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Als autobestuurder bent u beter af als u 
even bij de Kredietbank langs konnt rijden. U 
kunt er terecht voor een KB-Autolening. De KB 
betaalt het geleende bedrag cash uit, zodat u 
bij uw dealer betere voorwaarden kunt bedin
gen. Heeft u een wagen nodig voor uw bedrijf, 
dan kiest u misschien voor een KB-Autolea-
sing? De Kredietbank financiert u het volle
dige aankoopbedrag. Ook de KB-Autover- É ^M 
zekering is een op maat geknipte formule. " ^ ^ 

En met een premie die u zonder meerkosten 
maandelijks mag betalen. 

U bent overigens nog beter af als u voor 
eind mei dat ommetje langs de Kredietbank 
maakt. Want dan doet u ook nog automatisch 
mee aan de KB-Lente-actie. En misschien wint 

u dan wel een jeep, een PC, een camcorder, 
een videorecorder, een CD-speler, een hifi-
keten of een city-bike. Beter rijden begint 

f® bij de Kredietbank. 

Beter met debank van hier. 
De KB-Autoverzekering wordt afgesloten bij Omniver NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0993. 



EERST DIT 

FLUITEN IN HET DONKER 

H
OE ver de politieke onderhandelingen voor een 
Vlaamse en federale regering zullen gevorderd 
zijn bij het verschijnen van deze uitgave is op dit 
moment nog koffiedik kijken. Feit is dat er midden 
de week voldoende verwarring heerste om te 
twijfelen aan een vlug akkoord. Het enige positie
ve geluid dat de Wetstraat .losliet' was dat de vier 
Vlaamse partijen wél van plan zijn om de franstali-
ge gemeenschap frontaal tegemoet te treden. Van 
gemeeschap tot gemeenschap, zoals dat heet. 

Ondertussen hebben ook de verenigingen die 
de Vlaamse beweging uitmaken hun stem laten horen, zij 
vragen de Vlaamse partijen eendrachtig op te treden. Het 
vreemde is wel dat bij die Vlaamse verenigingen de eensge
zindheid zelf ver te zoeken is. De Godsvrede waarmee 
sommigen zo graag schermen, vooral dan als ze historisch 
bedoeld is, zou best eerst in de Vlaamse beweging heersen. 
Het pijnlijkste is dat deze verdeeldheid minder te maken heeft 
met het uiteindelijke doel van de Vlaamse beweging maar 
met de kleine kanten van de verzuiling die ook op de 
kultuurverenigingen haar loden hand heeft gelegd. 

Deze bedenking is geen terloopse bemerking maar raakt 
de kern van het Vlaamse probleem. 
Het antwoord op de vraag ,waar wij 
mee bezig zijn' is op dit ogenblik blijk
baar niet dé vraag die de Vlaamse 
verenigingen kwelt, maar wel de wijze 
waarop zij in de sektor hun macht 
kunnen behouden en liefst nog ver
meerderen. 

Samen over de toekomst van de 
Vlaamse gemeeschap nadenken, voor
stellen formuleren, leren uit het verle
den, stapstenen voor morgen uitzetten 
is er blijkbaar niet meer bij. Er is een 
tijd geweest dat politieke partijen zich 
aan de bronnen van de Vlaamse bewe
ging konden laven, zij gaf richting. Ook 
en vooral in de meest sombere dagen die onze gemeenschap 
beleefde. 

Wanneer de jongste parlementsverkiezingen de Vlaamse 
verenigingen slechts tot een handvol kommunautaire eisen 
brengt dan menen wij dat zij onvoldoende de betekenis van 
deze uitslag hebben begrepen. 24 november '91 heeft 
aangetoond dat er toch heel wat meer nodig is dan deze, 
weliswaar terechte, eisen. 

De vrees bestaat dat de politici als zij de gestelde eisen 
voltooien zich ,gedekt' weten en aan de grote maatschappelij
ke vragen van deze tijd kunnen voorbij gaan. Het is niet 
voldoende voor een Vlaamse overheid om kommunautair 
proper te zijn en voor wat de rest betreft de boel te laten 
draaien. Politieke zelfstandigheid verwerven en een betere 
maatschappij nastreven kunnen niet los van mekaar gezien 
worden. Dat daarbij in het zuilen-vlees van ook de Vlaamse 
verenigingen moet gesneden worden zal misschien pijnlijk 
zijn, maar onontbeerlijk. Hun opdracht om op de socio-
kulturele markt nog meer zieltjes te veroveren zal even plaats 
moeten ruimen om weer richting- en leidinggevend te zijn. 

