zekere selektiviteit in te 
voeren. Zijn partij aarzelt echter om te 
laten raken aan het systeem van tege
moetkomingen voor kinderen ten laste. 

In heel deze budgettaire diskussie dreigen 
de essentiële vragen uit het oog verloren te 
worden. Wat willen we bereiken met die 
belastingvoordelen en de kinderbijslagen? 
Welk soort gezinsbeleid willen we voeren? 
Wie is het best geplaatst om dat beleid te 
bepalen? Wat zijn de gebreken aan het 
huidige stelsel en hoe kunnen we beter 
inspelen op nieuwe maatschappelijke no
den? 

Volgens de VU is er bij een ontleding van 
het huidige systeem, toch wel een aantal 
fundamentele gebreken vast te stellen. Het 
huidige kinderbijslagstelsel is ondoorzich
tig door het naast elkaar bestaan van 
verschillende regimes (zelfstandigen, 
werknemers, ambtenaren,..) en door het 
hoge aantal kinderbijslagfondsen die zor
gen voor de administratieve verwerking 
van de uitkeringen. 

Daarenboven is de bevoegdheid over de 
kinderbijslagen nog steeds in handen van 
de federale overheid, terwijl de Vlaamse 
Gemeenschap bevoegd is voor het ge
zinsbeleid. Dit is niet logisch en maakt een 
dynamisch gezinsbeleid onmogelijk. 

De kinderbijslagen worden gefinancierd 
door een bijdrage van werkgever en werk
nemer, gebaseerd op het loon, wat de 
loonkost verhoogt en nadelige gevolgen 
heeft voor de werkgelegenheid. 

Hiermee rekening houdend, wil de VU een 
aantal basisprincipes van het huidige kin
derbijslagsysteem grondig wijzigen. 

De VU pleit er al jaren voor dat de 
kinderbijslag een recht moet worden van 
ieder kind, los van de socio-professionele 
achtergrond van de ouders. Om beter aan 
te sluiten bij recente maatschappelijke evo
luties en om de bestaande ondoorzich
tigheid weg te werken, evolueren we best 
naar een eenheidsstelsel, dit wil zeggen dat 
voor ieder kind in Vlaanderen in principe 
dezelfde regeling geldt. 

Daarenboven is de VU er van overtuigd 

dat de Gemeenschappen het best geplaatst 

zijn om te bepalen hoe zij de extra kosten 

die kinderen ongetwijfeld voor een gezin 

meebrengen, moeten gekompenseerd 

worden. Zij moeten alle beschikbare mid
delen, ook de kinderbijslagen, zo efficiënt 
mogelijk kunnen inzetten om een dy
namisch gezinsbeleid te ontwikkelen. 

Hoewel in teorie alle Vlaamse partijen het 
hierover eens zijn, laten zij zich de mond 
snoeren door de franstahgen. Alle mo-
geÜjke stappen in de richting van een 
opsphtsing van de Sociale Zekerheid, wor
den door hen angstvalhg als een taboe 
beschouwd. Zelfs de grootste partij in dit 
land, die zich graag gezinspartij noemt en 
beweert de beste waarborg te zijn voor 
Vlaamse autonomie en welvaart, buigt 
voor dit frankofoon diktaat. 

In 1999, bij de besprekingen over de 

financieringswet, zullen de franstaÜgen 

deze diskussie niet langer kunnen ont
lopen. Bij de vorige dialoog van Ge
meenschap tot Gemeenschap had de VU 
een scenario klaar voor de overheveling 
van de kinderbijslagen naar de Gemeen
schappen. Het was toen niet bespreekbaar. 
Ook voor de volgende kommunautaire 
ronde zal de partij opnieuw een stevig 
dossier op tafel gooien. Deze keer zullen 
alle Vlaamse partijen samen de bespreking 
van dit dossier moeten eisen. 

En dan is er nog de kwestie van de 
alternatieve financiering. Men is het er 
algemeen over eens dat de Sociale Ze
kerheid het best opgeplitst wordt in twee 
pijlers. Die van de kostendekkende ver
goedingen ( kinderbijslagen en gezond

heidszorgen) en die van de inkomens
vervangende vergoedingen, waarbij de 
eerste het best gefinancierd worden uit de 
algemene middelen, dus niet langer met 
bijdragen op het loon. Op die manier gaat 
de loonkost omlaag en wordt de druk op 
arbeid verlicht. Zinnige argumenten zou u 
zeggen. Argumenten die onlangs door een 
heel aantal professoren van allerlei ge
zindte onderschreven werden , maar die 
....jawel voor de franstaligen in dit land 
onbespreekbaar zijn. Zij zien de opdeling 
van de Sociale Zekerheid in twee pijlers als 
een onvermijdelijke stapsteen naar de 
overheveling van kinderbijslagen en ge
zondheidszorgen naar de Gemeenschap
pen. 

De echte besprekingen over de hervor
mingen van de Sociale Zekerheid moeten 
dus nog beginnen. 

Els Van Weert 

• ACH ZO • 

Er bestaan plannen om het verhaal van 
Nicola Sacco en Bartelomeo Vanzetti op
nieuw te verfilmen. In 1920 werden deze 
twee Italianen in de VSA van moord be
schuldigd en terechtgesteld. Onterecht 
bleek achteraf. In 1971 werd hun tra
gische lot verfilmd. Iedereen kent het 
liedje .Here's to you' gezongen door Joan 
Baez op muziek van Ennio Morricone. In de 
figuren van Coucke en Goethals bezit ook 
Vlaanderen zijn Sacco en Vanzetti. 

voorvallen die de taalwetgeving in België 
rechtstreeks hebben beïnvloed, in 1863 
was er de zaak-Karsman. Deze Antwerpse 
diamantair had een gedicht geschreven 
waarop geen drukkersnaam stond. Kars-
man kreeg een boete maar bracht de zaak 
voor het gerecht dat hem verplichtte 
enkel het Frans te gebruiken. 
Tien jaar later deed zich de zaak-Schoep 
voor, deze arbeider uit St.-Jans-IVtolen-
beek weigerde de geboorte van zijn kind 
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In 1821 publiceerde Jan Frans Willems het 
dialoog-gedicht De Dieven, Gesprek tus-
schen A. en B De tekst gaat zo. 
A: Daar pronkt er weer een aan de paal! 
B: Hij stal aardappelen bij de boeren. 
A: Zie daar de zeventigste maal dat ik 

-dieven aan die paal zie snoeren; maar 
telkens was 't een arme bloed, berooid, 
bemorst, met slechte kleren, 't Gerecht is 
zeker wijs en goed, maar waarom zien wij 
hier nooit heren? 
B: Daar is d' oorzaak zeer eenvoudig van 
Gij weet, een arme duivel kan noch wet 
noch ordonnantie lezen. IVIaar rijke dieven 
mijden 't net door diepe kennis van de 
wet. 
Willems was een zgn. taaiminnaar, niet 
enkel om de taal maar omdat het niet 
begrijpen van de regerende taal (het 
Frans) verstrekkende gevolgen kon heb
ben. 
Dat is ook gebleken uit enkele pijnlijke 

in het Frans aan te geven. Er kwam even
eens een gerechtszaak van, die zou uit
eindelijk tot de eerste taalwet in België 
leiden. 

Hét ,Vlaamse schandaal' dat het meest tot 
de verbeelding van de Vlaamsgezinden 
sprak was dat van Coucke en Goethals. In 
de zomer van 1860 werden deze twee 
Vlamingen in Wallonië van roofmoord be
schuldigd: groentenventer Jan Coucke en 
spoonwegarbeider Pieter Goethals. Ze 
zouden lid zijn geweest van de zgn Zwarte 
Bende, op 16 november van dat jaar 
werden ze onthoofd. 

's Anderdaags bracht de Antwerpse krant 
Het Handelsblad onder de titel-,,Dubbele 
halsregting te Charleroi" verslag van de 
gebeurtenissen, ,,Gisteren morgen om-

* streeks 7 1,2 ure hebben de genaemden 
Coecke en Goethals op de plaets voor het 
justitle-paleis te Charleroi, de doodstraf 
ondergaen. (...) Donderdag, omstreeks 6 

ure namiddag, werden de twee veroor
deelden uit hunne gevangenis te Bergen 
gehaeld, en vergezeld door de gansche 
brigade gendarmerie, in het celrytuig naer 
de statie gebragt. Een paer uren vroeger 
waeren ze door den bestierder der ge
vangenis van hun vertrek naar Charleroi 
gewaerschuwd, onder het voorwendsel 
dat hunne tegenwoordigheid aldaer voor 
een bygevoegd onderzoek noodzakelyk 
was. De ongelukkigen begrepen onmid-
deiyk dat alles voor hun gedaen was, en 
Goethals antwoordde- ,,Ja voor het on
derzoek daerboven " 
Enkele maanden later verklaarde een 
plichtlg bendelid dat de twee Vlamingen 
onschuldig waren Deze bekentenis 
zorgde voor grote opschudding. Te meer 
daar Coucke en Goethals van het in het 
Frans gevoerde proces weinig of niets 
hadden begrepen. Een rijkswachter uit 
Luxemburg die onvoldoende Frans en Ne
derlands kende had tolk gespeeld, de 
rechters en de jury spraken en begrepen 
enkel Frans net zoals de verdediging van 
de Vlamingen. 

Proces en terechtstelling onderstreepten 
op pijnlijke wijze wat J.F Willems veertig 
jaar eerder met z'n gedicht had bedoeld, 
zij gaven de Vlaamse beweging zeven
mijlslaarzen. Ook artiesten werden er.door 
aangesproken. James Ensor schilderde 
het doek De Rode Rechters en in 1940 
publiceerde Raf Verhulst een roman 
waarin de gerechtelijke dwaling werd aan
geklaagd In 1970 werd de zaak door de 
BRT als,Beschuldigde, sta op' verfilmd, in 
1971 erkende de Waalse joernallst Em-
nnanuel Laurent In zijn boek .Coucke et 
Goethals sont-ils innocents?' dat de twee 
Vlamingen geen eerlijk proces hadden 
gekregen. 

Sinds die tijd werden Coucke en Goethals 
in de encyclopedie bijgezet, tenwijl in 
Amerika... 

R.Asmus 



H et hormonendossier staat de jongste paar 

weken nog maar eens in het volle 

centrum van de politieke aktualiteit. Zowel in het 

Europese als in het federale parlement bevestigde de 

Volksunie haar voortrekkersrol. 

• HORMONEN • 

Moet Europa 
VS-hormonenvlees 

invoeren? 

im 

1^ 

Op Initiatief 
van 

Vanhoorebeke 
vond een 

hoorzitting 
plaats met 

Mare 
TImperman. 

Twee weken geleden keurde het Europees 
Parlement met algemeenheid van stem
men een voorstel van resolutie goed tegen 
de invoer van met hormonen behandeld 
vlees uit de Verenigde Staten. Jaak Van-
demeulebroucke was een druk beluisterd 
man tijdens het debat. Een belangrijk 
gedeelte van zijn amendementen die tot 
doel hadden de resolutie aan te scherpen 
werd mee opgenomen in de eindtekst. 
Vorige week vond in het federale par
lement op initiatief van VU-kamerlid Ka-
rel Vanhoorebeke een hoorzitting plaats 
met nationaal hormonenjager Mare Tim-
perman, een advokaat-generaal van het 
Hof van Beroep te Gent. 

De dag erop werd een ambtenaar van het 

ministerie van Landbouw samen met zijn 

echtgenote aangehouden. Er wordt on

derzocht of hij belangrijke informatie 

vanuit het ministerie doorspeelde naar de 

hormonenmaffia. Zijn vrouw, die eige
nares is van een vetmestingsbedrijf, zou 
haar dieren illegale groeibevorderende 
stoffen hebben toegediend. Nog een dag 
later stapte de Amerikaanse landbouw
minister Glickman naar de Wereldor
ganisatie om een proces in te spannen 
tegen de Europese Unie. Als het aan de VS 
ligt dan zal de Europese Unie onder VS-
dwang zeer binnenkort hormonenvlees 
moeten invoeren. Een relaas. 

DE JUISTE OMSTANDIGHEDEN 

Volksunie-Europarlementslid Jaak Van-
demeulcbroucke, tot nader order hét par
lementslid dat de misbruiken in de vee
teelt op de politieke agenda plaatste en 
plaatst, organiseerde reeds in november 
1995 een studiedag over het geschil tus
sen de VSA en de EU over de invoer van 
met hormonen behandeld vlees. Sinds 
1988 geldt in de Europese Unie een 
algemeen verbod op het gebruik van 
hormonen bij het vetmesten van dieren. 
Sinds 1989 geldt ook een verbod op de 
invoer van met hormonen behandeld 
vlees, dat natuurlijk om kompetiviteits-
redenen. Dat is een doorn in het oog van 
een groot aantal vleesproducenten in de 
Verenigde Staten van Amerika, Argen
tinië, Canada of Australië. In die landen is 
het gebruik van een beperkt aantal hor
monen onder zeer strikte voorwaarden 
immers toegestaan. En de EU-maatregel 
zorgt er dus voor dat de Europese Ex-
porthandel voor hen in belangrijke mate 
wordt afgesloten. Ook de farmaceutische 
en een bepaalde landbouwlobby lopen 
niet echt gelukkig rond. Op de studiedag 

pleitten VS-afgevaardigden van de Clin-
ton-administratie voor het legaliseren van 
een beperkt aantal hormonen in de EU. 
Nadien bewees Vandemeulebroucke dat 
zo'n legalisering mets uithaalt. Ook in de 
VS vond hij immers sporen terug van een 
groep mensen die een illegale handel 
opzetten in clenbuterol, thyreostatica, 
corticosteroïden en antibiotica, nét die 
produkten die furore maken bij onze 
Europese hormonenbaronnen. 

Eind november 1995 bevestigde een door 
de Europese kommissie georganiseerde 
wetenschappelijke konferentie dat de 5 
Amerikaanse hormonen niet schadelijk 
zijn voor de volksgezondheid voorzover 

ze onderde juiste omstandigheden worden 

gebruikt: juiste doses, toediening door 
dierenarts, inachtneming wachttijd, ver
wijderen spuitplaatsen. Niets nieuws on
der de zon. Dat alles stond reeds te lezen 
,in Vandemeulebroucke's best-seller De 

hormonenmaffia (1993). 

175 KC-VERDRAG 

Om het even wie de Europese en de 
Vlaamse landbouw een beetje kent, kan u 
verzekeren dat die „juiste omstandig
heden" in Europa nooit bereikt zullen 
kunnen worden, al was het maar om de 
(gelukkig maar) kleinschahge aanpak. De 
VS kent bedrijven van 20.000,75.000 tot 
100.000 runderen. Bij ons is een boer
derij al groot met 150 dieren. Van vol
tijdse dierenartsen-ambtenaren kan er bij 
ons dus geen sprake zijn. In de VS ligt dat 
dus anders. Maar er is meer. In het debat 
binnen de Wereldhandelsorganisatie 
worden alleen zogenaamd „wetenschap
pelijke" argumenten in aanmerking ge
nomen. Sociaal-ekonomische, kulturele, 
landbouw-strukturele, ekologische of 
morele argumenten spelen in het geheel 
niet mee. Een belangrijke lacune in het 
wereldwijde handelsverdrag. Maar dit 
verdrag zit boordevol problemen, het tek 
ruim 22.000 bladzijden, weegt 175 ki
logram en het werd op een drafje goed
gekeurd in het Amerikaans Congres (4 
uur debat), het Europees Parlement (2 
uur debat) en de nationale parlementen 
(weinig of geen diskussie). Bovendien was 
het te nemen of te laten. Zo werden 
landbouwbelangen opgeofferd aan die 

van de industrie en de grote lobby's. Op 
heel wat WHO-gebeuren staat bovendien 
geen enkele demokratische kontrole. Al
leen op de markt, de wetten van vraag en 
aanbod, het gelobby, het immorele ka
pitalisme „business first"-mentalliteit 
heeft er enige kans op slagen. 

ONDER DRUK 

Resultaat van dit alles is dat de Verenigde 
Staten reeds geruime tijd met een proces 
tegen de Wereldorganisatie dreigt. De 
procedure hiertoe werd vorige vrijdag 
ingezet. Nu volgt een periode van 2 
maanden rustig onderhandelen. Pas na
dien kunnen de VSA, Canada, Argentinië 
of alle andere landen die zich daar bij 
willen aansluiten verdere juridische stap
pen ondernemen. Dat proces kan uit
eindelijk leiden tot de verplichting hor
monenvlees in te voeren. Maar er kan ook 
gestreefd worden naar een vergelijk: fi
nanciële vergoedingen (zo'n 3 miljard 
frank per jaar) of de verplichte labeling 
van US-vlees. In eik geval houdt Europa 
voet bij stek. 

Het Europees Parlement keurde twee 
weken geleden een resolutie goed die 
onder druk van Vandemeulebroucke bij
zonder scherp en gedetailleerd de krijt
lijnen uittekent waarbinnen de Europese 
kommissie en de vijftien landbouwmi
nisters zich kunnen bewegen. Onder EP-
druk herhaalden de landbouwministers 
vorige week trouwens dat ze onder geen 
beding kunnen instemmen met de invoer 
van US-hormonenvlees. Wat de VS met
een aanspoorde om het juridisch ge
touwtrek op gang te trekken. Het kan een 
lange procedure worden, die uiteindelijk 
pas over twee jaar zijn definitief beslag 
krijgt. Het komt er nu op aan de waak
vlam brandend te houden. De Volksunie 
blijft hier het voortouw nemen. Wordt 
vervolgd. 

Bart Staes 



Hormonenmagistraat 
Marc Timperman 

ondervraagd 
• HORMONEN • 

Tijdens zijn perskonferentie van 9 maart 
1989 - straks is dat 7 jaar geleden! -vroeg 
Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke de aanstelling van een nationaal 
magistraat, ondersteund door een mul
tidisciplinaire cel, om de hormonenmaf-
fie en de hormonennetwerken daadwer
kelijk aan te pakken. De moord op Karel 
Van Nopen op 20 februari 1995 zorgde 
ervoor dat de regering om 19 maart 
1995, dus zes jaar na Vandemeule-
broucke's perskonferentie, een nationaal 
magistraat aanstelde. 