Het denkproces over de toekomst van onze gemeenschap 

zal vanwege de intellektueel-begoeden moeten komen. Het 
is ooit zo geweest. 

De Vlaamse gemeenschap is door het niet-voltooien van de 
staatshervorming een huis ten halve, de politici hebben node 
zeer veel tijd in gehakketak gestoken. De opdeling van tal van 
bevoegdheden is niet doorgetrokken, de overgang van natio
nale naar regionale materie is niet altijd gestroomlijnd verlo
pen, de haken en de ogen zijn aanwijsbaar. Op zichzelf is dat 
niet zo erg stond daartegenover zicht op beterschap. En dat 
vooruitzicht moet ons bezorgd maken, in het vakuum van dit 
halfwerk blijft het fluiten in het donker. 24 november heeft 
aangetoond welke richting het uitgaat wanneer mensen geen 
zicht op de toekomst wordt gegeven. Ideaal ware dat de 
verdere afwerking van de staatshervorming geen strijd meer 
zou zijn maar een logische, haast natuurlijke evolutie. Alle 
energie en alle talent zouden aldus kunnen besteed worden 
aan een maatschappij waarin een gezond evenwicht bestaat 
tussen ekonomisch en geestelijk welzijn. 

Het is niet aan ons om de Vlaamse kultuurverenigingen de 
les te spellen, ons lijkt het wel nuttig dat zij de ideologische 
beschotten die hen scheiden zouden verwijderen om samen 
aan een toekomst-projekt voor Vlaanderen te werken. Zo'n 

taak is niet gering. In het zolang door 
België gehavende Vlaanderen is zo
veel te verbeteren, te vernieuwen, uit te 
vinden. Een Vlaamse gemeenschap 
die materieel niet slecht boert moet 
beter kunnen. Een eerste opdracht is 
ons onderwijs uit het dekreten- en be-
sluitenmoeras (waar het de jongste 25 
jaar is gesukkeld) halen en het de 
opvoedende taak teruggeven waarvoor 
het dient. 

Heel deze nieuwe aanpak moet zijn 
weerslag vinden in het beleid van een 
sterke Vlaamse regering. De vinding
rijkheid die Vlaamse verenigingen op 
het maatschappelijk-kulturele vlak zou

den kunnen ontplooien moeten de toekomstige Vlaamse 
regeringen toekomstvisie geven. Het gevaar dat deze in ,het 
kleine' verdwalen moet vermeden worden. 

Nu meer en meer duidelijk wordt dat Vlaanderen (en 
Wallonië) ook Europees op eigen vleugels gaat vliegen 
moeten alle goede krachten ingespannen worden. .Kleinheid' 
moet plaats maken voor een brede kijk, voor een aanpak van 
de problemen die de kiezer op 24 november in de verf heeft 
gezet. 

Daarom is op korte termijn een sterke en werkzame 
Vlaamse regering nodig. De voorstellen die de VU Vlaamse 
Vrije Demokrater) samen met de PVV aan de andere partijen 
heeft voorgelegd dienen nog steeds als gespreksbazis. 

Maar wat blijkt? Dat niet zozeer Spitaels en zijn Waalse 
regering de boemannen zijn maar de verdeeldheid in Vlaam
se rangen. Mocht het nu toch eens waar zijn dat het zoveelste 
Vlaamse front geen eendagsvlieg is maar de startblokken 
voor een Vlaams programma waar onze hele gemeenschap 
beter van wordt! 

Maurits Van Liedekerke 
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Dworp 
Alsembergse-

9 
Hans De Belder werpt een 
kritisch licht op "De Nieuwe 
Wereldorde". 

^ # ^ De formatiegesprekken 
l i l ^®'''̂ ®'̂  gedomineerd 
I ^ J door het initiatief van VU 

en PVV, waarop CVP en 
SP alsnog ingingen. Formateur Wa-
thelet moest in de wachtkamer blij
ven zitten. 

M 0^ Verleden week stelden 
I " J VU en PVV hun krachtlij-
I ^ ^ nen voor een nieuw be

leid in Vlaanderen voor. 
WIJ brengt de volledige tekst. 

14 
Vic Anicaux nam in Brus
sel het initiatief om de 
huisartsen in te schake
len in de Dringende Medi

sche Hulp. 

j^ ^m Bestaat er zoiets als een 
I g profiel van de trouwe 
I I VTIVI-kijker? En hoe ziet 

de doorsnee BRTN-kijker 
er uit? We legden beide soorten op 
de ontleedtafel. 

19 
plaats 
de. 

Is een beschutte werk
plaats een echt bedrijf? 
WIJ toog op onderzoek bij 
de beschuttende werk-

De Oesterbank" in Oosten-

g^ JÊ Onze medewerkers Nadi-
M M\ ne Veulemans en foto-

^ " f graaf Ronald Szommer 
brengen in woord en 

beeld het tweede deel van hun reis
verslag naar het door burgeroorlog 
en geweld verscheurde Kroatië. 

34 
De voetballer van de ja
ren tachtig, Jan Ceule-
mans, hangt zijn schoe
nen aan de haak. 

Êk f\ Het Buitenbeen van de 
/ l X Week is de VU-afdeling 
• ^ ^ ^ van Nieuwpoort, die op 

de bres ging staan voor 
het behoud van de plaatselijke veer
dienst. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

VAN ROSSEM 
CONTRA EYSKENS 

In een spektakulair medianummertje 
schopte kamerlid Van Rossem wild om zich 
heen. Vooral minister Eyskens moest het 
ontgelden. De Leuvense CVP-eksellentie 
wordt van passieve korruptie beschuldigd bij 
het overmaken van 40 miljard frank over
heidsgeld als investeringssteun aan Beau-
lieu. 

In het kader van het tekstielplan legde de 
overheid bij elke geïnvesteerde frank zelf 
één frank bij. Volgens Van Rossem wist 
Beauiieu-baas De Clerck via een reciklage-
sisteem de overheidssteun kunstmatig op te 
drijven. 

Van Rossem had twee uur nodig om heel 
deze zaak uit te leggen, maar hij slaagde er 
niet in om maar het minste bewijs aan te 
dragen, t^ark Eyskens kondigde onmiddellijk 
aan klacht te zullen neerleggen wegens 
laster en eerroof. Beaulieu van zijn kant 
kondigde in krantenadvertenties aan dat het 
zelf een onderzoek eist door een parlemen
taire onderzoekskommissie, om zichzelf van 
alle smet te zuiveren. 

Wanneer Van Rossem op deze wijze zijn 
mandaat van kamerlid verderzet, zal het snel 
zelfs voor zijn trouwste aanhangers begin
nen dagen dat hij weinig meer m zijn mars 
heeft dan woordenkramerij. 

HOLOCAUST TEGEN 
KOERDEN 

De Britse krant The Independent beschul
digt Saddam Hoessein van een regelrechte 
holocaust tegen de Iraakse Koerden. Een 
dertienjarige knaap getuigt hoe hij in '88 met 
zijn familie en de andere dorpsbewoners 
naar de grens tussen Irak en Saoedi-Arabië 
gedeporteerd werd. Daar werden ze door 
bulldozers gegraven putten geduwd en door 
Iraakse soldaten doodgeschoten. De Koer
den schatten dat ongeveer 180.000 van hun 
volksgenoten verdwenen zijn bij deze Anfal-
operatle. 

Toen de Koerden tijdens hun opstand 
verleden jaar ook geheime politie-archieven 
buitmaakten, vonden ze nog meer bewijzen 
voor deze volkerenmoord. Er werden ge
luidsbanden en dokumenten aangetroffen 
betreffende Anfal. 

FIS BUITENSPEL 
De islamitische fundamentalistische partij 

FIS heeft in Algerije overtuigend de eerste 
ronde van de verkiezingen gewonnen, en dat 
viel niet in goede aarde in binnen- en buiten
land. President Chadll Bendjedid ontbond 
het parlement en trad vervolgens af (naar 
verluidt op vraag van de legerleiding). De 
macht werd overgenomen door de „Hoge 
Veiligheidsraad". De tweede ronde van de 

De eerste van 46 Agusta A109-helikopters werd deze week in Gosselies 
afgeleverd. Achttien van de toestellen worden uitgerust voor waarnemlngs-
vluchten, de 28 andere voor anti-tankbestrijding. De helikopters vertegen
woordigen samen een waarde van 12 tot 15 miljard frank. De bestelling had 
destijds heel wat voeten in de aarde. Enkele maanden geleden werd ook 
duidelijk dat Agusta zich niet aan zijn kontraktuele verplichtingen zou kunnen 
houden. De helikopters zouden 100 kg zwaarder wegen dan in het lastenboek 
was voorzien. VU-kamerfraktieleider Herman Candries toonde zich terzake als 
militair deskundige zeer alert. Uiteindelijk besloot men de Agusta's dan maar 
verder met overwicht te laten produceren, op voorwaarde dat ze later zonder 
meerprijs zouden worden aangepast. De landmacht stelt nu zelfs dat de 
helikopters, sinds de levering met de Italiaans producent heronderhandeld 
werd, nog beter zijn dan hun oorspronkelijk voorziene versie, (foto P. BOISIUS) 

verkiezingen werd afgelast, het leger stelde 
zich op op strategische punten. 