Dat werd de van Harelbeke afkomstige 
advokaat-generaal van het Hof van Be
roep te Gent, Mare Timperman: een bij
zonder hard werkend, eerlijk en toe
gewijd magistraat. Een van die velen die 
niet op een uurtje kijken om de strijd 
tegen de georganiseerde kriminaliteit in 
goede banen te leiden. 

NIET AANGEPAST 

De regering verloor dus veel tijd voor
aleer ze werkelijk tot daden overging. En 
het is tragisch dat daarvoor eerst een 
moord moest gebeuren. De verenigde 
kommissies Volksgezondheid en Bedrijfs
leven van de federale Kamer van Volks
vertegenwoordigers luisterden op dins
dag 23 januari met heel veel aandacht 
naar de man die nu een kleine 10 maand 
„nationaal" hormonenmagistraat is. De 
hoorzitting kwam er op initiatief van VU-
kamerhd Karel Vanhoorebeke die hier
mee in de voetsporen treedt van voor
malig VU-kamerhd Jan' Caudron, de 
VU'er die Vandemeulebroucke's hormo
nendossiers steevast in het nationale par
lement met hart en ziel aanbracht. 

Het werd een - voor buitenstaanders -
ontluisterende ondeding. Voor degenen 
die het dossier al langer volgen bleek nog 
maar eens dat Vandemeulebroucke het 
zeven jaar geleden echt bij het juiste eind 
had. En er zal nog heel wat werk verzet 
moeten worden. Een greep uit Timper-
mans verklaringen. 

„Hét probleem bij uitstek blijft dat de 
basiswetgeving om moderne georgani
seerde kriminaliteit te bestrijden dateert 
uit de 19de eeuw en dus niet is aangepast 
om moderne vormen van kriminaliteit 
efficiënt te bestrijden." 

Timperman is dus vragende partij naar 
een herziening van het strafwetboek en 
het wetboek inzake strafvordering. 
Nochtans ligt sinds enige tijd het werk dat 
een voorbereidende kommissie onder lei
ding van de Luikse professor Franchi-
mont, maar waar ook de bekende on
derzoeksrechter Allegaert - hormonen
jager bij uitstek - deel van uitmaakte in de 
boekhandel. Het verslag bevat een uit

gewerkt ontwerp van wet tot hervorming 
van het wetboek van strafvordering. 

'ASSEPOESTER 

Timperman vergeleek het gerechtelijk ap
paraat met een Assepoester. Die moest al 
te lang in een koude, tochtige kelder 
verblijven waardoor ze reuma en artrose 
opdeed. Om de georganiseerde krimi
naliteit nu te bestrijden wordt Assepoes
ter uit die kelder gehaald, men meet haar 
danspantoffeltjes aan en verwacht van 
haar een schitterende Lambada te dansen. 
Dat kan natuurlijk niet. Timperman ver
wees in dit verband naar de problemen bij 
de wet inzake de telefoonaftap, het Proxi-
mus-incident en de moeilijkheden die 
ontstonden bij het volgen van misda
digers die een GSM gebruiken. 

Timperman erkende ook alleen echte 
bevoegdheid te hebben in Oost- en West-
Vlaanderen waar hij advokaat-generaal is. 
In de andere rechtsgebieden wordt hij 
gedoogd. Volgens hem is er dringend 
nood aan een statuut voor de nationaal
magistraten. Dat voornemen staat in het 
regeerakkoord maar bleef nog steeds 
dode letter. 

Karel Vanhoorebeke kaartte ook het pro
bleem van de strafuitvoering en de ver
vangende gevangenisstraffen aan. Nogal 
wat veroordeelden in hormonenzaken 

gaan hun gevangenisstraf gewoon uit
zitten tijdens het weekeinde of 's avonds. 
Sommigen die een miljoenenboete kre
gen bieden zich bij de gevangenispoorten 
aan om een vervangende straf uit te 
zitten. Omdat de gevangeniscellen over
vol zitten draait dat uit op een maximale 
celstraf van 3 maand. Gemakkelijk ver
diend geld dus. 

Op vraag van hetzelfde VU-kamerhd be
vestigde de „nationale" magistraat ove
rigens ook dat er steeds meer aanwij
zingen zijn dat de hormonenmaffia stil
aan uitzwermt of in bezit werd genomen 
van andere vormen van georganiseerde 
kriminaliteit: prostitutie, drugs, smok
kelen en heling. Kenschetstend is het 
voorbeeld van Willy Vandewalle, één van 
de drie Willy's uit het eerste hoofdstuk 
van Vandemeulebroucke's boek over de 
hormonenmaffia. Die man werd in juni 
.1995 gesnapt bij een transaktie waarbij 
500 Hter PMK, de basisgrondstof voor 
het aanmaken van XTC-pilletjes, van 
eigenaar veranderde. Vandewalle werd 
ondertussen door het Hof van Beroep te 
Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 6 jaar. 

NAUWELIJKS SAMENWERKING 

Timperman kloeg ook over de gebrekkige 

internationale samenwerking. Zo stuur

den de Fransen, Itahanen en Spanjaarden 
hun kat naar een internationale bijeen
komst van hormonenexperten. En in heel 
Duitsland kontroleren ftauwelijks 50 in-
spekteurs de hormonenwetgeving. 

De Volksunie laat het hier niet bij. Vorige 
donderdag reeds interpelleerde Karel Van 
Hoorebeke de Justitieminister inzake de 
wet op de telefoonaftap en zéér bin
nenkort volgt een reeks wetsvoorstellen 
die het de hormonenspeurders in eigen 
land makkelijker moeten maken. Op Eu
ropees vlak trekt Vandemeulebroucke 
verder ten strijde voor meer koördinatie 
en een daadwerkelijke hormonenbestrij
ding over het hele kontinent. 

(bs) 

Op Europees 

vlak wil Jaak 

vandemeule

broucke meer 

koördinatie In 

de strUd 

tegen 

hormonen. 

Vernieuwing, verjonging, spontane ge
drevenheid, dynamisch optreden Vier 
sleutelwoorden die van toepassing zijn op 
de nieuwe VU-partiJtop. Wie méér wil 
weten over wie verantwoordelijk tekent 
voor het coachen' van de VU én nieuws
gierig Is naar de plannen van de nieuw-
verkozen partijleiding, krijgt alle informa
tie tijdens de fePruarl-ultzendIng van de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS) Afspraak op maandag 19 februari 
om22u,50opTV1 (BRTN) 

U ziet een uitgebreid verslag van de na
tionale bestuursverklezingen tijdens de 
Partijraad van eind januari Interviews met 
leden van de Partijraad Beelden vanop de 
eerste zitting van het nieuw samenge
stelde Partijbestuur Een dag uit het leven 
van VU-voorzltter Bert Anclaux. De eerste 
aktle-beelden van kersvers partijsekretarls 
Laurens Appeltans. De politieke plannen 
van belde ondervoorzitters, Patrik Van-
krunkelsven en Nelly Maes. 

VNOS biedt u een kijk voor én achter de 
schermen van de nieuwe partijtop In
formerend én opiniërend. 

Maandag 19 februari 1996, om 
22U.50 0PTV1 (BRTN). 
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V olgens Sven Gatz wordt de taalverwerving in 

het Nederlandstalig basis- en 

kleuteronderwijs in Brussel door de toevloed van 

niet-Nederlandstaligen problematisch. 

steeds 
minder 

Vlamingen 
vinden In 

Brussel de 
weg naar het 
Nederlands

talig 
onderwijs. 

Sven Gatz: 
"Ondermaatse 
taalverwerving 

Is de basis 
voor een 

veelheid van 
problemen". 
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Wat de Vlaamse ouders denken over de 

toevloed van anderstaligen in de school

tjes van hun kinderen, werd vreemd ge

noeg nooit systematisch onderzocht. 

Niettemin durven we betwijfelen of er 

veel Vlamingen zijn die hun kinderen 

naar een welbepaalde school in Brussel 

sturen om "bij te dragen aan het uitdragen 

van de Vlaamse kuituur." Neen, in de 

eerste plaats verwachten ouders dat hun 

kmderen op de school die ze uitkozen 

degelijk onderwezen worden. 

Volgens Gatz wringt hier het schoentje: 

de toevloed van anderstaligen brengt de 

taalverwervmg, het aanleren van het Ne

geen homogeen Nederlandstalige kinde

ren meer zijn sluiten om de middelen te 

koncentreren op de overblijvende scho

len. 

De kernvraag voor Gatz is de volgende: 

hoe kunnen we het Nederlandstalig on

derwijs in Brussel omvormen "tot multi-

kulturele-(tahge)-model-scholen waar 

enerzijds de aanwezigheid van kinderen 

met anderstalige achtergronden geen rem 

vormt op de ontwikkeling van Neder

landstalige kinderen, en waar anderzijds 

de kinderen met anderstalige achtergron

den een degelijke opleiding krijgen zodat 

ze m.b.t. het Nederlands en het algemeen 

Al jaren worden de mooie leerlingen-

cijfers van het Ne^erlandstahg kleuter- en 

basisonderwijs in het Brussels hoofdste

delijk gewest in de verf gezet. "Het Ne

derlandstalig onderwijs zit in de lift", 

klinkt het overal. De stijgende lijnen in de 

grafieken piekten in '95-'96 op een totaal 

van zowat tienduizend leerlingen en acht

duizend kleuters. 

Maar achter de fagade van de leerlin-

gencijfers woekert een kanker waarvan 

niemand weet in welk stadium hij zich 

bevindt: de dalende kwaliteit van de 

taalverwerving en het dreigende verlies 

van het Nederlandstalig karakter van de 

scholen. De verklaring daarvoor ligt bij 

de toeloop van anderstalige autochtonen 

(de Franstalige Brusselaars) en alloch

tonen, voor wie het Nederlands pas de 

derde of vierde taal vormt. 

SLECHTE REKLAME? 

Wie over dit probleem een boompje wil 

opzetten, krijgt al gauw het verwijt 

"slechte reklame" te maken voor het 

paradepaardje van de Vlaamse aanwe

zigheid in Brussel. VU-raadslid Sven Gatz 

slaagde er vorige week toch in dit taboe, 

want dat is het, bespreekbaar te maken 

zonder de Vlaamse school met het bad

water weg te gooien. Met een biezonder 

stevig dossier argumenteerde Gatz dat het 

verkeerd is de problemen in het Ne

derlandstalig onderwijs met de mantel 

der liefde te bedekken. 

Verhoudingsgewijs zakt de "Vlaamse" 

aanwezigheid in het Brussels Nederlands

talig basis- en kleuteronderwijs schooljaar 

na schooljaar. In sneltempo. In 1979-

1980 was haast drievierde van de kleuters 

nog afkomstig uit homogeen Nederlands

talige gezinnen. In '94-'95, vijftien jaar 

later, maken de kleuters van homogeen 

Nederlandstalige ouders minder dan een 

kwart uit van het totaal. De kleuters uit 

homogeen Franstalige gezinnen stegen 

over dezelfde periode van een tiende van 

het totaal tot iets minder dan de helft. 

De evolutie van het lager onderwijs ver

toont dezelfde tendens, zij het nog niet zo 

uitgesproken. Het aantal echt Neder

landstalige leerlingen daalde er van 85% 

in 79-'80 tot 35% in '94-'95, nipt nog de 

grootste groep. Van een verwaarloosbare 

minderheid van nog geen 5% in '79-'80 

steeg het aantal Franstaligen en anders

taligen naar een dik derde in '94-'95. Het 

gaat om gemiddelde cijfers. In het Ne

derlandstalig onderwijs zijn er nu al klas

sen waarin geen enkel kind van ho

mogeen Vlaamse ouders zit. 

Principieel meent Gatz dat deze spek-

takulaire toename van Frans- en anders

taligen in het Nederlandstalig onderwijs 

van Brussel een goede zaak is. „An

derstalige kinderen in het Nederlands

talig onderwijs biedt kansen voor het 

uitdragen van de Vlaamse kuituur." Men 

kan zich bij deze opmerking afvragen 1) 

hoeveel anderstaligen in Brussel deze 

Vlaamse kuituur dan wel willen ont

vangen, en 2) hoe de Vlaamse ouders daar 

over denken. 

NEDERLANDSE KÜLTUUR 

Wat de eerste vraag betreft heeft een 

wetenschappelijk onderzoek van de KU 

Leuven uit '93 uitgewezen dat geen en

kele motivatie van niet-Nederlandstalige 

ouders uit Brussel om hun kind(eren) 

naar een N-schooltje te sturen „recht

streeks wijst op rechtstreekse belangstel

ling voor het Nederlands als drager van 

de Nederlandse kuituur." 

Professor Schaerlaekens had drie grote 

motivaties ontdekt: de voorsprong van de 

tweetaligen; de kwaliteitskenmerken van 

het Nederlandstalig onderwijs; en diverse 

zuiver-taal-externe redenen als nabijheid 

of de (minder grote) aanwezigheid van 

migranten. De professor besloot: „In 

feite wijst dat alles eerder in de richting 

van een zuiver instrumentele dan wel van 

een integratieve motivatie." Of: wanneer 

er Vlaamse kuituur uitgedragen wordt 

naar anderstalige, is dit een afgeleide. 

Vlamingen 
minderheid in 

eigen onderwijs 
derlands, in gevaar. De VU-er vindt dit 

geen waarde-oordeel, maar een vaststel

ling. Die geschraagd wordt door een 

wetenschappelijk onderzoek bij Neder

landstalige kleuters uit Leuven, uit Brus

sel, Franstalige kleuters uit het Neder

landstalig onderwijs van Brussel, en twee

talige kleuters uit het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel. Op alle onderzochte 

gebieden (woordenschat, woordvor

ming, zinsbegrip en spontaan taalge

bruik) kwam men vaak tot signifikante 

verschillen. Gatz gaat spijtig genoeg niet 

dieper in op dit onderzoek. Het blijft dus 

gissen hoe erg het dan wel gesteld is met 

de taalverwerving. 

Gatz ziet in de ondermaatse taalverwer

ving van kleuters en leerlingen met an

derstalige achtergronden (maar ook uit 

homogeen Nederlandstalige gezinnen) 

wél de kern van een veelheid aan pro

blemen: psycho-emotionele druk op 

kleuters en leerlingen, slechte studiere

sultaten door taalachterstand, ongewoon 

komplekse situaties voor onvoldoende 

voorbereide leerkrachten, een algemene 

neerwaartse druk op de kwaliteit van het 

onderwijs, het verlies van het Vlaams 

karakter van de scholen, Vlaamse ouders 

die hun kinderen naar scholen in de rand 

sturen,... 

Problemen te over dus. Maar de Ne

derlandstalige scholen in toenemende 

mate reserveren voor Nederlandstaligen, 

wijst Gatz als oplossing van de hand. Hij 

deelt het pessimisme niet van hen die 

voor de strategische terugtocht pleiten: 

de Vlaamse schooltjes waar geen of bijna 

opleidingsniveau voldoende ver staan om 

na het lager onderwijs het middelbaar aan 

te(Vatten?" 

ofnmmm 
Om op deze vraag te antwoorden, kijkt 

Gatz eerst hoe momenteel, op het niveau 

van de Vlaamse gemeenschap, van de 

Vlaamse Gemeenschapskommissie in 

Brussel (VGC) en van de scholen zelf, 

gepoogd wordt de uitdagingen het hoofd 

te bieden. Er kan volgens Gatz op alle 

niveaus heel wat verbeterd worden. 

Heel konkreet stelt hij o.m. voor om in 

Brussel de normen te versoepelen (min

der grote klassen gezien de specifieke 

situatie); een aangepaste lerarenopleiding 

en permanente vorming te voorzien; de 

promotiekampagne te herbekijken; de 

ouders sterker te betrekken bij de school; 

Nederlandsonkundige ouders zonder 

band met het Vlaams gemeenschapsleven 

(of die de wil om die band tot stand te 

brengen ontberen) te ontraden hun 

kind(eren) in te schrijven; het kontakt 

tussen het onderwijzend personeel, de 

kinderen en de schoolbuurt (met o.m. de 

Vlaamse gemeenschapscentra) te bevor

deren; wetenschappelijk onderzoek over 

de Brusselse taalsituatie te stimuleren. 

Met zijn analyse en voorstellen legde 

Sven Gatz de vinger op een wonde die 

nog teveel onzichtbaar bleef. Nu de man

tel der liefde weggerukt is, kan begonnen 

worden de ziekte te bestrijden. Met een 

warm hart voor de patiënt. 

Peter De ja^e r 



Dodengang naar provincie 
De regionale VU-krant 

Op de zitting van de Westvlaamse pro
vincieraad (1 februari) zal provincie
raadslid Wilfried Vandaele (VU) de Be
stendige Deputatie interpelleren over de 
Dodengang in Diksmuide. 

W. Vandaele: „Het dossier van de Do
dengang in Diksmuide is een tragi-ko-
medie w âar velen zich al geruime tijd aan 
ergeren. Ik roep de provinciale overheid 
op om het voortouw te nemen en het 
dossier naar een oplossing te brengen." 

Een paar jaar geleden werd via een nor
male, wettelijke procedure gevraagd dat 
wie de Dodengang kon uitbaten, een bod 
zou doen. Het hoogste bod kwam van de 
vzw Bedevaart naar de Graven van de 
IJzer, het IJzerbedevaartkomitee. 

Er kwam echter protest van de „va
derlandslievende verenigingen" en het 

IJzerbedevaart kreeg de uitbating niet 
toegewezen. De zaak zit vast bij de Raad 
van State. Het blijft wachten op een 
uitspraak ten gronde. Ondertussen heeft 
het ministerie van Landsverdediging en
kele hoognodige werken uitgevoerd om 
de site in stand te houden. 2/3 van het 
werk moet echter nog gebeuren. 