Het FIS (Islamitisch Reddingsfront) rea
geerde terughoudender dan verwacht op 
deze diefstal van hun verkiezingsoverwin
ning. Vermits deze partij de islamitische 
orale kuituur volgt is haar programma op veel 
vlakken nog vrij onduidelijk. Heel wat waar
nemers menen dat ondanks de staatsgreep 
de Algerijnse fundamentalisten op termijn 
toch het pleit zullen winnen. Ondanks de 
geruchten dat het FIS buiten de wet gesteld 
zou worden, en de noodtoestand in Algerije 
zou uitgeroepen worden. 

De staatsgreep is natuurlijk niet demokra-
tisch. Maar een FIS dat na vrije verkiezingen 
de macht verwerft en de islamstaat uitroept 
waar geen plaats meer is voor individuele 
vrijheden en grondwettelijke rechten, is dat 
evenmin. Al is het maar de vraag of die 
vrijheid en grondwettelijke rechten er onder 
het oude bewind wel waren. 

BESCHULDIGD 
De verantwoordelijken voor de staats

greep tegen toenmalig Sovjet-president Gor-
öateyoi'werden door het Openbaar l^inisterie 
in Moskou in staat van beschuldiging ge
steld. Het gaat om 13 voormalige Sovjet-
funktionarissen, onder wie vice-president Ja-
najev, parlementsvoorzitter Loekjanov, pre
mier Pavlov, minister van Landsverdediging 
Jazov en KGB-chef Kroetshkov. 

De aanklachten tegen de samenzweer
ders zijn zo zwaar dat tegen een aantal van 
hen de doodstraf geèist kan worden. 

Na drie weken vakantie nam Gorbatsjov 
zijn funktie op als voorzitter van het Fonds 
voor Sociaal-Politiek Onderzoek. Hij had 
deze week een ontmoeting met de Ameri
kaanse oud-minister van Buitenlandse Za
ken Kissinger. 
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DOORDEWEEKS 

KLEPSCH 
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^%^ %IP> 
De Duitse kristendemokraat Egon Klepsch 

werd verkozen tot nieuwe voorzitter van het 
Europees parlement. Klepsch was al fraktie-
leider van de Europese kristendemokraten. 
Zijn verkiezing was het gevolg van een 
overeenkomst tussen de socialisten en de 
kristendemokraten in het EP, die er samen 
een komfortabele meerderheid vormen. VB-
voorzitter Karel Dillen was namens Europees 
Rechts tegenkandidaat, net als de Waal 
Jean Defraigne, die door de liberale traktie 
het strijdperk was ingestuurd. 

In de CVP werd een fikse broederstrijd 
uitgevochten om het voorzitterschap van de 
Europese kristendemokratische fraktie in het 
EP. Raf Chanterie had het gewaagd om 
zichzelf tegen de kandidatuur van Leo Tinde-
mans ook kandidaat te stellen. Tindemans 
haalde het met de hakken over de sloot. Hij 
werd tot voorzitter van de EVP-fraktie verko
zen met 65 op 122 stemmen. Chanterie 
behaalde 25 stemmen. Chanterie en PSC-
voorzitter Deprez waren de enige Benelux-
leden van de fraktie die niét voor Tindemans 
stemden. 

VB ONTVANGT 
LEPEN 

VB-voorzitter en EP-lid Karel Dillen had de 
twijfelachtige eer om in Antwerpen de leden 
van de ekstreemrechtse fraktie uit het Euro
pees Parlement te ontvangen. Daartoe horen 
onder meer de Deutsche Liga (vroeger de 
Republikaner Partei) en het Front National 
van Jean-Marie Le Pen. 