DE TIJD DRINGT 

W. Vandaele: „Door het getouwtrek was 
de Dodengang vorig jaar maar enkele 
maanden open. Cijfers tonen aan dat 
Diksmuide duizenden bezoekers mmder 
trok. Dat is zonder meer een slechte zaak 
als we weten dat de Westhoek als geheel 
vorig jaar ruim 15% minder bezoekers 
telde." 

Vele scenario's werden uitgewerkt en er 

wordt onderhandeld, o.a. tussen het Pro
vinciebestuur, de stad Diksmuide en het 
IJzerbedevaartkomitee. In april moet de 
Dodengang echter opnieuw opengaan. 
De tijd dringt dus. 

W. Vandaele: „Ik vind dat de provincie als 
verzoener moet optreden en het voor
touw moet nemen om, samen met Diks
muide en met het IJzerbedevaartkomitee, 
een oplossing te zoeken. 
Wat mij betreft is het zelfs wenselijk dat 
de provincie eigenaar wordt van de Do
dengang. Welhcht IS het met onmogelijk 
de site voor een bijna symbohsch bedrag 
te verwerven van de federale overheid. 
De Dodengang behoort immers tot het 
patrimonium van onze provincie. Het 
monument past bovendien in het projekt 
van het vredespark dSt de provincie wil 
realiseren in de Westhoek." 

Woensdagmiddag 24 januari 
hielden een 30-tal VU-jongeren 
een ludieke aktie aan het kabinet 
van Justitieminister Stefaan De 
Clerck. waar zij een 'Gezant des 
Konings van het Spaanse Vor
stenhuis' ontvingen die de lof
trompet liet schallen over De 
Clerck, 'Graaf van Vlaanderen'. 

MIDDECEÊÜWS 

De Jongeren wilden met deze 
aktie hun ongenoegen laten blij
ken over de uitlevenng van Mo
reno en Garcia aan Spanje. Het 
middeleeuwse tafereel dat zij 
opvoerden was een indirekte 
verwijzing naar de folterpraktij
ken in Spanje die ook nu nog 
altijd gebeuren. 

De jongeren werden bijgestaan 
door o.a. Willy Kuijpers, Jean-
Marie Bogaert, Sven Catz, Her
man Lauwers, Walter Luyten en 
Michiel Vandenbussche die sa
men met enkele van zijn Jong
socialisten de protestanten was 
komen vervoegen 

Tegen middeleeuwse 
praktUken 

Herdenking 
Zwartberg 

Het Herdenkingskomitee Zwartberg organiseert in 
Zwartberg op zondag 11 februari een plechtige her
denking Het Komitee is samengesteld uit de Stichting 
Minen/a, de WB-Limburg en de Vnendenknng Zwart-
berg-Limburg en werd opgencht naar aanleiding van 
de rellen in de gelijknamige mijnstad, waarbij twee 
doden vielen. In de herfst van vorig jaar ging WIJ nog 
eens uitvoerig in op het drama dat zich dertig jaar 
geleden afspeelde bij de geplande sluiting van de 
Limburgse mijnen en op de niet geringe rol die de VU 
speelde in het steunen van de aktievoerders 

Het Herdenkingskomitee vindt dat het drama van 
Zwartberg en van de Limburgse kolenindustrle met uit 
het geheugen mag gewist worden, maar een merk
teken dient te blijven in de geschiedenis van Limburg 
en Vlaanderen 

Programma 

- 9U.30 Misviering in de St Albertuskerk (Torenlaan) 

I0u 30 Herdenkingszitting in zaal 
met diverse sprekers 

'Onder de Toren' 

- I2u 30 Gezellig samenzijn met gelegenheid voor 
ontmoeting en gesprek 

Voorafgaandelijk zal door de Vnendenknng Zwart-
berg-Limburg aan het monument van André Dumont 
te Genk en aan de graven van Jan Latos (Genk) en 
Valeer Sclep (Waterschei) een bloemenkrans worden 
neergelegd 

Het Komitee verwacht een talrUke aanwezig
heid van oud-mijnwerlcers en van vertegen
woordigers uit aiie poiitieice. sociale en eico-
nomische geledingen. Tegeiijlc iaat het Komitee 
weten dat financiële steun welkom is. Stor
tingen Icunnen gebeuren om het nummer ass-
0185491-20 van Urbaan crognard. zonneweei-
deiaan 29/B19, 3600 cenic. tel. 089/36.33.95. 
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Belastingen 
omhoog in 
Scherpen-
heuvei? 

Druivenstreek-koalitie opgericht 

Na één jaar nieuw gemeentebestuur te 
Scherpenheuvel-Zichem helt de balans 
van het gevoerde beleid naar de positieve 
kant over. Al liet men wel enkele steken 
vallen. 

Positief is de gedeeltelijke fusie van de 
gemeente- en vrije scholen van de deel
gemeenten Keiberg en Zichem te noe
men. Aanvankelijk waren zowel het sche-
penkoUege als de verontruste leerkrach
ten en ouderkomitees met een te dras
tische en te verregaand fusievoorstel te 
vel van stapel gelopen en werden de 
messen onnodig geslepen. Het gezond 
verstand haalde gelukkig de bovenhand. 

Positief IS ook de openheid van beleid en 
raadpleging van de bevolking, o.m. be
treffende de verkeersveiligheid, het ver-
keers- en rampenplan. We vrezen niet
temin dat voor het centrum van Scher-
penheuvel en Zichem dit verkeersplan 
wel eens gelijk zou kunnen zijn aan een 
rampenplan. Omdat in het voorstel van 
de werkgroep zo „gemanoeuvreerd" 
werd dat al het doorgaand verkeer, ook 
datgene dat van de autostrade A2 komt, 
dwars door het centrum van Scherpen-
heuvel en door dit van Zichem zou moe
ten rijden! 

Negatief is de belastingsverhoging te noe
men. De belasting en de rijs van de 
huisvuilophaling die verhoogd werd, 
zonder dat er een betere service aan de 
bevolking verleend wordt betreffende de 
ophaling van het gewoon, en zeker voor 
het grof huisvuil, en de manke organisatie 

Onder leiding van VU-Overijse, werd de VU-
Druivenstreel<-l<oalitie opgericht bestaande uit: 
Hoeilaart, Kraainem, Wezembeel<-Oppem, Ter-
vuren en Overijse. 
Bedoeling is meer kracht te zetten achter ge-
zamelljke standpunten in deze streek, vooral wat 
huisvesting en Vlaams-nationale werking be
treft. 
Een eerste aktiviteit ging reeds door op 15 

Scherpenheuvel-Zichem 

1 jaar 
beleid 

van het selektief ophalen van te her

winnen grondstoffen als PMD (Plastic, 

Metaal en Drankverpakkingen), 

ledere burger dient namelijk grotendeels 

zelf voor „privé vuilkar" te spelen! Dit 

zou kunnen leiden tot wekelijks 100.000 

vervuilende kilometers door de privé 

vuilkarren naar Interleuven, in de deel

gemeente Messelbroek. Gezien de uit

gestrektheid van onze fusiegemeente (van 

tegen Aarschot tot tegen Tessenderlo en 

Diest) geeft dit aan de „brave burger" een 

wekelijks karwei van gemiddeld 10 km 

heen en terug naar Interleuven en dit 

maal 10.000 huishoudens is 100.000 

km... 

We herinneren ons ook nog de valse start 

van het nieuwe beleidsjaar '95 met de 

„grof-huisvuilmoeilijkheden". 

Het jaar werd al bij al toch positief 

afgesloten met een begroting die tijdig 

klaar was en toch van een zekere visie en 

goede vooruitzichten en organisatie, on

der meer van het gemeentepersoneel, 

voor betere dienstverlening, getuigt. 

We houden echter angstig ons hart vast 

voor komende belastingsverhogingen. 

Verder wacht de bevolking op afdoende 

maatregelen tegen kriminaliteit, diefstal

len en drugsgebruik en voor een grotere 

veiligheid. Er werd reeds veel blabla 

verkocht maar weinig wol geschoren. 

De huidige beleidsploeg zal n.a.v. al deze 

elementen gewikt en gewogen worden. 

En te licht bevonden? 

Robert Janssens 

wommelgem zet 
nieuw werl^aar in 

Ondanks het feit dat Bert Anciaux eer
der die avond in de VTM-studio aan
wezig moest zijn, hield hij zijn belofte 
om een korte nieuwjaarswens in Wom
melgem te brengen. 

Verrassend talrijke opkomst waaron
der verschillende afgevaardigden van 
Wommelgemse verenigingen. 
Waarom ook de gidsen talrijk waren 
wordt best aan Bert zelf gevraagd. 

De voorzitter stak een riem onder het 
hart met zijn (toch wel zeer korte) 
toespraak, van de aanwezige leden en 
zeker bestuursleden die nu, na eenjaar 

werken in moeilijke omstandigheden, 
terug vaste voet op grond krijgen. 
Bij een natje en een droogje, aan
geboden door de mandatarissen, werd 
er nog lang, nadat Bert al in Vilvoorde 
zat, over het verleden en de toekomst 
van VU-Wommelgem nagepraat. Of 
was het omdat de toastjes zo lekker 
waren en de schuimwijn naar nög 
smaakte? 
Bedankt voor diegenen die alles klaar
maakten. En, bijna vergeten, Bert de 
bloemen thuis afgegeven en het glas
raampje omhoog gehangen? 

Ward Herbosch 

januari j . l . De VUJO-voorzitter, Sigurd Vanger-
meersch, werd uitgenodigd om hem de moei
lijke toestand te schetsen door de verf ransings-
druk in de Rand teweeg gebracht. Ook ,,Het 
Manifest" kwam ter sprake. 
Overijse is overtuigd dat meer kommunikatie 
met de VUJO en alle arrondissementen de VU 
enkel kan ten goede komen. 

(rr) 
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OOST-VLAANDEREN 
Vr. 2 feb. GERAARDSBERCEN: Jan 

Brouwers geeft diamontage over ,,Indo
nesië, eilanden van goden en demonen". 
Om 20u. in het Koetsenhuis, Abdij, Ger-
aardsbergen. Org.: Vlaams Socio Kultureel 
Centrum Ceraardsbergen. ledereen wel
kom. 

Za. 3 feb. SINT-DENIJS-WESTREM: 
Jaarlijks vriendenmaal van VU-St.Denijs-
Westrem/Afsnee. Om I9u.30 in het Cil-
denhuls. Gastspreker is Karel van Hoor-
ebeke. Menu: aperitief, warme beenhesp 
met groenten- en fruitassortiment, koffie 
en gebak. Deelname: 550 fr. Inschrijven bij 
Anne De Keuckeleire (09/222.91.83). 

Di. 6 feb. SINT-AMANDSBERC: Met 
FW naar Brussel met bezoek aan vrou
wencentrum Amazone en aan tentoonstel
ling Kunst in Wijn. Samenkomst loketten-
zaal St.Pietersstation Gent om 10u.30. 
(trein om 10u.48). Terug in Gent rond 19u. 
Info: Lieve Jolie (231.49.07). 

Di. 6 feb. CENTBRUCCE: „De 
scheeftrekkingen in de SZ", door Walter 
Peeters. Om 20u. in de polyvalente zaal, 
dienstencentrum Gentbrugge, Braemkas-
teelstraat 45. Org.: VOS-Gentbrugge-Lede-
berg. 

Za. 10 feb. MELLE: Valentijntjesbal 
van VU-Melle in de Parochiezaal, Klooster
straat, Melle-centrum. Aanvang om 21u. 
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr., wk., 100 
fr. Happy hour: 1 gratis consumptie vóór 
22u. 

WO. 28feb. ZULTE: Denise Van Dam 
over Waalse Beweging & Culturele Iden
titeit. Om 20u. in Vergaderzaal Biblioteek, 
Gaston•Martensplein. Org.: FW. 

vr. 1 maart SINT-GILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavohd van VU-Sint-Gillis-
Dendermonde. Aperitief om 19u.30. Om 
20u.: Hutsepot. In De Schuur, Torrestraat, 
St-Glllis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname: 
300 fr. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 1 feb. IZECEM: Mensenrechten 

in de Kerk. Causerie door prof RikTorfs. Bar 
Muzlekakademie, Kruisstraat 15. Toegang: 
50 fr. Abo's gratis. Org.: VSVK. 

Zo. 4 feb. BRUGGE: 6 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum. 25 jaar Informativa 
vzw. Feestmaaltijd in De Gulden Spoor. Om 
12u. receptie/apero; 13u. feestmaaltijd; 
I7u. feestrede. Deelname: 925 fr. inschrij
ven bij Rony & Daise (344.30.82). 

zo. 4 FEB. IZEGEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Rol-
legem-Kapelle. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

WO. 7 feb. IZECEM: Grafische kun

sten. Atelierbezoek voor de kursisten bij 
kusntschilder en grafikus Geert Devos. Om 
19U.30. Org.: VSVK. 

Do. 7 feb. OOSTENDE: Voordracht 
over ,,Gevoelensverwerking" door Frans Al-
laert. Om 20u. in het provinciaal sekre-
tariaat. Aartshertogstraat 4. Toegang 100 fr. 
Vooraf inschrijven. Info en org.: Roden-
bachfonds West-Vlaanderen. 

vr. g feb. IZEGEM: Vlaams huls, 
vanaf 20u.: twaalde kaarting. Ook op l l / 2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Di. 15 feb. IZECEIM: De rol van het 
OCMW, door Frits Herreman. Om 20u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
FW. 

WO. 14 feb. iZEGElvi: v-ciüb voor 
kinderen: feestmaskers en popcorn. Om 
13U.30 in de Ommegangstraat 5. Meebren
gen: lijm, schaar, stiften en plakband, inkom 
70 fr. Org.: Vlanajo. 

WO. 14 BRUGGE: E.h. Luc Vranckx 
over ,,Zijn wij Belgen geworden?". Om 15u. 
in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Sa
menkomst vanaf I4u. Nadien koffietafel. 
Deelname: 100 fr. p.p. Zonder koffietafel: 
50 fr.p.p. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

Wo. 14 feb. IZEGEM: Grafische kun
sten (4de deel). Door Willy Le Loup (adj. 
conservator Brugse musea). Om 19u.30 in 
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote 
Markt 20. Org.: VSVK. 

DO. 15 BRUGGE: Hugo Van der 
Cruyssen over ,,Liefdepoezie in de Neder
landen". Om I5u. In De Gulden Spoor, 't 
Zand 22. Org.: Informativa. 

vr. 16 feb. ROESELARE: Thema
avond door Mevr. Borremans over Eutha
nasie. Om 20u. in 't Leeuwke, Hugo Ver-
rieststraat 5. Deelname: 50 fr. Org.: VUJO-
Zuidwest m.m.v. VLCD. 

Za. 17 feb. KOEKELARE: Leden 
feest VU-Koekelare. In zaal Amfora, Ring-
laan. OM 20u. etentje (koude schoten met 
brood, 320 fr.); om 20u.30: Chris Vanden-
broeke over „Vlaanderen: gisteren, van
daag en morgen". Inschrijven voor 10/2 bij 
Norbert Vandecasteele (051/58.90.05). 

Di. 20 feb. iZEGElvi: De relatie 
Grootouders-kleinkinderen. Om 15u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
VWG. 

vr. 23 feb. WEVELGEIVI: VU-leden-
feest van Groot-Wevelgem, in de Gouden 
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Deelname: 600 fr., kind. 300 fr. Inschrijven 
vóór 17/2 bij Lieve Vanoverbeke-Declercq 
(056/41/30.38), G. Daem (056/42.53.60) Of 
G. Debels-Vervenne (056/41.17.19). 

iVla. 26 feb. IZECEIU: Uiteenzetting 
over Waalse beweging en kulturele iden
titeit. Org. en info: FW-lzegem. 

Ma. 26 feb. KORTRIJK: Denlse Van 
Dam over De Waalse Beweging met focu^ 
op de Vrouw. Om 20u. in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7. 
Org.: FW. 

WO. 28 feb. BRUGGE: AhtOih Van-
duyver (Politie) over het verkeerscircula
tieplan van Brugge met tips en beantwoor
den van vragen. Om 15u. in de Magda
lenazaal, Violierstraat 7. Samenkomst vanaf 
14u. Nadien koffietafel. Deelname: 100 fr. 
p.p. Zonder koffietafel: 50 fr.p.p. Org.. 
VWG-Brugge-Noord. 

Vr. 1 maart BiSSEGEM: Varken aan 
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. in Ta
verne Bijenhof, Moraviestraat 32. Deel
name: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis) 
Nadien gezellig samenzijn met muziek en 
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André 
Vlieghe (056/35.08.75). 



Halle 
Dinsdag 16 januari ontving de Vereni
ging van Vlaamse iviandatarissen van 
liet arrondissement Halle-Vilvoorde, 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-
Marie Bogaert die de standpunten van 
de partij over Telenet Vlaanderen kwam 
uiteenzetten. 

Deze bijeenkomst diende vooral als 
voorbereiding om eensgezind een 
standpunt te kunnen innemen in de 
gemeenteraden en de interkommunale 
kabelmaatschappijen. 

Het werd een boeiende debat-avond, 

en Telenet 
waarbij de jongeren onder de aanwe
zigen zich niet onbetuigd lieten. 
Het ging dan ook over de snelgroeiende 
technische informatie, een evolutie 
waarmee we binnenkort allemaal zullen 
gekonfronteerd worden. 
Bogaert ontpopte zich als een boeiende 
spreker met een degelijke dossierken
nis. 
Wij hopen dat alle VU-mandatarissen 
van Halle-Vilvoorde dit dossier hard
nekkig zullen verdedigen in hun res-
pektievelijke gemeenteraden. 

Reinhllde Raspoet 

• UIT DE REGIO • 

Za. 2 maart OOSTENDE: Bezoek 
aan regionale zender Focus, met Roden-
bachfonds-Oostende. Verzamelen om 
15U.15 op de parking meubelzaak De Oli
fant. Deelname: 100 fr Vooraf inschrijven 
(deelnemers beperkt tot 20). Info en in
schrijven: 059/51.64.05. 

za. 2 maart ZWEVECEM: Tekstiel-
kaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof, 
Harelbekestraat 25. Ook op 3/3 van 10 tot 
13u. Inleg 35 fr (3 voor 100 fr). Gratis 
tombola. Org.: Vu-Vlaams klub Croot-Zwe-
vegem. 

DO. 7 maart OOSTENDE: Voor 
dracht Aura-Soma. Om20u. inTrefcentrum, 
Aartshertogstraat 4. Deelname loo fr 
Vooraf inschrijven. Org.: Rodenbachfonds-
Oostende (059/51.64.03) 

WO. 20 maart OOSTENDE: info-
avond over Natuurvoeding. Om 20u. in Tref-
centrum. Aartshertogstraat 4. Ook op 27/3. 
Deelname 600 fr. voor de 2 avonden. Org.: 
Rodenbachfonds-Oostende 
(059/51.64.03). 

VLAAMS-BRABANT 
za. 3 feb. HERENT: Om 20u. in de 

Gemeentelijke Sport- en Feestzaal Warot, 
aan de kerk van Winksele-centrum. Het 
groot orkest Minten speelt ten dan. Prach
tige tombola. Toegang in wk. 100 fr. Kaar
ten: 016/22.96.42. Org.: VU-Herent-Vel-
tem-Winksele. 

Dl. 6 feb. LEUVEN: Debat „Lega
lisatie van soft-drugs". Om 20u. in de grote 
aula MTC, St.Michielstraat. Inkom gratis. 
M.m.v. Bert Anciaux (VU), Cerolf Annemans 
(VB), Servais Verherstraeten (CVP) Johan 
Vandelanotte (SP), Etienne De Groot (VLD) 
en Eddy Boutmans (Agaiev). Moderator: 
Hans Van Scharen (De Morgen). Org.: VUJO-
KUL, CDS en Agalev-jongeren. 

WO. 7 feb. VILVOORDE: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. in Taverne De Met, Grote 
Markt 7. Org.: FW. 

zo. 11 feb. ROOSDAAL: 23ste eet
festijn van vu-Roosdaal. Van llu.30 tot 
21u. in Belleheide-Centrum, 0. De Vidtslaan. 
Ook op 1^2 van 18 tot 21u. 

ZO. 18 feb. LAKEN: Pannekoeken-
namiddag in Gemeenschapscentrum Nek-
kerdal. Infang G. Schildknechtstraat 26. Van 
14 tot 18u. Org.: VU-Brussel. 

vr. 1 maart LENNIK: Mosselfestijn 
van E. Van Vaerenbergh en VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- & Ont
moetingscentrum Jo Baetens, Algoetstraat 
77. Ook op 2/3 vanaf 18u., om 3/3 en 4/3 
vanaf I2u. 

ZO. 10 maart TERVUREN: Steak-
festijn vanaf I2u. in zaal De Engel, Markt te 
Tervuren (rechtover kerkingang). Iedereen 
welkom. Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. 

ANTWERPEN 
vr. 2 feb. BORGERHOUT: Een ge

zellige winteravond met worstenbroden en 
appelbollen voor de hele familie. Om 19u. in 
zaal De Vesper, Te boelaarlei 9 (naast de 
kerk). Deelname: 150 fr Org.VU-Borgerhout 
i.s.m. VU-Groot-Antwerpen. Inschrijven: M. 
De Coninck (03/322.08.06). 

za. 3 feb. EDECEM: Kwisavond, om 
20u. in Drie Eiken. Nog enkele plaatsen 
beschikbaar Info en inschrijven: José Pop-
pelaars (449.79.01) of Hilde Dewit 
(449.17.66). Org.: FW-Edegem. 

za. 3 feb. BERCHEM: Bezoek aan 
het Provinciehuis, Kon. Elisabethlei 22. Bij

eenkomst om 9U.45 aan het Provinciehuis. 
Om lOu.: Multivisie, 10u.20 koffie/tee, 
IOu.30 rondleiding. 12u.15 einde. Inschrij
ven bij José Van Thillo-Verbruggen 
(666.57.77). Deelname: 100 fr Org.: FW-
Berchem. 

DO. 8 feb. BERCHEM: Bart De Wever 
over ,,De voorgeschiedenis t/m de door
braak van de VU te Antwerpen". Om 20u. in 
Alpheusdal, R Williotstraat. Org.: Coremans-
kring en Vlaamse Kring Berchem. 

Za. 10 feb. MORTSEL: Wandeling in 
het Pajottenland (ca. 6 km). Vertrek om 
I3u. gemeentehuis Mortsei of om I4u. 
afspanning Tomberg, Lennik. Einde 17u. 
afspanning Tomberg. Org.: VU-Mortsel. 
Info: Miei Croes, 449.12.20. 

Zo. 11 feb. EDECEM:Boswandeling. 
Bijeenkomst Kerkplein, Elzenhof, om 
13U.15. Info: Karel Degryse (03/449.82.12). 
Inr: VNSE. 

Ma. 12 feb. KALMTHOUT: Fit terwijl 
je zit... met humor en pit. Voetreflexologie 
en preventieve gezondheid (met praktijk!), 
door Leo Thijs. Om 20u. in Taverne Cam-
buus, Heidestatieplein, Heide-Kalmthout. 
Deelname: FW-DF-VTB: 200 fr., Niet-leden 
250 fr (cons, inbegr) 

Ma. 12 feb. MERKSEM: Bart De 
Wever over de geschiedenis van de VU in 
het arr Antwerpen. Om 20u.30 in café 
Sportman, Akkerbouwstraat 2. Org.: VU-
Merksem. 

DO. 15 feb. TURNHOUT: Splitsing 
van de Sociale Zekerheid, door Jurgen Con-
standt. Om 20u. In Hotel Viaene, Korte 
Viaenestraat. Toegang gratis. Org.: VI. Kring 
Turnhout i.s.m. WB, FW en Vlaamse Ver
enigingen Kempen. Info: 014/41.45.79 -
014/63.53.07. 

vr. 16 feb. TONCERLO-WESTERLO: 
Om 15u. in Kapellekeshoef: videovoorstel
ling van film uit 1942 ,,De begrafenis van 
Staf De Clercq". Nog nooit vertoond voor
heen. Opname van 45 min. Org.: SMF-Kem-
pen. 

Dl. 20 feb. BERCHEM: Open ge-
spreksavond over ,,2in en onzin van 
Vlaamse onafhankelijkheid" door Peter De 
Roover (WB). Om 20u.15 in Alpheusdal, R 
Williotstraat 22. Info: Mark Andries 
(03/366.20.76). Org.: VUJO- arr. Antwer
pen. 

WO. 21 feb. BERCHEM: Walter Luy-
ten over „Oranje". Om 20u. in CC te Ber
chem. Org.: FW-Berchem. 

Wo. 6 maart MORTSEL: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. in Dieseghem-Hoeve, 
Wouter Volkcaertstraat 44. Org.: FW. 

vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maal 
de Dood met de kogel, door Richard Van-
dersmissen. Om 20u. In De Warande, Con
ferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring, FW en WB-Turnhout. Info: Klara 
Hertogs, 014/41.45.79. 

LIMBURG 
za. 10 feb. HOESELT: vu-feest in 

Cultureel Centrum van 18u.30 tot 20u.30. 
Keuze uit varkensfilet/perzit (250 fr), videe 
(250 fr), kindermenu: 2 hamburgers (100 
fr). Daarna ontspanningsavond met DJ. In
schrijven en info: Hellinx (089/41.31.38) of 
Thijs (089/41.13.23), voor 4/2. 

Do. 14 maart BILZEN: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. In Ontmoetingscentrum 
De Kimpel, Eikenlaan 25-27. Org.: FW. 

Kelchtermans moet 
Miet Smet terugfluiten 

De uitlatingen van federaal minister Miet 
Smet inzake de overheveling van tiet Vlaams 
tewerkstellingsbeleid naar de federale over
heid zijn voor de VU onaanvaardbaar. Smet 
denkt onder meer aan de bevoegdheid van 
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. 

Opvallend hierbij is dat CVP-l<ollega en Vlaams 
minister Kelchtermans, bevoegd voor te-
werl<stelling, niet reageert en nalaat de ver
dediging van de goed werlcende VDAB op 
zich te nemen. Net nu, wanneer de VDAB 
verrassend vlot inspeelt op markttendenzen, 
zoals het WiS-informatiesysteem, T-interim, 
vakatures op internet, enz., en snel evolueert 
naar een klantgerichte ontmoetingsplaats 
tussen de werkzoekende en de werkgever, 
precies nu zou Smet wensen dat de plaatsing 
van de werkzoekende terug een nationale 
materie wordt. Kelchtermans laat toe de 
Vlaamse bevoegdheden verder te onder
graven en speelt in het debat rond een 
duurzaam werkgelegenheidsbeleid de 
tweede viool. Het Vlaamse CVP-schaap laat 
zich in Ijzige koude scheren door de PWA-
minister, in dienst van Dehaene. 

Tegen elke dynamiek van de recente staats
hervorming in pleit Smet voor homogene 

bevoegdheidspaketten op federaal niveau. 
Juist het verder doordrijven van de over
dracht van bevoegdheden, o.a. op het vlak 
van tewerkstelling, zou toelaten dat Vlaan
deren en Wallonië een samenhangender 
werkgelegenheidsbeleid kunnen voeren, ge
richt op de specifieke sociaal-ekonomische 
aspekten van iedere regio. 

De werkloosheidsvergoedingen worden uit
gekeerd op federaal vlak, terwijl de arbeids
bemiddeling in handen is van de gewesten. 
Hierdoor is het werkgelegenheidsbeleid on
derhevig aan immobilisme en wordt veel 
energie verloren. Onze idee van federalisme 
en subsidiariteit beoogt echter dat juist 
Vlaanderen en Wallonië moeten beschikken 
over deze homogene bevoegdheden om het 
werkgelegenheidsbeleid kwalitatief en ef
ficiënt in te vullen. De meer dan een half 
miljoen werklozen In dit land en de eko-
nomische aktiviteit in het algemeen zijn niet 
gediend met politieke ideeën die de tijd 
terugdraaien. We dachten dat de CVP haar 
Kerstprogramma van '45 had geaktuali-
zeerd. 

(Brussel, 29 jan. '95) 

Kaprijke, 
samen aktief 

De Volksunie-afdeling Kaprijke-Lem-
beke-Bentille organiseerde op 14 ja
nuari voor de leden van het bestuur 
een nieuwjaarsreceptie. Met de 23 
aanwezigen was bijna iedereen van het 
bestuur met echtgenoot, echtgenote, 
vriend of vriendin aanwezig. 

VERBINTENIS 
Dat de Volksunie een jonge partij is, 
zien we bij VU-KLB maar al te goed. Er 
zitten namelijke drie VUJO's in het be
stuur twee ervan hebben een aktieve 
funktie. Stijn (17 jaar) is sekretaris van 
de afdeling en Els (25 jaar) doet de 
ledenwerving. En op de receptie heeft 
iedereen er zich toe verbonden om dit 
jaar minstens één jong lid aan te trek
ken. 
In zijn toespraak had voorzitter Willy 
betoverde Volksunie in Samen. Samen 
is de kartellijst die met de jongste 
verkiezingen de meerderheid haalde 

en zo voor de eerste keer in de ge
schiedenis van de gemeente Kaprijke 
het CVP-bewind heeft doorbroken. 
Willy zei dat we fier mogen zijn op zo 
een goede Samen-werking. Hij zei dat 
we ook dit jaar er zullen voor zorgen 
dat de Volksunie een aktieve en uit
muntende partij zal zijn binnen het 
kartel. 

SAMEN 

Met zijn vier mandaten is de Volksunie 
immers de belangrijkste partij in Sa
men. Willy zei dat er dit jaar geen echt 
fundamentele wijzigingen zijn op po
litiek vlak, er zijn immers geen ver
kiezingen. Maar 1996 kan toch wel een 
grote politieke waarde meekrijgen, al
dus onze voorzitter 
Na de toespraak van voorzitter Willy 
hieven we Samen het glas op het 
nieuwe jaar 

Stijn coppejans 

Van links naar rechts: staand: Christine (OCMW), Chlsleen, Daniël (1ste schepen), Paul, Francine 
(gemeenteraadslid), Carlos (OCMW), Sharon, Walter Alfons. Zittend: Stijn (sekretaris), Willy (voorzitter). Els 
(ledenwen/ing). 
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Vlaamse Kring Hasselt DEZE WEEK IN 

Op initiatief van enl<ele VU'ers uit het Hasseltse 
werd de Vlaamse Kring Hasselt (VKH) opnieuw 
opgestart. Huidig voorzitster van VU-Hasselt en 
oud-voorzitster van de VKH, Lieve Van Hoof, geeft 
de fakkel over aan Frank llsbrouckx, bestuurslid 
van VUJO-Hasselt. 

Binnen het Hasseltse vu-bestuur gingen de jong
ste tijd stemmen op om meer aandacht te gaan 
besteden aan kuituur: niet alleen het politieke luik 
van het VU-programma verdiende aandacht, ook 
het kulturele. Met de wedergeboorte van de VK 

werd daaraan gehoor gegeven. De VKH heeft 
inmiddels al een aanvraag ingediend om deel uit te 
mogen maken van de Hasseltse Culturele Raad. 
Eén van de voorwaarden daarvoor is de organisatie 
van jaarlijks een 6-tal aktiviteiten. De VKH wil een 
uitgesproken Vlaams-natlonale vereniging zijn en 
zal zich dus niet enkele richten tot VU'ers maar ook 
tot niet politiek-gebonden Vlaamsgezinden. 

info: Frank llsbrouckx, 
tel. 011/27.35.50 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

Knack 
LIEFDESVERKLARINGEN 

Een wetenschappelijke ontrafeling van het liefdesleven 

van de mens en de onnatuurlijke kant ervan. 

BOOS OP BELGIË 
Een bericht uit Bilbao over de uitlevering van een 

Baskisch echtpaar met ETA-synipatieën. 

GETROUWD VOOR HET LEVEN 
In Weekend Knack /es echtparen over het huwelijk. 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN TALENT, NU TE KOOP! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

A 

J 
É 

r DEVRIESE^ 
kVi'I'IiW^ilWil^fiTii 

1^^ k 

I I baron ruzettelaan 78 
• ^ 8310 brugge 4 A 
^ l ^ b a a n brugge-oostkamp^| 
^ • ^ 050 35 74 04 > j i É H 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi] hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brugge ^ 
lOkmOottende 

De Haan . 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

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 fanniliezaak met traditie 

Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 
Redakteuren: 
Peter Dejaegher 
Geert Vranken 
Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk. 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplem 12, 
1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Los nummer 35 fr. 
Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplem 12 
1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/467.26.76 
Fax. 02/463.11.61 
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HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek i 
met koffie, § 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Lei. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
1 

ZAKENKAmOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTHAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

IB^üwcwJgH|twx)iOeclocsi 

GELDPLMTSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



Telefoongids belasten 
Op de zitting van 1 februari van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen 
bracht vu-raadslid Wilfried Vandaele 
een voorstel ter stemming om de te
lefoongidsen met publicitaire bood
schappen te belasten. 

W. Vandaele: ,,Dat wij voortaan te
lefoongidsen van verschillende kon-
kurrerende firma's aangeboden krij
gen vergroot de papierberg. Een echte 
meerwaarde voor de gebruiker is er 
niet. Voor bedrijven is het trouwens 

een vervelende zaak, want nu moeten 
zij twee keer adverteren." 

Terwille van het milieu hechten zowel 
de Vlaamse regering als de provinice in 
hun beleidsverklaringen belang aan 
het voorkomen van afval. Vandaele wil 
dat voor elke telefoongids die voor 
minstens 25% uit kommerciële aan
kondigingen bestaat, een belasting 
van 10 fr wordt geheven. De uitgever 
van de gidsen moet die belasting be
talen aan de provincie. 

• UIT DE REGIO • 

Tijdens de opening werden ool< gewezen parlementsleden in het zonnetje gezet 

Koitrijk-Roeselare-Tielt 

Nieuw 
arrondissementeel 

sel<retariaat 
Op zaterdag 20 januari jl. was het zeer 
druk in 't Laag Plafond te Roeselare. 
Leden uit het nieuwe arrondissement 
waren uitgenodigd voor een biezondere 
bijeenkomst. Met honderden kwamen ze 
samen voor zowel de viering 40 jaar 
Volksunie als voor de opening van een 
nieuw sekretariaat. 

Het officiële gedeelte werd ingeleid door 

de Roeselaarse Volksunie-voorzitter Wim 
Jaques. Na een schets van 40 jaar Volks
unie-voorzitters, overhandigde volksver
tegenwoordiger Geert Bourgeois een 
aandenken aan Mare Declercq, Tonie 
Soete en Jan Lefere. 
De Roeselaarse schepen, Erik Lamsens, 
ging daarna over tot de oprichting van 
„de orde van 't Dul Bertje", genoemd 
naar het Roeselaars VU-tijdschrift. Deze 

orde erkent een aantal verdienstelijke 

Roeselaarse figuren die bij de Volksunie 

ondersteunend werk verrichten. Twee, 

ere-dekens en vijf basisleden werden op

genomen: Bertje Devriese, Urbain Denolf 

en Jef Dewandel, Jef Hendryckx, Gaston 

Pynket, Annie Kindt, Gilbert Verduyn. 

Na een korte pauze nam Erik Vandewalie, 

kersvers arrondissementeel voorzitter, 

het woord. Hij typeerde en schetste de 

inbreng van elk gewezen VU-parlements-

lid. Voor Mik Babyion, Lode Vanbier-

vliet, Firmin Debusseré, Michiel Capoen 

en Jean-Pierre Pillaert (vertegenwoor

digd door zijn echtgenote Nicole) was dit 

een emotioneel moment. 