Het VB zegt wei dat het volksnationalis-
tisch is, maar slaagt er telkens in om het 
tegendeel te bewijzen. Zo ook door in Ant
werpen de rode loper uit te leggen voor een 
staatsnationalist als Le Pen. Deze geestes-
genoot van Dillen in het EP is immers een 
fervent voorstander van het Europa der Sta
ten in plaats van het Europa der Volkeren. En 
kan men van een notoir Frankrijk-kenner als 
Karel Dillen verwachten dat hij niet op de 
hoogte is van de ideeën die Le Pen koestert 
over de minderheden in Frankrijk, zoals de 
Frans-Vlamingen, Basken, Elzassers, Bre
toenen? Wie zoals ons de intelligentie van 
de VB-voorzitter niet onderschat, trapt ook 
niet in de leugen dat zijn partij het volksnatio-
nalisme in het vaandel draagt. 

HISTORISCH 
GESPREK 

In Washington werd deze week een be
langrijke stap gezet in het vredesoverleg 
over het leidden-Oosten. Israël en de Pales-
tijnen vonden een oplossing voor de proce
durekwesties die de besprekingen verlam-

Terwijl de rest van ae Vlaamse regering blijlcbaar op apegapen ligt in een 
moeras van immobilisme, werkt VU-minister Johan Sauwens onverdroten 
verder aan de verkeersveiligheid. Dat deed hij deze week met twee opgemerk
te initiatieven. Zo wil Sauwens een halt toeroepen aan levensgevaarlijke 
spookrijden op onze autowegen. Daarvoor zal nog dit jaar geëksperimenteerd 
worden met een 20-tal „haaietanden" op het Vlaamse wegennet. Deze 
haaietanden veroorzaken klapbanden als een auto er in de verkeerde richting 
over rijdt, maar vallen gewoon dicht als men er in de juiste richting over rijdt. 

Met een tweede initiatief wil Sauwens de toenemende stroom van overladen 
vrachtwagens stoppen. Deze toevloed van overladen vrachtwagens vermin
dert de verkeersveiligheid, bvb. omdat de remafstand gevoelig verlengd 
wordt. Maar de te zware wegmastodonten beschadigen ook het wegdek. Zo is 
er nu al 1,3 miljard frank nodig om, gespreid over enkele jaren, de dringendste 
werken tegen spoorvorming uit te voeren. Sauwens zal de rijkswacht mobiele 
weegapparatuur ter beschikking stellen, zodat er regelmatig verrassingskon-
troles van het vrachtgewicht gehouden kunnen worden. (foto F. De Mattre) 

den, en er werden onderhandelingen gestart 
enerzijds tusesn Israël en de Palestijnen, en 
anderzijds tussen Israël en Jordanië. 

Met deze verdeling van de Jordaans-Pa-
lestijnse delegatie in twee subkommissies 
kunnen de Palestijnen volhouden dat ze 
afzonderlijk en rechtstreeks met Israël on
derhandelen. De Israëli's van hun kant, die 
vreesden dat rechtstreekse onderhandelin
gen met de Palestijnen geïnterpreteerd zou
den kunnen worden als een staatkundige 
erkenning van de Palestijnen, kunnen er op 
wijzen dat het maar om een subkommissie 
van de Palestijns-Jordaanse delegatie gaat. 

Het begin van deze onderhandelingen be
tekent natuurlijk niet dat ze ook zullen luk
ken. Israël onderhandelt ook nog met andere 
Arabische staten. En de besprekingen tus
sen Israël en Syrië bvb. zitten nog vast in 
toenemend gescheld. 

naar de gebeurtenissen op de universiteit 
van Loeboembashi blijft evenwel bepalend 
voor een nieuwe bijeenroeping van de kom
missie. 

Dit werd als de gesmeerde bliksem door 
BZ-minister Eyskens beaamd. Hij voegde er 
ook aan toe dat ons land veel belang hecht 
aan de verderzetting van het demokratize-
ringsproces in Zaïre. Hierin moet de Nationa
le Konferentie een sleutelrol spelen. 

DOEANE 

ZAIRE 
Zaïre is aan een diplomatiek charme-offen

sief tegen België bezig. Het land verbindt 
zich er toe de op 22 juni '90 eenzijdig tegen 
België genomen maatregelen, zoals de uit
wijzing van de Belgische koöperanten, for
meel in te trekken. En ons land toonde zich 
op zijn beurt bereid de maatregelen van 25 
mei '90, meer bepaald de beëindiging van de 
voorbereidingen op de grote Gemengde 
Kommissie en de opschorting van het toe
kennen van staatsleningen, op te heffen. Het 
rezultaat van de internationale onderzoeken 

In de administratie bestaan er nog steeds 
schandalige scheeftrekkingen tussen Vla
mingen en Franstaiigen. Zo maakte een 
lezer ons attent op een artikeltje in De 
Schakel, het maandelijks blad van de doea-
ne en aksijnzen, dat op zijn beurt verwees 
naar een bericht in Het Nieuwsblad. 

Daar had men becijferd hoeveel personeel 
de doeanediensten in '93 zullen bevolken en 
men vergeleek dit met het personeelsbe
stand op de verschillende direktiediensten. 

In de 3 Vlaamse direktiezetels bleken 185 
personeelsleden de aktiviteiten te zullen lei
den van 3.357 Nederlandstalige ambtena
ren, of 1 direktielid per 18 personeelsleden. 
In de Brusselse direktie komt er 1 direktielid 
per 13 personeelsleden. In de Waalse direk
tiediensten daarentegen komt er 1 direktielid 
per 7 ambtenaren in de buitendienst. 

Voer voor een dringende parlementaire 
vraag! 
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KORTWEG 

• in het Universitair Ziekenhuis van 
Gent werd op een baby een levert-
ransplantatte uitgevoerd met 
een deel van de lever van de vader. 
Het was de eerste levertransplanta-
tle In Vlaanderen met een levende 
donor. 

• De Amerikaanse popzanger 
Paul SImon is In Zuid-Afrika be
gonnen aan de eerste koncerttoer-
nee sedert verleden faar de kuiture-
Ie boykot tegen het land opgehe
ven werd. Enkele ekstreme zwarte 
organizaties protesteerden tegen 
het openingskoncert omdat ze vin
den dat de kulhireie boykot nog 
gehandhaafd moet blijven. Het eer
ste koncert van Simon in Johan
nesburg werd door 30 tot 40.(K>0 
blfna uitsluitend blanke fans bi)ge-
woond. 

• Bij een razzia in de Uerse dan
cing La Rocca werd een schat aan 
wapens en drugs gevonden. Bij 
meer dan de helft van het perso
neel werden sporen van amfetami
nes aangetroffen In de urine. De 
dancinguitbater had zich nochtans 
in het verleden opgeworpen als een 
fervent tegenstander van drugge-
t>ruik In dancings. 

• In Brussel werd een jeugdbende 
ingerekend die enkele roofoverval
len op haar aktief had staan, o.m. 
op een ZS-jarlge vrouw. De bende
leider was de 1 f-jarige Mustafa, 
ondanks zijn piepjonge leeftijd 
geen onbekende meer in politie
kringen. 

• Toen op de Nete een kraan* 
schip verstrikt raakte In de hoog
spanningskabels, viel in de streek 
van Leuven, Mechelen en Lier ge
durende langer dan een uur de 
stroom uit. Er werden ruim 100.(XH} 
gezinnen door de stroompanne ge
troffen. 

• Bert Anciaux, de 32-jartge zoon 
van VU-staatssekretaris voor het 
Brussels hoofdstedelijk gewest en 
gewezen VU-voorzltter Vic, volgde 
volgens een bestuursakkoord Pier
re De Doncker (PSC) op als sche
pen van Brussel. 

• D^e week raakte de diplomatie
ke ctrfcenning van Kroatië en Slo
venië In een str<xmiversneinng. De 
EG had die erkenning aangekon
digd voor 1S januari. De eerste VN-
waamemers deden ook hun intrede 
in Servië en Kroatië. Ze moeten het 
terrein voorbereiden voor de staMo-
nering van 10.000 VN-blauwhel-
men. 

QWAN, NIEUW MILIEUBLAD 
VOOR VLAANDEREN 

Je acht het niet voor mogelijk, maar 
Vlaanderen is een nieuw milieutijdschrift 
rijker geworden. Het voert de ietwat miste-
rieze naam Qwan, de fonetische schrijfwij
ze van het Chinees voor energie. Hoofdre-
dakteur is de auteur Bob Van Laerhoven, 
maar de idee komt van Luc Coesens uit 
Geraarsbergen. 

Het maandblad, dat met weinig poeha 
het levenslicht zag, ligt deze week reeds 
met een derde nummer in de kiosken. 
Qwan wordt op 12.000 eksemplaren ge
drukt waarvan bijna de helft werd ver
kocht, de uitgever hoopt een oplage van 
20.000 te bereiken. 

Eerste vraag aan Bob Van Laerhoven: 
wat kan een nieuw milieumagazine nog 
voor nieuws brengen? 