Allen kregen een aandenken uit handen 

van voorzitter Bert Anciaux die vervol

gens een toespraak hield. 

Op zijn eigen gekende wijze stak Bert de 

vele aanwezigen een hart onder de riem. 

Ons adrenaline-niveau steeg enorm. 

Het arrondissement Kortrijk-Roeselare-

Tielt staat, samen met zijn parlements

leden Chris Vandenbroeke en Geert 

Bourgeois, klaar om de komende jaren de 

Volksunie nieuwe injekties te geven. 

Deze prachtige avond werd afgesloten 

met een receptie en met het bezichtigen 

van 40 jaar Volksunie-affiches in het 

nieuwe sekretariaat. 

(wj) 
Volksunie arr. Kortrijk-Roeselare-

Tiek: 't Laag Plafond, Noordstraat 211, 
8800 Roeselare, tel./fax: 051/25.00.51. 

OPENINGSUREN 

Woensdag: 8u.30 tot llu.30 - Wim 

Jaques (medewerker Vormingscentrum 

Lodewijk Dosfel). 

Vrijdag: 13u.30 tot 17u.30 - Tonie Soete 
(parlementair sekretaris Geert Bour
geois). 

1ste zaterdag: 9u.30 tot lOu.30 - Geert 
Bourgeois (federaal volksvertegenwoor
diger). 

3de zaterdag: 9u.30 tot lOu.30 - Chris 
Vandenbroeke (Vlaams volksvertegen
woordiger). 

• BOEKEN • 

Omar Waegeman is een veelzijdig kun
stenaar, naast zijn letterkundig werk is hij 
ook thuis In de plastische kunsten, hij 
stelde ten toon In Parijs en Brussel. 
Daarnaast Is er nog zijn medewerking 
aan dagbladen en tijdschriften met een 
aantal kortverhalen. En niette vergeten 
zijn jarenlang werk als hoofdredakteur 
van Jeugd, waarin heel wat jonge ta
lenten aan het woord kwamen. 

In de meeste van zijn werken - romans, 
novellen, toneel, essays - treedt een 
sterke volkspedagogische bekommernis 
naar voren: een bekommernis die de 
aanleg en het talent van de geboren 
leraar verraadt. Zonder moraliserend te 
zijn, draagt zijn werk ertoe bij de mens -
lezer, kijker, luisteraar - te doen na
denken over zichzelf, over de wereld 
rondom hem en inzonderheid over de 
gemeenschap waarin hij leeft en waar
mee hij door taal en verwantschap ver
bonden Is. In zijn jongste roman Bres
sen in de ctUk komt dit zeer duidelijk tot 
uiting. De tijd: de periode tussen de 
twee oorlogen met de opkomst van het 
Vlaams-natlonalisme en het verzet te
gen de verfranslng. De plaats: een dorp 
aan de Schelde. Het hoofdpersonnage: 
de jonge Cregor. 

Het eerste deel verhaalt de situatie en de 
belevenissen van de jongen met de na
tuur- en dorpsperikelen. Tussen de zeer 
godvruchtige moeder en de opstandige 

Vlaamsgezinde boer Ceroen voltrekt 
zich zijn opvoeding, die zal lelden tot 
het Internaat en tot een roeping, die 
op haar'beurt ten gevolge van zijn 
kritische geest en zijn opstandig
heid zal verdwijnen. De barsten in 
de dijken die hem omringen 
groeien en verwijden zich: de 
breuk Is onvermijdelijk. 

Reeds was de basis gelegd door 
zijn broer, die het plaatselijk-en 
ook het hogere - gezag geselt 
met zijn ironie, zijn sarcasme soms. 
Wanneer een overstroming hen 
teistert:, en nadien schadevergoe
ding wordt uitbetaald, Is de kor-
ruptie zo flagrant dat het verzet los
komt. Maar dit verzet groeit boven het 
lokale uit 

•"KJIU. l'l ' I l V\ ' u 

Omar Waegeman 

Het Is Geroen die zijn jongere broer met 
zijn kritische geest en zijn onverbloemde 
taal tot nadenken stemt. Wanneer Cre
gor naar het internaat vertrekt, waar
schuwt Ceroen hem voor het anti-
Vlaams net waarin men de jeugd wil 
vangen. 

In het dorp zelf is door toedoen van 
mensen als Ceroen een bres geslagen in 
de eeuwenoude dijk van het gezag. In 
het Internaat voltrekt zich bij Cregor een 
bewustwordingsproces: enerzijds roe
pen de zeer godvruchtige geschiede
nislessen uit het „Boek der Heiligen" zijn 

twijfels op en anderzijdss leidt de Invloed 
van zijn broer hem tot Vlaamsgezinde 
aktie, wat tot een konfllkt met direkteur 
„Vollemaan" leidt, vooral ook omwille 
van zijn Invloed op de medestudenten. 

Hij keert; terug naar zijn dorp om als 
vaandeldrager bij een begrafenis met 
een Uilenspiegels gebaar het gezag te 
trotseren 

Het eerste deel van dit boek doet de 
lezer vermoeden dat het om een hei-
matroman zal gaan. Maar allengs merkt 
hij het engagement én van de figuren én 
van de auteur In het tweede deel over
weegt de maatschappelijke bewogen
heid 

Bressen m de dijk schildert de geestelijke 
en materiële toestand van een bewogen 
periode, waarin ook de kleinere dorpen 
betrokken werden. De geschiedenis 
maakte ook daar geen halt. Het verzet 
tegen de heersende machten - kerk, 
koning, kapitaal - was wellicht niet zo 
spektakulair als latere zg. revoluties, 
maar het was Ingrijpender omdat het tot 
In de vezels, tot in het hart drong en het 
besef deed groeien: volk te zijn. 

U-v.) 

^Bressen in de dijk. Omar Waegeman. 

Uitg. De Nederlanden, Antwerpen 

(031828.34.09), 160 blz., 550 fr. (verzen

ding inbegrepen) 
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Op 2 november '95 overleed op 51-
jarige leeftijd Walter Heynen, kompo-
nist en fluitist in de groep van Wannes 
van de Velde Zijn muzikale bijdrage was 
met genng, Wannes heeft aan hem met 
enkel een jarenlange vnend maar ook 
een muzikale steun verloren Het uit
brengen van de recente ceedee onder 
de titel ,,De kleuren van de steden" 
(HKM) kunnen we dan ook beschouwen 
als een eerbetoon en soort testament 
In nummers als ,,Den terminus voorbij" 
en „De zwerver" komt de dood om de 
hoek kijken, het feit dat Wannes zelf de 
zestig nadert is hier wellicht met 
vreemd aan De plaattitel leert nog 
maar eens dat Wannes zijn stads-roots 
met IS vergeten en in , 'k Heb van alles 
geprobeerd ' zegt hij onomwonden dat 
(zijn eigen) sinjoren racisten zijn De 
bluesy sfeer van de haven vindt men 
terug in titels als ,Het verlangen van de 
zeeman en , De groten avond , zijn 
brede kijk op de muziek vertaalt zich dit 
keer in De zangers van Athene", met 
een strofe in het Gneks Interessant is de 
versie van het aloude ,,lk zal Cecilia 
komen" en de enkele traditionele num
mers plus ,.Theater zonder poos", 
waarmee hij een weer met-zo verras
sende maar toch boeiende plaat af
rondt In het hoesje vernederlandste 
versie van zijn Aantwaarpse teksten, 
sober maar voor de liefhebber de 
moeite waard 

BRTN-radio 1-producer Dree Peremans 
plant in de nabije toekomst een over
zichtsplaat waarop de Van Morrisson 
van het Antwerpse betere lied wellicht 
zijn beste nummers voor heeft be
waard 

STEF BOS OP TOER 

Met zijn opname Schaduw in de 
nacht" (Hans Kusters Productie, ver
deeld door Indisc) en een nieuwe te-
atershow toert de Vlaamse Nederlander 
Stef Bos tot einde mei door Vlaanderen 
en Nederland Niet minder dan zeventig 
optredens staan op het programma 
Bos doet vrijwel alle kulturele centra 
boven en onder de Moerdijk aan, en 
rondt af met dne dagen (van 25 tot 25 
mei) in de Antwerpse Arenberg 
De samenwerking tussen de Brusselse 
Ancienne Belgidue/Luna en de Belle-
vue-brouwenj leidde tot een reeks 
schitterende optredens vong jaar, en 
eind deze maand wordt de reeks ver
dergezet Met donderdag 22 februan 
Cheralee Dillon Om 20Ü 50, vlakbij de 
Brusselse Ninoofse Poort, metrohalte 
Graaf van Vlaanderen Reserveren is ge
wenst 02/201 59 59 

Sergius 
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Het IS vreemd dat er nog met eerder 
aan gedacht werd maar daar komt nu 
verandering in het eerste Vlaamse 
tijdschrift over heraldiek rolt volgende 
maand van de pers Het blad draagt de 
titel Heraldicum Disputationes, initi
atiefnemer IS Mare Van de Cruys 

Wie droomt er met van om historische 
schilden en legendarische familiewa
pens te kunnen ontcijferen' Of er één 
voor zichzelf te ontwerpen? Het 
nieuwe tijdschrift wil daarbij een gids 
zijn Het zal volledig gewijd zijn aan 
wapenkunde maar ook geschiedenis, 
genealogie, sigillografie (zegelkunde) 
heemkunde enz zullen het tijdschrift 
stofferen Belangrijkste onderwerp 

Heraldicum 
Disputationes 

blijft echter het wapenschild, zijn oor
sprong en geschiedenis, aan welke fa-
milie(s) het toebehoorde, de achter
gronden en hoe het vandaag verder-
leeft Kortom geknipt voer voor men
sen die geïnteresseerd zijn in de boei
ende wereld van de heraldiek 

Heraldicum Disputationes zal boven

dien het eerste en enige Nederlands
talig tijdschrift in Vlaanderen zijn over 
deze materie, het verschijnt vier keer 
per jaar en zal 20 bladzijden op A5-
fomaat tellen Om naar uit te kijken 

c» Heraldicum Disputationes Uitg Ho-
munculus, Krommelet 47 te 2110 Wij-
negem 270 fr oprek 645-1960979-62 

4 KULT-UURTJE 4 

La cage aux folies speelt zich af in de 
glitterwereld van een nachtklub m Saint 
Tropez, waar een travestie-show wordt 
opgevoerd, met een ongewoon assor-

' timent dansmeisjes, bijna allemaal man
nen Eigenaar van de klub is George (Fred 
Butter), zijn vriend Albin (Jacco Van 
Renesse) is de ster van de show. Maar 
George heeft ook nog een zoon en een ex-
vrouw, en dat geeft nogal wat verwik
kelingen .. Maar het hoofdtema in dit 
diep-mensehjk en ontroerende verhaal is 
liefde, m allerlei vormen. 

Een musical die eindelijk m Vlaanderen 
IS. Wie niet zo ge
beten IS op de 
Jimmy B-achtige 
tipetjes zal zich ze
ker vergapen aan 
de buitengewone 
prachtige kos
tuums en de muzikale Broadway kre-
aties. 

De musical is gebaseerd op het boek van 
Jean Poiret, waarvan in 1973 in Parijs een 
toneelversie op de planken verscheen, 
een komedie die het maar hefst zeven jaar 
volhield in het Theatre du Palais Royal. Al 
snel werd het stuk verfilmd met Ugo 
Tognazzi en Michel Serrault. Het script 

La cage aux folies 
opnieuw in Viaanderen 

van deze Broadway-musical werd ge
schreven door Harvey Fierstein (van 
Torch Song Trilogy), met muziek en lied
teksten van Jerry Herman. Een aantal 
liedjes bracht het tot wereldhits gewor
den, zoals T am what I am' en 'The Best of 
Times'. Voor de Nederlandstalige pro-
duktie verzorgde kabaretier Seth Gaai-
kema de vertaling. 

(mas) 

• La cage aux folks in: 

- cc. De Werf, Aalst. 1 februan. 
053/76.13.11. 

- Stadsschouwburg, Leuven. 20 februan. 
016/23.84.27. 

- Stadsschouwburg, Brugge. 21-22 febru
an. 050/44.30.40. 

- Stadsschouwburg, Antwerpen. 14-15-

16 februan. 03/234.21.46 

J l y Gilde van Vlaamse Antiquairs 
WETTELIJK ERKENDE BEROEPSVERENIGING N°237 

26e Kunst- & Antiekbeurs 
A van Vlaanderen 

3 - 1 1 februari 
14u. tot 21 u.- za & zo l l u . tot 20u. 

ST-PIETERSABDIJ GENT 
Het Nieuwsblad De Standaard 



D e zeventigste verjaardag van kunstenaar Paul 

Van Hoeydonck vormt de aanleiding tot een 

grote retrospektieve tentoonstelling met driehonderd 

karakteristieke werken. 

• TENTOONSTELLING • 

Archeoloog van de toekomst 
Vanaf zijn prille jeugd was ?aul Van 

Hoeydonck een eenzaam iemand die deze 
verlatenheid echter wist te kompenseren 
door een uitgesproken vroegrijpheid in
zake literatuur, kunst en geschiedenis. 
Reeds als kind tekende en knutselde hij 
erg intensief. Als knaap volgde Van Hoe
ydonck sporadisch de avondklas tekenen 
in de Antwerpse Academie voor Schone 
Kunsten. In z'n eentje zocht hij op au-
todidaktische wijze zijn eigenzinnige 
weg. 

Na zijn huwelijk volgde Van Hoeydonck 
hogere studies aan het Antwerps Kunst
historisch Instituut. In 1950 had hij zijn 
eerste individuele tentoonstelling met 
stillevens, clowns en Marokkaanse land
schappen. 

Vanaf 1954 belandde Van Hoeydonck 
meer in de geometrische abstraktie. Hij 
werd lid van de groep Art Abstrait en 
maakte nu monochrome koUages, witte 
lichtwerken met de inbreng van plexi-
struktuurtjes en kleine speelgoed-reliëfs. 
Het waren stuk voor stuk vibrerende 
werken, waarin hij de oneindige kosmos 
wist op te roepen. 

Van Hoeydonck begon intensief te reizen. 
Zo kwam hij in Parijs waar hij kontakten 
legde met kunstenaars als Arman, Yves 

Klein, Tmguely en zijn landgenoot Pol 

Bury. 

Intussen was er G58, in het Hessenhuis te 
Antwerpen. Van Hoeydonck verweet de 
groep echter gebrek aan visie en durf. Als 
reaktie op G58 sloot hij zich, samen met 
anderen, aan bij de Nieuwe Vlaamse 
School, op iniüitid vznJefVerheyen. 

In 1961 leerde hij de New Yorkse ad-
vokaat van Antwerpse afkomst Harry 

Torczyner kennen. Deze stelde hem voor 
zijn kansen in New York te wagen, toch 
kon van Hoeydonck er geen galerij voor 
zijn werk interesseren. 

In 1962 leverde hij een bescheiden in

zending van vijf witte werken voor de 

Biënnale van Venetië. Daar kreeg hij 

konkrete expo-aanbiedingen vanwege 

twee belangrijke galeries in Amerika. 

NAAR DE MAAN 

Het was het idee van Louise 

Deutschmann, van de Sydney Jams Gal

lery in New York, om een beeldje van Paul 
Van Hoeydonck op de maan te laten 
deponeren door astronauten. Van Hoe
ydonck had de aandacht van de Nasa 

getrokken door zijn artistieke aktiviteiten 
en zijn belangstelling voor de ruimte
vaart. Via de fotograaf van de Nasa werd 
hij op Cape Canaveral aan de drie as
tronauten van Apollo 15 voorgesteld. 
Mits goedkeuring van president Nixon 

gingen zij ermee akkoord om een beeldje 
van de Vlaming mee te nemen. 

Toch werd de neerlegging van de Fallen 

Astronaut niet onverdeeld bejubeld en 
kreeg hij heel wat reakties van nijd en 
afgunst te slikken. Zo werd hem onder 
andere verweten dat hij met zijn sculptuur 
de maan zou „gedepoëtiseerd" hebben! 

Door bemiddeling van Pierre Restany - de 
Franse paus van het Nouveau Réalisme en 
kenner-kritikus van de 60'er jaren - werd 
een projekt uitgewerkt om het milieu 
rond de Vesuvius te beschermen. Een 
copie van het maanbeeldje werd in de 
vulkaankrater gegooid. 

Na de Lichtwerken uit de jaren '60 
streefde Van Hoeydonck ernaar zijn witte 
wereld ook bewoonbaar te maken. Dat 
werden dan de opeenvolgende interpre
taties van de Homo Spatiens, ledepoppen 
met aan het lichaam nauwaansluitende, 
klevende gewaden, die herinneren aan de 
Griekse Oudheid. Van Hoeydonck in
tegreerde de mens opnieuw in zijn werk. 

Het is ook de tijd van de Mutanten, 
kinderen van wie de ouders te veel waren 
blootgesteld aan radioaktieve of gees
telijke stralingen en zich hierdoor anders 
gingen gedragen. In het oeuvre van Van 
Hoeydonck konstateert men trouwens 
bestendig de vermenging tussen kunst en 
antropologie. 

Paul Van Hoeydonck was ondertussen 
een gevierd kunstenaar geworden, zijn 
werk figureerde op spraakmakende ten
toonstellingen. De witte verf (later zo 
vaak door andere geïmiteerd) werd als 
het ware zijn handelsmerk. Dit wit in zijn 

oeuvre staat voor de geheimzinnigheid 

van het kosmische mysterie. 

DREIGEND ONHEIL 

Pierre Restany riep Paul Van Hoeydonck 
in 1964 uit tot „archeoloog van de toe
komst". In zijn TV-scapes en Radarscapes 

verwerkt Van Hoeydonck technologisch 
en elektronisch materiaal. Ook de Icarus-
myte blijft één van zijn geliefkoosde 
tema's. In de Cybs verbindt de kunstenaar 
mytische associaties met technologisch en 
elektronisch materiaal. Hieruit ontwik
kelden zich de befaamde i45fro's. Paul Van 
Hoeydonck ging ervan uit, dat er een 
duidelijk verband bestond tussen de Mid
deleeuwse ridderorden en de zeer ge
sloten astronautenkring. Zoals de har
nassen van de ridders, bekleedde hij zijn 
astro's met een „habit de lumière", sa
mengesteld uit in vormen gezaagde, ge-
chromeerde autoschokbrekers. 

Na het hyperrealisme keerde Van Hoe
ydonck als het ware vanuit de ruimte 
terug op aarde. In de ogen van apen vond 
hij een spiegelbeeld van wat hij door
maakte met het maanbeeldje. Hij plaatste 
deze aapfiguren in een dekor van pla
neten, van maanlandschappen en stads
gezichten van New York. De kunstenaar 
zegde hierover zelf: „Ik voelde me zelf als 
een aap achter tralies, die door iedereen 
getergd en bespot wordt". Stylistisch zijn 
deze schilderwerken in een opvallend 
koloriet, bewust verwant gemaakt aan 
grote bioscoopaffiches. Pierre Restany 
noemde ze dan ook Cinéscopes. 

In 1984 volgden enkele persoonlijke tra
gedies: het verlies van zijn enige, artistiek 
begaafde zoon Patrick en kort daarop de 
grote brand in zijn atelier, waardoor vele 
werken onherroepelijk verloren gingen. 
Als catharsis maakte Van Hoeydonck nu 
een serie Fetisjes, waarvan de meeste een 
moeder of vader met kind uitbeelden. 

Waar hij tot dusver geprobeerd had om de 
technologie en de symbiose van mens en 
machine te humaniseren en te poëtiseren, 
werd Van Hoeydonck een welbegrepen 
pessimistischer ingesteld iemand. Hij re
aliseert zich nu, dat de mens erin geslaagd 
is zijn eigen planeet fundamenteel te 

beschadigen, met zelfs het dreigende ge
vaar van absoluut onheil. 

In zijn werk werd Van Hoeydonck se
rener, minder revolutionair, meditatie
ver. Hij richt zijn blik nu naar de Oosterse 
mystiek en levensopvattingen. Dit wordt 
onder andere sterk beïnvloed door zijn 
verblijf in Kyoto, Japan. Artistiek zal dit 
resulteren in zijn Kyotoscopen. 

Vooruitblikkend op de toekomst, evo
lueerde het oeuvre van Paul Van Hoe
ydonck - met een gelijkaardige pessi
mistische visie - tot zijn zogenaamde 
Space-accidents. 

Paul Van Hoeydonck plaatst in zijn werk 
het abstrakte tegenover het figuratieve, 
het ascetisch aandoende wit tegenover 
een barokke, soms anekdotische icono
grafie. Hij bouwde een heel autentiek, 
gevarieerd oeuvre op, vertrekkend vanuit 
een konsekwente ideeënstroom, met de 
blik steeds op de toekomst gericht. 

Deze „eminence grise" van de Vlaamse 
artistieke bent exposeerde zowat overal 
ter wereld, wat helaas niet betekent dat 
hij ook in eigen land gelijkmatig erkend 
wordt. 

Deze merkwaardige retrospektieve in 
Oostende met haast driehonderd kunst
werken behelst een zeer produktieve ar
tistieke loopbaan van 45 jaren. Ga dit 
zeker bekijken! 

Dirk Stappaerts 

c»Paul Van Hoeydonck, in het Pro

vinciaal Museum voor Moderne 

Kunst, Romestraat 11 te 8400 Oos

tende. Tot 25 februari 1996. Dagelijks 

van 10 tot 18u. Gesloten op maandag. 

Toegangsprijs: 100 fr. Katalogus-

kunstboek: 1.250 fr. 

van 
Hoeydonck 
bouwde een 
heel 
autentiek 
oeuvre op. 

Wit staat voor 
de geheim
zinnigheid 
van het 
kosmische 
mysterie. 
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J 
efMermans is niet meer. We wisten dat het te 

gebeuren stond en toch deed het pijn. Zijn 

overlijden vervulde ons met weemod. „Den 

bombardier" was het idool van onze jeugd. 

• SPORT • 

Jef Mermans 

heeft 

Anderiecht 

groot 
gemaaict. 

Weemoed om een 
onvergetelUk 

mens 
Jef Mermans loste alles op. Hij scoorde 
wanneer Anderiecht dat nodig had. In de 
laatste seconde van HoUand-België, toen 
nog de match van het jaar, trapte hij 
koelbloedig een strafschop voorbij Piet 
Kraak. Jef maakte daar geen drukte over. 
Dikdoenerij was hem vreemd. 

DE BESTE 

Mermans was een prototype. Groot en 
sterk. Een intelligente spits met twee voe
ten. Staalhard schot. Verbluffend kopspel. 
Hij kon over het resultaat beslissen maar 
was desondanks een voortreffelijk ploeg-
speler. Hij was een geboren doelschutter. 

Hij werd tijdens de oorlog van Tubantia 
Borgerhout naar Anderiecht getransfe
reerd. De klub uit het Astridpark was toen 
een onbeduidende vereniging. Toen hij 
ruim vijftien jaar later opstapte waren al 
zeven landstitels gevierd, was de hege
monie over 's lands voetbal gevestigd. 
Mermans had daar het ruimste aandeel in. 
„Hij maakte van Anderiecht een topklub. 
Hij heeft ons groot gemaakt. Hij was de 
belangrijkste speler in de geschiedenis van 
de klub." Albert Roosens, de al even 
betreurde ex-voorzitter, hield niet op het 
te herhalen wanneer hij de geschiedenis 
van de klub evokeerde. 

Mermans werd rond de jaren vijftig aan
gezien voor de beste middenvoor van 
Europa. Hij werd ook aangezocht door 
buitenlandse topklubs. Anderiecht kon 
toen het been nog stijf houden en eigenlijk 
wilde de zachtaardige en honkvaste spits 
ook nooit echt weg. Het waren nog andere 
tijden. Zekerheid werd nog boven avon
tuur verkozen. De wereldoorlog was nog 
niet zover weg. In die jaren vijftig wierp 
Anderiecht zijn ankers uit als topklub. De 
strategie was van aandoenlijke eenvoud: 
de beste spelers, de beste trainers, de beste 
supporters, het beste bestuur, de beste 
infrastrukturen. Meer moest dat niet zijn. 

Johan Boskamp, Robbie Rensenbrink en 
Par Zetterberg gingen hem vooraf. Hij is 
de achtste verdediger die de eer te beurt 
viel. Paul Okon won de Gouden Schoen 
1995. Hij was de vierde buitenlander die 
op de erelijst werd ingeschreven. Fons Van 
Brandt, Roland Storme, Erwin Vanden-
daele, Maurice Martens, Erik Cerets, Lei 
Clijsters en Philippe Albert waren ach
terspelers die eveneens beter werden be
vonden dan hun collega's in het mid
denveld of de voorhoede. Okon gold als 
favonet. Zijn jonge leeftijd (25) bleek geen 
handicap. Okon is snel en technisch on
derlegd Hij is intelligent Hij schittert in 
ploegverband. Okon is klasse. Laat daar 
geen twijfel over bestaan. 
Klasse moet men natuurlijk opmerken en 
naar waarde weten te schatten. In An
deriecht heeft men daar de jongste jaren 
duidelijk moeite mee. Vorig jaar werd 
Gilles De Bilde onverwacht bekroond. De 
jonge spits werd als jeugdspeler door 
Anderiecht doorgestuurd. Hij moest voor 
veel geld worden teruggekocht. De Aus
traliër Paul Okon liep vier wegen stage in 
het Vanden Stockstadion. De kenners bo
gen zich over zijn talenten, Okon werd te 
licht bevonden Niet goed genoeg, Okon, 
die zich op en naast het veld altijd voor
treffelijk heeft gedragen, vond alsnog 
onderdak bij Club Brugge. Vorige week 
werd hij gelauwerd als de beste in het 
land We gaan niet beweren dat men zich 
in het Astridpark (weer eens) heeft vergist 
maar we stellen ons toch vragen ., Als dat 
toegelaten is natuurlijk in Brugge lacht 
men in zijn vuist. Het is niet de eerste keer 
dat onomstotelijk wordt bewezen dat 
jonge talenten bij b1auw-zwart meer door

groeikansen krijgen dan bij de grote kon-
kurrent. Opkomende jongeren zullen dat 
stilaan beginnen weten en daar vroeg of 
laat konklusies uit trekken, 
Okon op het podium dus. Voor een bosje 
verdedigers. Enkel de inmiddels naar 
Sheffield uitgeweken Mare Degryse - die 
ook al bij Club Brugge groot werd - kon 
zich tussen de doelmannen Bodart en De 
Wilde inwrikken. Daarachter volgde Ce-
lestine Babayaro. 
Voor Bodart moet de ontgoocheling 
groot geweest zijn. De Luikse keeper was 
In de eerste helft van het jaar nagenoeg 
onklopbaar. Door een samenloop van on
gelukkige omstandigheden viel hij nadien 
zwaar terug. In de tweede ronde moest hij 
acht anderen - waaronder twee keepers -

laten voorgaan. Hij werd in de totaalstand 
nog duidelijk geklopt door Okon. Bodart 
zou anders de zesde doelman o de erelijst 
geworden zijn. De vierde ook die door 
Standard werd gekweekt. 
Naar aanleiding van de terechte kandi
datuur van Bodart en De Wilde stelde Guy 
Thijs fijntjes dat hij bij voorkeur op veld-
spelers stemt. Wanneer doelmannen 
massaal oprukken In de klassering bewijst 
dit vooral dat er tussen de lijnen niet 
zoveel te beleven viel. De gewezen bonds
coach kon onmogelijk duidelijker zijn. De 
spoeling was, is en blijft voorlopig dun. 
Van de 22 kandidaat Internationalen die 
voor drie weken In Alx op stage waren 
konden er zich nauwelijks drie tussen de 
beste tien hijsen. 
Overigens vinden we niet minder dan 
zeven buitenlanders tussen de eerste 
twintig. En zeggen dat de huurlingen van 
de jaren negentig van geen kanten kun
nen vergeleken worden met de vreem
delingen die in de jaren zeventig en de 
vroege jaren tachtig onze kompetitie ani
meerden, 
Okon hoeft zich daar natuurlijk niet om te 
bekommeren. Hij geniet en.,, bereidt de 
toekomst voor, Paul moet eerstdaags be
slissen of hij bij Club blijft of elders In 
Europa meer geld wil gaan verdienen We 
mogen er niet aan denken dat ook dat 
talent nog eens zou opstappen. Hij heeft 
inmiddels al wel verklaard dat hij met Club 
absoluut voor het eerst In zijn leven kam
pioen wil worden. Die kans zit er dik in. 
Alles wijst in de richting van een Brugs 
sukses, 1996 kan voor blauw-zwart in
derdaad een gouden jaar worden, in de 
kompetitie en In de beker. 

tó 

De doelstellingen werden met alle mid
delen nagestreefd. Het aandeel van Mer
mans in de realisatie daarvan was niet 
gering. 

Was Mermans de onbetvdste koning van 
het toenmalige Verséstadion, op nationaal 
vlak ondervond hij felle weerstand van dat 
andere grote Antwerpse talent Rik Cop-
pens. „Den bek" was een heel ander soort 
mens, een kompleet andere voetballer. Bij 
Coppens stond het individueel brio 
voorop. Hij stal de show. Hij bracht het 
stadion aan het lachen. Hij goochelde met 
de bal en met de tegenstander maar dat 
surplus aan talent werd op termijn nooit in 
resultaten uitgedrukt. Met Mermans werd 
er gewonnen. Daarin lag het grote ver
schil. Mocht het een toeval genoemd 
worden dat Beerschot, waarvoor Mer
mans zo graag zou hebben gevoetbald, in 
de jaren zijn rol als nationale topklub 
begon los te laten en door het Anderiecht 
van Mermans werd afgelost? Wellicht, 
vrijwel zeker, was den bombardier bij 
Anderiecht beter omringd maar Beerschot 
was toch ook niet mis en beschikte op dat 
moment over even veel middelen en een 
grotere sportieve traditie. 

WASMACHINE 

Toen Mermans bij Anderiecht opstapte 
dreigde een kleine aardbeving. Hoe moest 
dat aflopen? Kon men het de supporters 
wel aandoen? We herinneren ons nog het 
afscheid van de onmisbare. Hij was naar 
Merksem getransfereerd. Een vrije over
gang uit dankbaarheid. Toen hoogst on
gewoon. Jef kwam voor het kompeti-
tiebegin naar Anderiecht-Willem II kijken. 
Hij werd door spelers en bestuur ge
huldigd, kreeg van het publiek een on
vergetelijk applaus en van de klub een... 
wasmachine. Kan men het zich vandaag 
nog voorstellen? Zie je de weledele heren 
Degryse en Scifo al staan? Er is dus zeer 
veel veranderd. 

Mermans verdiende nooit schatten. Een 
dubbele wedde. Zo moest men het on
geveer bekijken. Vorige week werd As-
prilla van Parma naar Newcastle getrans
fereerd voor méér dan driehonderd mil
joen! De Zuidamerikaan zal in Engeland 
een kleine zevenhonderdduizend frank 
per... week verdienen! We willen heus niet 
terug naar de tijd van toen maar wie. 
Mermans heeft gekend en meegemaakt 
vraagt zich toch af waar ze vandaag mee 

bezig zijn. . 
Flandnen 



Saterdag 

AHASVERUS 

„ Weer houdt volk 
van voetbal weg", 
las Ahasverus 

Koude Schoen! 

' ^ M E N G E L W E R K • 

Oceaan wordt weer Stille 

Stefaan, de clerck van dienst 

© 
In Frankfurt is het Hoechsten geblazen 

© 
Zetduivel: 
Frank Boeyend 

© 
Antennes in Voeren? 
Stoorzenders, ja! 

© 
Patrik opnieuw verkozen: 
een drunk op de Knink! 

Je zult maar op de BRTN werken 
en van Rang 13 zijn 

© 
Doelwachter Bodart: „ O kon ik maar 
even goed Nederlands!" 

© 
De bijbel op Internet: 
vurige tongen worden vurige toetsen 

© 
Media-minister zapt BRTN-top weg 

© 
Zetduivel: 

Minister De Clerck 
achterbask... 

Vlaams Plakboek 

Limburger in 
Shaicopee, iviinnesota 

De Vlamingen die in de Verenigde Staten 
een memorial hebben zi|n op één hand te 
tellen. Met Jozef De Venster (Damiaan), 

Pieter Jan De Smet (Zwartrok), raket-
tenbouwer Karel Jan Bossart {Mister At

las) en uitvinder Leo Baekeland (bakeliet) 

ben je ver rond. 

Maar sinds 12 september 1995 er is nu 

ook het Stans Historical Center. 

MINNESOTA 

In 1880 week Jan Hendrik Stans met zijn 

gezin naar de Verenigde Staten uit, de 

familie woonde tot dan in het Limburgse 

Opgrimbie. Zoon Jan Mathijs huwde met 

Mathilde Nijssen, ook al een migran

tenkind, afkomstig uit het nabijgelegen 

Stokkem. Uit dit huwelijk sproot op 22 

maart 1908 Maurice, bijgenaamd 

Maury. 

Deze clevere jongen uit Shakopee, Min

nesota, studeerde goed en werd een suk-
sesvol zakenman. Na gemaakt fortuin 
begon hij een loopbaan in de federale 
administratie. Als hoofd van het Bureau 

oftheBudget lukte het hem in 1960 om de 
federale begroting in evenwicht te bren
gen, het leverde hem de titel van A great 

living American op. 

Waarom de familie de staat Minnesota als 
vestiging heeft uitgekozen is niet meteen 
te zeggen. Deze landbouw-staat aan de 
Meren en tegen Ontario aan moet een 
geliefde plek voor migranten uit de Lage 
Landen zijn geweest. 

In zijn boek Flandria Americana (1985) 
schrijft Robert Houthaeve dat de kolonie 
Ghent, Minnesota (gesticht in 1880) in 
1905 meer dan 1.100 mensen van Ne
derlandse en Belgische nationaliteit telde. 
In 1920 werd in de staat Minnesota de 
piek bereikt van 5.420 Nederlanders en 

2.089 Belgen waarvan het merendeel 

Vlamingen. In 1970 telde dezelfde staat 

3.979 mensen met wortels in België. 

MINISTER VAN NIXON 

Om zijn verdiensten op begrotingsvlak 

benoemde president Richard Nixon 

Maurice Stans tot zijn minister van Han

del, in die funktie bezocht hij Limburg. 

De verzamelde pers stond eventjes ver

steld toen de minister tijdens zijn ont

vangst in Bokrijk het gezelschap kond 

deed dat hij „...een Limburger en een 

Maaslander!" is. 

Volgens Het Belang van Limburg is Stans 

al die tijd aan z'n Maaslandse roots 

blijven houden, met de Kerst ontvangt de 

familie steevast een kaartje. Dit jaar wa

ren de wensen aangevuld met de me

dedeling dat de rijke nonkel in Amerika 

nu ook nog een museum heeft gekregen. 

Alhoewel Stans niet in Shakopee is blijven 

wonen, hij ging naar Passadena, Cah-

fornië, wil zijn geboorteplaats hem met 

een Stans Historical Center eren. 

Dit museum, in het landgoed van de 

gewezen minister, toont in drie afde

lingen het leven van Stans. Zijn 17 jaren 

in Shakopee, zijn zaken- en regerings-

leven, zijn herinneringen aan Afrika. 

Stans is namelijk liefhebber én kenner van 

het zwarte kontinent. 

Stans wordt dit jaar 88, het museum dat 

voor hem werd opgericht voegt een blad

zijde toe aan het migranten-epos naar 

Noord-Amerika waarin ook Vlamingen 

een rol hebben gespeeld. 

(mvl) 

Vlaams Plakboek is een veertiendaagse 

rubriek met min of meer rare feiten van 

politieke, kulturele en/of maatschappe

lijke aard. Wie wil kan deze rubriek 

uitknippen en samenplakken tot een ei

gen (-zinnig) Vlaams album. 