„Qwan is het eerste milieumagazine in 
Vlaanderen dat niet uitgegeven wordt door 
een vereniging die zicti met milieu bezig
houdt (bijv. de magazines van Greenpeace 
en vzw Natuurreservaten) maar door een 
uitgeverij. Zodoende is Qwan ook niet ge
bonden in zijn onderwerpenkeuze. De redak-
tie bepaalt autonoom wat aan bod komt en 
kan dus een heel breed terrein van de 
joernalistiek bestrijken. Enkele van Qwans 
medewerkers zijn bovendien gereputeerde 
joernalisten, onder wie Raf Willems (samen 
met Leo Verschueren auteur van Milleumafia 
in Vlaanderen, uitgeverij Epo) en Jef Turf. 
Het ligt in de bedoeling van Qwan on derma
te te evolueren dat de milieujoernalistiek met 
dezelfde kwaliteiten kan worden gebracht als 
bijvoorbeeld in het befaamde Duitse blad 
Natur." 

• U beweert veel meer te behandelen dat 
de louter fizische faktoren als lucht, wa
ter, voedsel. Ook de andere levenshou
ding komt aan bod en de Onderlinge Ver
banden, zoals Noord-Zuid, laat u niet on
gemoeid. 

,, Ons milieu wordt niet alleen bepaald door 
faktoren als de kwaliteit van water, lucht, 
bodem en voedsel, maar eveneens door 
onze kuituur (van lichaam en geest), onze 
filosofie, ons gedachtengoed. Wetenschap
pelijke informatie, sociologische bevindin
gen en politieke tendenzen worden dus in 
Qwan behandeld, maar de lezer vindt er ook 
eenvoudige tips die hem in staat stellen om 
zelf zijn omgeving rein te houden en om af te 
stappen van stereotiepe en ongezonde ge
woonten. Kortom: Qwan wil meer variatie en 
kwaliteit in het leven brengen. Zowel de grote 
strukturen als het individuele bestaan komen 
daarbij aan bod, waarbij we zoveel mogelijk 
beroep doen op gezaghebbende bronnen. 
Qwan is zeker geen „alternatief" blad voor 
„geitewollen sokken", maar een magazine 
voor iedereen die geïnteresseerd is in meer 
kennis, harmonie en evenwicht in zijn le
ven." 

• Gaat u tegen zere schenen schoppen? 
„Als maandblad jagen wij niet achter „het 

nieuws", maar proberen iv;y duiding te geven 
en verbanden te ontrafelen in het komplekse 
netwerk van de maatschappij en de wereld 
om ons heen. Door het in het licht stellen van 
deze verbanden komen uiteraard dingen aan 
bod die belanghebbende partijen liever ver
borgen houden. Net zoals andere joernalis-
tieke media heeft Qwan daarbij de opdracht 
om de waarheid aan de oppervlakte te bren
gen en als daarbij tegen zere schenen ge
trapt moet worden, zal er zeker niet terugge
deinsd worden. Dat hebben we al bewezen 
met ons asbestdossier in het tweede num
mer van Qwan." 

• U geeft ook tips, standpunten en opi
nies. Vergt dat geen specialistenwerk? 
Wie heeft u daarvoor aangesproken? 

„Voor de tips en de standpunten in ver
band met milieu doen wij onder andere 
beroep op het zeer gezaghebbende World 
Watcli Institute, een wereldwijde organisatie 
van meestal jonge akademici, die zich op 
professionele wijze met het milieu bezighou
den. Verder raadplegen wij als dat nodig is 
professoren, specialisten van Greenpeace, 
BBL, wetenschapsmensen, specialisten van 
f\/leta, enzovoorts. 

Tegenstrijdige standpunten worden tegen
over elkaar geplaatst zodat de lezer zonder 
betutteling zelf een oordeel kan vellen." 

• Gaat u op de emotionele toer of blijft het 
nuchtere informatie? 

„Qwan brengt een welovenvogen menge
ling van emotionele betrokkenheid, die ons 
inziens onontbeerlijk is, en nuchtere informa
tie. Het is dus zeker niet de bedoeling om het 
doemdenken te beoefenen. De informatie 
die we brengen is vaak op wetenschappelijk 
niveau. Het bestuderen van de verloedering 
van het milieu brengt vaak somberheid en 
een gevoel van hopeloosheid met zich mee, 
maar wij rapporteren ook positieve tenden
zen. We zijn koel en nuchter waar het hoort 
— als het gaat om statistieken, wetenschap
pelijke bevindingen — en we zijn verontwaar
digd waar het eveneens hoort—bij schanda
len die door domheid of winstbejag zijn 
ontstaan, of gewoon door misdadige nalatig
heid. " 
• Wie wenst u te bereiken? De reeds 
overtuigde groene jongen? De huismoe
der? De neofiet? 