OPGAVE 56 

HORIZONTAAL 
3. Deze stof wordt door een plant 

geleverd (6) 
6. Veel van iemand houden heeft 

blijkbaar met de ogen te mal<en 
(5,4) 

9. Feitelijl< een dubbele nagel (4) 
10. In dit geval wordt de stof ge

leverd door een dier! (2) 
11 Geluidloos gelaatsgebaar (6) 
14. Wat uitgelegd l<an worden 

(12) 
17. Op deze wijze opgesierd maal<t 

'n winnaar z'n ereronde (8) 
19. Deze aankomend officier komt 

in 't klein bij de bakker vandaan! 
(5) 

20. Hieraan word je gehouden 
door iemand die de kwestie 
waar het om gaat, steeds maar 
uitstelt (6) 

21. Kraaiende politikus, dat hoor je 
aan zijn naam (7) 

22 Erg verschrikt (8) 

VERTIKAAL 

1, Platvloers (4-2-2-6) 
2. Opschieten, anders wordt het 

werk niet voltooid! (5, 5) 
4. Wat niet echt is (9) 
5. Bloembed (4) 
7. De populaire aanduiding van egn 

na-oorlogse Amerikaanse presi
dent (3) 

8. Hier moet iets vóór zitten! (2) 
12. Opdracht om een politieke 

funktie te bekleden (7) 
13, Uiterste west-Fransman (6) 
15. Watje met een elastiekje kunt 

doen (6) 
16. Blijk gevend van minachting 

(7) 
18. Niet serieus bedoeld (6) 

OPLOSSING OPGAVE 55 

Horizontaal: 3 kontant; 9, sociale 
zekerheid, 10. dichtvriezen, 11. 
westen; 12. taks, 14. portaal; 15. 
trio; 16. snelweg, 18. sappig. 
vertikaal: 1 steriel; 2. strip; 4. 

' onkreukbaarheid; 5. roodver-
brand; 6. biechtstoel; 7. platen
spelers; 8. ijzersterk, 13 sla, 17. 
op 

Uit de vele inzendingen werd de 
juiste oplossing van mevrouw Baar-
Zegers getrokken. Zij woont in de 
Oude Fonteinweg 25 te 3700 Ton
geren en mag binnenkort haar prijs 
thuis verwachten. 
De gele briefkaart met de op
gave van oplossing 56 ontvan
gen wU graag ten laatste op 
maandag 12 februari, a.s. op 
ons adres: Barrlkadenpiein 12 
te 1000 Brussel. 

HERSENBREKER 
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KIDS 
Zelden werd het leven van de Netvyorkse tieners zo realistisch 
weergegeven als in Kids. Regisseur Larry Clark gaat niets uit de 
weg, seks, drugs en het ik-betrokken zijn. Het is niet zo 
verwonderlijk dat Larry Clark, die zelf al de vijftig voorbij is, 
zich zo heeft kunnen inleven in de gewoonten, manier van 
praten, verlangens en het gebrek daaraan van zijn „helden", 
want het scenario van Harmony Korine gaf het hem op een 
presenteerblaadje. Alles bij elkaar gaat het om 24 uur uit het 
leven van een groep kids van de Newyorkse wijk Manhattan. 
Ook AIDS komt op een gruwelijke manier om het hoekje 
kijken. Het bekijken zeker waard. (***) 

BLUE IN SPACE 
Tijdens het draaien van Smoke (zie WIJ vorige week), bleek 
voor regisseur Wayne Wang en auteur Paul Auster, dat ze té veel 

Nieuw in de bios 

stof hadden om in één film te stoppen, en daaruit ontstond dan 
Blue in the Face. 
Opnieuw zitten we in het stgarenzaakje van Auggie (Harvey 
Keitel). Met Lou Reed (als zichzelf, die het heeft over zi]n eerste 
sigaret), Roseanne (wat kan die vrouw akteren, zeg!), Michael 
J. Fox, Jtm Jarmush (als zichzelf die zegt dat het zijn laatste 
sigaret wordt), een onherkenbare Lily Tomlin en Madonna (het 
meisje van de zmgende telegram) in kleine rolletjes opdagen. 
De film is doorweven met live video-opnamen, waarin be
woners van Brooklyn (NY) hun zegje kwijt kunnen. Voor de 
Amerikanofielen en de NY-liefhebbers een must, anderen zich 
onthouden. (**) 

DER BEWECTE MANN 
Der Bewegte Mann van Soenke Wortmann (en hiermee wordt 
bedoeld dat hij zowel vrouwen als mannen zou lusten) van de 
titel is Axel, die na zijn zoveelste overspel door zijn vrouw Doro 
de deur wordt gewezen. Het enige onderdak dat hij kan vinden, 
is bij de homo Norbert. Norbert is gek op Axel, maar die ziet 
niks, omdat hij te veel met zichzelf bezig is. Doro heeft het 
echter al vlug in de gaten, en gaat zelfs twijfelen aan Axels 
voorkeuren. Maar ze ontdekt dat ze zwanger is, en trouwt Axel, 
hoewel ze blijft twijfelen. Goeie vertolkingen maken dit een 
erg bezienswaardige film, je vraagt je af waarom deze film uit 
1994 zolang onderweg bleef 
Binnenkort in Cartoons (Antwerpen) te zien, waarvan uitbater 
Eric Kloeck op het Brusselse Filmfestival een Gouden Haantje 
van de Franse Gemeenschap mocht ontvangen voor zijn 
verdienstelijk werk voor de film! Wanneer in Vlaanderen? 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

^=31 De gouden zeemeermin De preselekties van de 
Vlaamse kandidaten voor het Eurovisie Songfestival '96 In 
Oslo TV 1, zat. 3 febr., om 2lu.05 

^=J^ One, two. three 
Schitterende Ameri
kaanse komedie van Billy 
Wilder waarin hij de sa
menleving van de janen 
'60 op de korrel neemt 
De film verhaalt de on
mogelijke idille tussen de 
dochtervan een bedrijfs
leider en een jonge kom-
ponist. Doorspekt met 
gags, knotsgekke situa
ties en scherpe politiek-
satirlsche toespelingen. VTM, zat. 3 febr, om 23u. 

^=3 Katie & Eiiish Britse reportage over de siamese 
tweeling Kate en Eilish Holton. In 1992 werden de driejarige 
peuters van elkaar gescheiden, vier dagen later overleed 
Kate De keuze van Miei Dekeyser. TV 2, zon. 4 ffebr, om 
19U.50 

^Jy Over het andere meisje dat overleefde gaat de 
reportage „Eilish: Life without Kate" in de reeks NV De 
Wereld; TV 1, zon. 4 febr. om 22u.l5 

'^=# Permeice in deze half dokumentaire, half fiktieve 
film gingen de makers, o.l.v. Henri Storck, de richting uit 
van de didaktische kunstfilm. De elementen, eigen aan het 
genre, werden aangevuld met lirische en romantische 
ontboezemingen, om op een originele manier een portret 
te schetsen van de Vlaamse ekspressionistische kunst-
schilderen beeldhouwer Constant Permeke. TF1, woens. 
7 feb., om 1U.35 

'ïfer^ O Spoorwegen Dokumentaire over de geschie
denis van de Belgische Spoorwegen. TV 1, woens. 7 febr, 
om 21U.40 

•&=# IVlartin Lutiier Tema -avond over de hervormer en 
grondlegger van het Duitse protestantisme, n.a.v de 
450ste verjaardag (op 18 febaiari) van zijn overlijden Arte, 
don. 8 febr, om 20u.45 

^=iy Panorama Ruimtelijke ordening bestaat in Vlaan
deren enkel op papier De wetten die het beleid zouden 
moeten regelen, worden sistematisch en meestal on
gestraft overtreden Het „Struktuurplan Vlaanderen" 
moet orde op zaken stellen, maar het voorstel moet eerst 
nog door de Vlaamse Raad goedgekeurd worden. TV 1, 
don. 8 febr, om 22u.i5 

f̂e=# Mama's iaatste berg Op 15 augustus '95 ver
ongelukte de Britse Alison Hargreaves tijdens de afdaling 
van de K2, de tweede hoogste berg ter wereld. Drie 
maanden voordien was zij er als eerste vrouw in geslaagd 
de Everest te beklimmen Haar echtgenoot en kinderen 
gingen kijken naar „mama's laatste berg". Een beklijvende 
reportage in de reeks Inside Story. BBC 1, Vry. 9febr, om 
22U.30 

Uit een enquête van het magazine Test

aankoop blijlct dat de dienstverlening van 
de verschillende kabelmaatschappijen -
België telt er 36 - niet overal dezelfde is. 
De maatschappijen beschikken elk over 
hun monopolie en sommigen maken daar 
al meer (mis)gebruik van dan anderen. 
Krijgen sommige abonnees 37 zenders via 
de kabel op hun beeldbuis, anderen moe
ten zich tevreden stellen met slechts 19. 
Niet erg - sommige stations worden toch 
uiterst zelden bekeken - ware het niet dat 
de abonnee zelf niet mag kiezen wat hij 
voorgeschoteld krijgt. De kijker is over
geleverd aan de willekeur van de maat
schappij. De redenen voor het niet door-
Sturen van sommige kanalen liggen even
wel niet alleen aan de maatschappijen: 
ook kommerciële akkoorden, konflikten 
rond auteursrechten en reklame-inkom-
sten en politieke motieven liggen daarvan 
aan de basis. 

Het onderzoek gaf ook te kennen dat 
meest betalende abonnee in ruil voor zijn 
dure geld niet noodzakelijk de beste 
dienstverlening krijgt. Het goedkoopste 
jaarabonnement moet, in ruil voor 29 te 
ontvangen stations, 3.872 fr. opbrengen, 
voor het op één na duurste abonne
mentsgeld betaalt de kijker in de Oost-

u vraagt, 
wij draaien niet 

Wie niet geabonneerd is op de kabel ontvangt minder kanalen 

kantons 5.183 fr. en ontvangt daarvoor 
slechts 23 verschillende stations. 
Hoe de dienstverlening ook zij, de kijker 
heeft voorlopig nog niet veel keuze: zich 
niet abonneren bij de plaatselijke ka
belmaatschappij houdt sowieso in dat hij 
minder kanalen zal ontvangen. En deze 
toestand kan nog wel een tijdje blijven 

aanhouden. De meestbekeken zenders 
zijn voorlopig niet te ontvangen via de 
satelliet en betaaltelevisie gaat ook nood-
zakehjk via het kabelnetwerk. Of hoe de 
konsument soms met een kink in de kabel 
zit zonder dat hij er ook maar iets aan kan 
veranderen. 

(gv) 

„We gaan nu over naar Jo De 
Poorter ü'\e hopelijk weer een paar 
koppeltjes kan vormen", werd 
Liefde op het eerste gezicht aan
gekondigd. Want daar draait het 
om: vrijgezellen van de straat af 
krijgen. Het eindresultaat - ge
meenzaam 'programma' ge
noemd - wordt gebruikt om de 
leegte tussen 3 reklameblokken te 
vullen. Veel helpt het allemaal 
niet. 
Vanavond maken we eerst kennis 
met David en Valerie die elkaar 
gevonden hadden in de vorige af-
levenng. Het meisje moest toen 
iets gezegd hebben over alkohol 
Tenminste dat viel af te leiden uit 
het inleidend praatje van de ge-
oute presentator. ,,0p het fami
liefeest kwam de drank er samen 
met nog andere dingen terug uit", 
meldde hij zonder evenwel te ver
wijzen naar de menukaart van de 
gebraakte avond. Ondanks het feit 
dat het paartje erkende een di-
alektprobleem te hebben - ,,lk ben 
van Hent, zij van Antwerpen" -
gingen ze toch samen op reis naar 
een ski-oord met whirlpool en 
Turks stoombad. Vooral David leek 
daar naar uit te kijken. 
Tijd voor de nieuwe jongens en 
meisjes om zich voor te stellen En 
dan blijkt plots hoe kreatief Vlaan-
derens jonkheid uit de hoek kan 
komen! „Ik ben Koen en zoek ie
mand om het mee te doen", „Ik 

ben Leen, houd van iedereen, maar 
vanavond wil ik er maar één!". 
Vertederend. 

Wie dadelijk onze bijzondere aan
dacht trok was Cindy, vooral het 
haar van Cindy. Het was ook De 
Poorter niet ontgaan. ,,Ja, het is 
voor een groot gedeelte vals haar. 
Het heeft een speciale naam, maar 
Ik kan er nu niet opkomen. Ge kunt 
het in Brussel laten doen door 

renklubje, wel omdat ze haar af
schuw uitsprak voorde nieuwjaars-
kussen van 'oude mensen', i.e. 
haar ooms en tantes. 

Van de jongens onthouden we o.a. 
dat Koen zijn haar graag wat langer 
had gehad. Een wens die zelfs de 
Jo deed opmerken dat hij zijn haar 
dan maar niet moest laten knip
pen. De bebroste brabbelde 
daarna zoveel lovende woorden 

De man die zijn haar 
l<ort liet l<nippen 

Liefde op het eerste gezicht, donderdag 25 Januari 1996, VT4 

negerinnen." Cindy bleef het hele 
programma door verrassen door 
haar nuchtere opmerkingen: ze 
had haar eerste lief op de kermis 
opgescharreld, ze was 4 kilo bij
gekomen sinds ze in een bakkerij 
stond en in de 'champingonfa-
briek' waar ze werkte werd ze be
taald per uur, niet per kilo. Cham-
pingons wel te verstaan. En ze was 
zo braaf dat ze nog nooit een 
uitbrander had gekregen van haar 
ouders Zonder twijfel een enig 
kind... 
Voor Wendy valt dan weer te vre
zen dat ze in de familie persona 
non grata verklaard wordt. Helaas 
niet omdat ze meedeed in dit pa

over zijn kapper dat de naam 
Jimmy B zomaar in ons opkwam. 
De verkoper in het gezelschap was 
eigenlijk liever ginekoloog gewor
den. Geen van de meisjes stapte 
spontaan op. Zelf gezocht. 

Na een schreeuwerig reklameblok 
mocht de voorkeur uitgesproken 
worden. Leen had drie keer prijs -
iedereen bleek ook van haar te 
houden - en koos uiteindelijk voor 
Erik, die haar prompt een stuk zeep 
aanbood. Om de mond te spoelen 
waarschijnlijk. Als dit in een hu
welijk eindigt dan was uw dienaar 
liever advokaat geworden. 

Krilc 
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vu-voorzitters 
Ik heb ze allemaal meegemaakt: de VU-
voorzitters en -sekretarlssen. Met de 
eerste ploeg (Vander Elst-Jorlssen) had 
de VU uitzonderlijk veel geluk. Na on
geveer twintig jaar kwam de jonge 
Schiltz, die erin slaagde aan zijn ge
neratie tijdig eigen kansen te geven. 

Historisch lijkt bewezen dat de ge
volgen van de grendelgrondwet hem 
moesten doen struikelen over „Eg-
mont" en Vic Anciaux lukte erin de 

scherven zo goed mogelijk te ruimen 
en te lijmen. Tot zelfs In Limburg toe. 
Zodanig dat de welsprekende Jaak Ga
briels bij machte scheen onze vierde 
VU-voorzitter te worden. Deze laatste 
was bijde keuze van zijn persoonlijke 
medewerkers niet zo gelukkig. Ook met 
de zoektocht naar goede, nieuwe kan
didaten - en zijn geloof in een 
„Vlaamse D66" - liep het mis. 
Dat draaide uit op en doorbraak van 
het Blok. Ei-zo-na eindigde de vlucht 
van Gabriels In het leeglopen van de 

partij, die hem zoveel kansen had ge
boden. 
Gelukkig was daar Bert Anciaux- om de 
vijfde voorzitter te worden. Eén van 
Berts troeven is zijn eigen generatie: de 
jeugd. Met hardnekkige ,,straatlopers 
van het eerste en het tweede uur" Is 
Bert Anclauw erin geslaagd meer dan 
300.000 blijvers achter de VU te ha
len. 
Maar ook deze keer misbruikte 't Pal-
lleterke zijn pen, om zich In pompierstijl 
met vu-zaken te moeien en „zijn dier

baren" op te jutten tegen een tweede 
ambtstermijn van Bert als VU-voor
zitter. 
Het blad vergeet dat de vu-statuten 
demokratisch zijn en dat ze toelaten 
dat Bert een tweede beurt krijgt. Daar
mee kan men uitkijken naar een... 
zesde VU-voorzltter. Zal het de klein
zoon van Rik Borginon zijn? De VU mag 
fier zijn dat ze deze kleinzoon van de 
fronter Rik in haar rangen telt. 

Jan E.. 
Oostende 

^ WEDERWOORD • 

Lezers over WIJ 
A. Jacobs (Gent): „Wij missen wel erg de 
wekelijkse Persspiegel in uw weekblad." 
Rutger Buys (Hove): „Graag zouden we 
de huidige formule van de Hersenbreker 
willen behouden zit. Dit woordenzoeks-
pel laat ons toe uren of zelfs dagen te 
zoeken, maar moeilijk gaat ook. 
Proficiat aan Omar Waegeman met zijn 
nieuwe versie van onze Vlaamse 
Leeuw." 

Walter Deconinck (Kortrijk): „10 op 10 
voor de vernieuwde WIJ. Alleen... niet te 
veel foto's van politieke tegenstrevers. We 
zijn onze plaatselijke Stefaan De Clerck 
„moe" gezien op TV (nationaal en plaat
selijk) en nu staat hij nog eens op de eerste 
bladzijde van WIJ! 

Toon onze mandatarissen die met minder 
steun en macht hun man staan. Geert 
Bourgeois bv. is in de zaak van de Basken 
voor ons een bekende, maar voor velen 
buiten ons arrondissement een volslagen 
onbekende. Het is m.i. uw taak om hem 
bekend te maken." 

TerminaaK?) 
Meer dan twintig jaar geleden heeft 
Manu Ruys eens in De Standaard ge
schreven dat de Volksunie terminaal is. In 
hetzelfde blad van 26 januari jl. wil hij 
nogmaals herhalen dat hij toen en nu 
gelijk haalt. De Volksunie kreeg nochtans 
in 1995 bij de verkiezingen voor de 
Vlaamse Raad welgeteld 338.173 stem
men, dat is heel wat meer dan wat Ruys 
denigrerend „net boven de 300.000" 
noemt. 

Gelukkig kan men in het weekblad In

termediair van 26 september 1995 ont
dekken waarom de Volksunie niet past in 
het vastgeroest denkpatroon van Ruys. 
Daar noemt hij politieke benoemingen 
„noodzakelijk" omdat de „drie grote 
politieke families aan hun trekken moe
ten komen". 

Alles wat dhr. Ruys over de VU schrijft 
komt dus niet van een onafhankelijk 
joernahst, maar van een vooringenomen 
verdediger van de traditionele machts
politiek. 

Demokratische Vlaams-nationalisten 

moeten dus op hun hoede zijn als Ruys 

zogenaamd kritisch hun partij beoor

deelt. 

Walter Deconinck, 

Kortrijk 

CMfers 
Hoe haalt uw redaktie het in haar hersens 
om zo klakkeloos bepaalde fantastische 
cijfers over te nemen van de al decennia 

kritieke situatie van de Vlamingen in de 

zes faciliteitengemeenten (WIJ, 13 dec. 

'95). 

Uw cijfers kaderen wonderwel in het anti-

Vlaams racisme dat weer opgeld maakt in 

de hoofdstad. 

Niet alleen uit objektiviteit ten opzichte 
van uw lezers, maar uit louter Vlaams 
zelfrespekt, vraag ik u deze cijfers te 
willen vergelijken met die uit een par
lementaire vraag uit 1990. 

Daaruit blijkt inderdaad ook dat „maar" 
42% van wie in de zes randgemeenten 
Kijk- en Luistergeld betaalt in deze dien
sten als Nederlandstalig geregistreerd 
staat. 

Maar bij die 58% „Franstaligen" moet u 
ook de meer dan 10% buitenlanders 
rekenen; eurokraten en andere onbe
middelde topambtenaren en -managers 
die er ondanks hun niet zo kansarme 
maatschappelijke situatie nog altijd niet 
zijn in geslaagd zich de meest elementaire 
kennis van ons bargoens eigen te ma
ken. 

En de nieuwe provincie Vlaams-Brabant 

is maar op beperkte terreinen bevoegd. 

Sommige overheidsbedrijven waarmee de 

bevolking meer kontakt heeft, zijn daar

entegen opnieuw vanuit Brussel aan het 

verfransen. 

Bovendien bevatten deze cijfers langs 
franstalige kant nog altijd een pak half-
en-half of beschaamde Vlamingen die de 
sociaal-ekonomische druk in Brussel ge
trouw, nog altijd als franstaligen geboekt 
staan; de decentralisatie van de dienst 
Kijk- en Luistergeld dateert trouwens pas 
van 1987. ' 

En uit de cijfers blijkt tussen 1989 en 

1990 reeds een Vlaamse bonus. 

Ik wil het hier dan nog niet hebben over 

de baronnieën en „populaire" burge

meesters die er in sommige gemeenten 

nog de dienst uitmaken. 

Ter herinnering: uw partij is in 1963 

„groot" geworden dankzij de aanpak in 

de rand rond Brussel. 

Ik herinner me nog de woorden van wijl 
Paul Daels: „Als Brussel valt, valt ook 
Vlaams-Brabant!". 

Eddie Favoreel, 
Anderlecht 

Winkelcentra 
De grote oppervlakte-winkels (of beter: 
het groot kapitaal!) maken sedert hun 
ontstaan stilaan maar zeker de kleine 
zelfstandigen kapot. In Frankrijk heeft 
men overheidsmaatregelen moeten tref
fen om 4.000 kleine dorpen te redden van 
de ondergang, wegens het onrendabel 

worden van de kleine plaatselijke winkels 
omwille van het verschijnen in de grote 
omgeving van de grote oppervlakte-wa
renhuizen of winkelcentra. 

Nu beginnen de grote oppervlakte-win
kels onder elkaar een uitputtingsslag zo
dat er uiteindelijk steeds minder over
levenden zijn. Zelfs het verschijnsel van 
franchise-winkels is gewoon een bewijs 
dat kleine zelfstandigen het niet meer 
alleen aankunnen. Het is dus zeker géén 
teken van vooruitgang of vernieuwing, 
zoals men dat graag wil voorstellen. Win
kelcentra aan de rand van de stad laten de 
handel in de binnenstad kapot gaan. Ook 
daar is men blind voor de gevolgen die dit 
zal meebrengen. 

Kleine zelfstandigen moeten geprofes
sionaliseerd worden in een vestigingswet 
van de verschillende verkoopsartikelen. 
Géén kaas in een beenhouwerij! Géén 
rookwaren in een voedingswinkel! Uit
zonderingen onder strikte voorwaarden. 
Kortom, terug naar de vakkundige kleine 
winkels en hun werkverschaffing, waar
door deze op zichzelf terug leefwaar 
worden. In Europa zijn 16 miljoen kleine 
bedrijven met 40 miljoen werkplaatsen, 
die in de voorbije jaren zorgden voor 
75% toename van werknemers. 

Als het toch doorgaat moeten nieuwe 
winkelcentra of grote oppervlakte-win
kels gelegen zijn aan een baan buiten de 
stad waar tijdig het verkeer kan voor
sorteren op een afzonderlijke baanstrook 
zonder het doorgaand verkeer nog te 
hinderen. Situatie's zoals een warenhuis 
langs een grote baan, die telkens een auto 
er wil afslaan of oprijden, het doorgaand 
verkeer tot stoppen brengt en gevaarlijke 
toestanden schept, zijn uit den boze. Waar 
nu al onhoudbare toestanden bestaan 
moet men de vergunnmg intrekken en de 
warenhuizen verplichten naar een ge
schikte plaats, zoals genoemd, uit te wij
ken. Zij hebben toch geld genoeg, aan
gezien ze aan extra lage prijzen schijnen te 
verkopen, wat kleine zelfstandigen niet 
kunnen. 

W. Degheldere, 

Brugge 

Koerden 
Bij deze wil ik uw weekblad danken voor 
de aandacht die het besteed heeft aan de 
Koerdische kwestie (Wij, 25 jan.j.1.). Wat 
ik heb gezegd is objektief en duidelijk 
overgekomen. Op een klein punt na geeft 
het artikel goed weer wat er vandaag in 
Koerdistan aan de hand is. 

Dit detail betreft de plaats en het tijdstip 
waarop de foto's waarover sprake ge

nomen werden. Het Turkse leger startte 
begin maart '95 met een grootscheepse 
operatie in Zuid-Koerdistan die tot eind 
april '95 heeft geduurd. Tijdens deze 
operatie hebben Turkse militairen op de
zelfde gruwelijke manier als op de foto 
zeven Koerdische herders omgebracht. 
De barbarij van de foto werd in april '95 
in de regio Hakkari gepleegd. 

Dit betekent dat in twee maanden tijd 
dergelijke misdaden plaatsvonden zowel 
in Zuid-Koerdistan (Iraaks Koerdistan) 
als in noordwest-Koerdistan (Turks Koer
distan). Beide gevallen zijn internationaal 
bekend. Wat in The European stond over 
de foto's is het relaas van de persoon die 
de foto's naar Europa gestuurd heeft. Het 
Koerdistan Komitee sluit zich daarbij 
aan. 

H.Kilis 

Koerdistan Komitee, 

Brussel 

Wij-werven 
Als één van de Top 20 wervers van WIJ 

denk ik nog steeds met weemoed terug 

aan de jaarlijkse bijeenkomsten van en 

voor deze wervers. 

Op deze bijeenkomsten kon men horen 
en vooral luisteren naar wat men aan de 
basis denkt over WIJ. Bij deze steun ik 
100 % Geert Dessein uit Ledegem (WIJ, 
25 jan. j.1.) om vooral jongeren (en ook 
ouderen) op een of andere manier te 
motiveren deel te nemen aan een Top 
20. 

De kracht van de partij moet mede uit
gaan van een grotere verspreiding van 
WIJ. ledere WIJ zou minstens 2 maal in 
de brievenbus moeten: één maal bij de 
abonnee en éénmaal bij een sympatisant. 

Mag ik om, zeker in Antwerpen, alle 
misverstand te vermijden vragen om on
der de titel „WIJ - Vlaams Nationaal 
Weekblad" te plaatsen van de Volksunie. 

W. Herbosch, 
Wommelgem 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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W oweto staat voor South Western Townships, een 

O verzameling zwarte woonwijken ten zuidwesten 

0an Johannesburg. Jarenlang waren deze verplichte 

slaapsteden verzetshaarden tegen de Apartheid. Wij-

medewerker Filip Vandenbroeke was er een week 

aan huis bij de familie Tserema. 

• U I T S M I J T E R ^ 

Soweto stond jarenlang bovenaan de in
ternationale nieuwsagenda. Na de scho
lierenbetoging van 16 juni 1976 tegen het 
Afrikaans als verplichte onderwijstaal, 
bleef het zwarte woongebied een broei-
haard van jeugdig verzet tegen de Apart
heid. Het eenvoudige monument voor de 
vermoorde dertienjarige Hector Peter
son, nabij het Phefini-station, herinnert 
aan het begin van een gewelddadige pe
riode in de townships. 

RODE DRAAD 

De zwarte woonwijken ten zuidwesten 
van Johannesburg groeiden uit tot ver
plichte slaapsteden voor de goedkope 
zwarte arbeidskrachten. Vooral na de 
Tweede Wereldoorlog trokken zwarte 
Zuidafrikanen massaal van het platteland 
naar de steden, op zoek naar werk. Ze 
vestigden zich in de kleine vier-kamer-
woningen die in opdracht van de NP-
regering voor hen werden gebouwd. In 
1950 werd het bestaan en de verdere 
ontwikkelmg van aparte wijken voor 
blank, zwart, kleurlmg en Indiër vast
gelegd in de Groepsgebiedenwet, een 
belangrijke pijler van het Apartheids-
beleid. 

Soweto is één van de beroemdste towns
hips van Zuid-Afrika. De namen van 
militante anti-Apartheidsaktivisten als 
Waker en Albertina Sisulu, Cyril Ra-
maphosa. Nelson en Winnie Mandela zijn 
nauw verbonden met Soweto's woelige 
geschiedenis. De hele wereldgemeen
schap was getuige van de scholieren-
opstand van juni 76, de gruwelijke hals
bandmoorden, de schermutselingen tus
sen township-bewoners, Inkatha-onder-
steuners en tot de tanden gewapende 
veiligheidsdiensten. De strijd tussen het 
Apartheidsregime en z'n opposanten 
heeft diepe wonden geslagen in Soweto. 
Iedereen kent wel iemand die het slacht
offer was van politionele akties of re
presailles van ANC-gezinde buurtkomi-
tees. 

Apartheid liep als een rode draad door 
het leven van Ben „Tsetse" Tseresma, een 
gepensioneerd Eskom-werknemer, z'n 
vrouw Gloria en hun vier kinderen Tha-
biso (26), Matshedaso (25), Tshepo (24) 
en Khotso (15). Geen maaltijd ging voor
bij zonder één of ander relaas over het 
leven als tweederangsburger in eigen 
land: de krappe behuizing, de pasjeswet, 
de Job Reservation Act, het Bantoe-on-
derwijs,... Na de scholierenopstand 
(1976) nam Gloria ontslag bij het Chec-
kers-warenhuis omdat ze zich zorgen 
maakte over de veiligheid van haar thuis
blijvende kinderen. Tien jaar later zou de 
onrust in de townships, onder impuls van 
het Verenigd Demokratisch Front (UDF), 
een nieuw hoogtepunt bereiken. De toen
malige schoolboykots, de gewelddadige 

protestakties en de Casspirtanks staan 
voor altijd gegrift in het geheugen van 
Thabiso, Matshedaso en Tshepo. 

ATMOSFEER 

In Soweto hangt de levendige sfeer van 
een grote Afrikaanse stad. Op elke straat
hoek staan fruit-, groente- en kranten
stalletjes. Schoenmakers, kappers en 
kleermakers proberen op de onverharde 
voetpaden hun diensten aan de man te 
brengen. Mensen lopen kriskas in de 
rommelige zijstraatjes, terwijl schoolkin
deren er een potje voetbal spelen. Over
volle taxibusjes banen zich zigzaggend 
een weg door het drukke stadsverkeer 

Het hoge misdaadcijfer is volgens de 
kersverse ANC-burgemeester toe te 
schrijven aan de enorme werkloosheid in 
de townships. Ze hoopt dan ook dat er 
snel nieuwe arbeidsplaatsen worden ge
schapen. Hiervoor kijkt Sophia Masite 
reikhalzend uit naar internatonale in
vesteerders. 

„De internationale gemeenschap heeft 
ons geholpen ten tijde van het Apart-

Een week in Soweto 
naar het Baragwwanath ziekenhuis, waar 
zich het centrale busstation bevindt. Ba-
ragwanath wordt het grootste hospitaal 
van het zuidelijke halfrond genoemd. 
Niet zo ver daarvandaan ligt de plaat
selijke kampus van Vista University, 's 
Avonds is het goed toeven in één van de 
talloze illegale shebeens die Soweto rijk is. 
Tussen pot en pint wordt er gediskus-
sieerd over politiek, voetbal en de da
gelijkse beslommeringen. 
De luxueuze woningen van suksesvoUe 
zwarte zakenlui maken net zozeer deel uit 
van Soweto als de kleine luciferdozen-
huisjes, de hotels en de golfplaten krotten 
in de plakkerskampen. Winnie Mandela's 
enorme villa is zelfs een heuse toeristische 
bezienswaardigheid geworden. Oupa Vi-
lakazi, komitee-koördinator in het Gau-
tengse parlement, ziet geen graten in deze 
gang van zaken. Het liefst van al wil hij 
Soweto zien uitgroeien tot een volwaar
dige stad waarvan de inwoners voor al
lerlei ontspanningsmogelijkheden niet 
langer zijn aangewezen op Johannes
burg. 

TOEKOMST 

Als gevolg van de jarenlange onstabiliteit 
vieren ongeletterdheid, werkloosheid en 
misdaad hoogtij in Soweto. ANC-bur-
gemeester Sophia Masite is zich terdege 
bewust van de netelige problemen waar
mee haar stadsbestuur de komende jaren 
zal worstelen. In eerste instantie wil ze 
werk maken van de integratie van de 
onderscheiden wijken die onder haar 
bevoegdheid vallen. Het betreft woon
gebieden die in het nabije verleden in alle 
opzichten (nvdr, de kleurgrenzen) ver van 
elkaar waren verwijderd. Masite is niet 
alleen verantwoordelijk voor Soweto, 
maar ook voor een deel van Johan
nesburg-Centrum, Ennerdale, Lenasia en 
enkele plakkerskampen. 

heidsregime en is nu bereid om te in
vesteren." Na ons korte gesprek zou ze 
trouwens een werkvergadering hebben 
met de Italiaanse ambassadeur en z'n 
ekonomische adviseurs. Voorts meent 
Masite dat het stadsbestuur ongeschoolde 
mensen moet helpen bij de ontwikkeling 
van hun vaardigheden. 

Elke strategie om kriminaliteit te be
strijden moet volgens haar worden op
gebouwd rond de sleutelwoorden op

leidingen tewerkstelling. Ze onderschrijft 
het beginsel van nauwe samenwerking 

geen kansen", vertelt ze. „Vrouwen moe
ten meer zelfvertrouwen krijgen en on
afhankelijker worden." Daarnaast meent 
Masite dat dringend iets gedaan moet 
worden tegen de kindermishandeling in 
de regio. Psychologen zullen hierbij een 
handje moeten helpen. Met behulp van 
nieuwsbrieven en voorlichtingsinitiatie
ven wil ze een dam opwerpen tegen het 
AIDS-probleem in de townships. 

Efficiënte dienstverlening staat eveneens 
op het verlanglijstje van Sop
hia Masite. Ze benadrukt dat 
de inwoners wél moeten be
talen voor water, gas en elek

triciteit. Zwarte Zuidafrikanen weiger
den dit in het verleden te doen, het was 
hun manier van verzet tegen het uit
sluitend blanke bewind. „Als de mensen 
betalen voor de geleverde diensten, dra
gen ze bij tot de opbouw van ons land", 
argumenteert Masite. Vooralsnog lijkt op 
dit terrein echter geen stijlbreuk merk
baar. Lokale besturen blijven klagen over 
achterstallige betalingen. Wat de plak
kerskampen betreft, ziet de ANC-bur-
gemeester enkel een uitweg in de socio-
ekonomische ontwikkeling van armere 
regio's in zuidelijk Afrika. „Mensen zul-

soweto's 
lucifers-
dozen-
huisjes. 

Petersons 
monument 
herinnert aan 
een 
geweldadige 
periode In de 
townships. 

tusen politie en lokale gemeenschap. Een 
hele aanpassing na de periode van haat 
ten opzichte van de Zuidafrikaanse or
dediensten. 

DIENSTVERLENING 

Als vrouwelijke burgemeester wil Sophia 
Masite extra aandacht besteden aan de 
emancipatie van vrouwen. „In het ver
leden werden vrouwen op een zijspoor 
gezet. Ze hadden de kennis, maar kregen 

len dan niet meer naar Gauteng komen 
om er een baan te zoeken", aldus nog 
Masite. 

Sophia Masite is verheugd dat de mensen 
haar aanvaarden als „hun" burgemeester. 
„In het verleden werden raadsleden en 
burgemeesters als vijanden van het volk 
beschouwd. Nu de mensen hun eigen 
raadsleden hebben kunnen kiezen voelen 
ze aan dat ik ten dienste sta van hen." 

Filip Vandenbroeke 