„Qwan is er voor iedereen die bewuster 
door het leven wil en zich wil mee engage
ren, al was het maar door op de hoogte te 
blijven, voor een menswaardigere maat
schappij. " 

— Qwan wordt uitgegeven door de NV Klavier te 
Geraardsbergen (054/50.33.43) Losse num
mers: 80fr, een jaarabonnement (12nrs.) SOOfr. 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Vorige week een volle pers-
splegei over het „Waals front 
van SpRaels". Er waren toen de 
vreu^ekreten van een blad als 
Le Peupte. Over de Vlaamse 
„poging" tot Vlaams front klin
ken de tonen fn de Vlaamse 
pers heel wat minder triomfan
telijk. De ziekte van gebrek aan 
Vlaams zelfbewustzijn bij 
Vlaamse politiekers en hun 
aangehorigen Minkt pijnlijk 
door ook bij het wederzijds 
„schuldgeven". (W.V.B.) 

HETVOLK 
Ruzie maken over wie er wel of niet in de 

Vlaamse regering mag lijkt Marynissen 
eerder de basis voor een papieren dan een 
IJzeren Vlaams Front. 

,,Het is klaar dat Vlaanderen In de onder
handelingen met de Franstallgen sterk moet 
kunnen staan en eensgezindtield is dus 
aangewezen. Maar de vraag Is of tiet hier 
een papieren Vlaams front betreft dan wel 
een ijzeren front dat in alle omstandigheden 
standhoudt. 

Hoe zullen sommige partijen straks reage
ren als blijkt dat ze uit de nationale boot 
vallen? Zullen ze dan nog bereid zijln de 
uitverkoren partijen de nodige logistieke 
steun te leveren om de Vlaamse zaak eens
gezind te verdedigen en achteraf desnoods 
vanuit de oppositie een twee derde meerder
heid leveren ? Zal het front ook standhouden 
In de mogelijke koehandel onder partijen wat 
de verdeling van macht en invloed betreft? 

Eerder hebben de Vlaamse liberalen al 
laten verstaan dat de staatshervorming voor 
hen geen prioriteit vormt. Terwijl de zwaar 
gehavende Volksunie van die staatshervor
ming nu haar belangrijkste doelstelling 
maakt en verder wil gaan op de weg van het 
konfederalisme." 

HET LAATSTE NIEUWS 
Het zal Van der Kelen ook zijn Vlaamse 

keel wel uithangen, maar het blijft bij een 
PVV-geïnspireerde poging tot sintese. 

„De liberalen blijven bij hun stelling, dat de 
nieuwe Vlaamse regering een koherent 
nieuw beleid moet voeren, m.a.w. de libera
len vrezen dat een regering met vier partijen 
niet de garantie biedt wegens te uiteenlopen

de belangen en de kiezer dus met het ant
woord kan geven waarom hij heeft gevraagd. 
Aan liberale kant is men er overigens ook 
zeer voor beducht gewoon te worden gewipt 
na het goedkeuren van de staatshervorming. 
De P W beklemtoont dat ze geen enkele 
eksklusieve heeft, ook niet tegenover de SP, 
maar ze stelt wel vast dat de socialisten twee 
keer niet zijn Ingegaan op een liberaal voor-, 
stel en hun lot eerder aan de CVP hebben 
verbonden. De vrees van de liberalen om 
opzij te worden gezet leeft overigens ook bij 
de socialisten. Die hebben tevergeefs al 
verscheidene llefdesaanzoeken tot de CVP 
gedaan. Ook aan SP-kant vraagt men zich 
nu af of het door de CVP bepleite Vlaams 
front de kristen-demokraten niet louter moet 
toelaten de staatshervorming te realiseren 
om dan ofwel de SP, ofwel de PVV te 
dumpen. 

Enkele konklusies: 1. Iedereen is kandi
daat voor het beleid; 2. Iedereen wantrouwt 
Iedereen; 3. De onderlinge spelletjes blijven 
het toneel beheersen; 4. De CVP zit zoals 
voorspeld in een makkelijke zetel." 

De derde kleur in Vlaanderen vreest dat 
de Vlaming een punthoofd zal overhouden 
aan ai die Vlaamse ,,oneendracht". 

„Maar al onmiddellijk na het gezamenlijk 
goedkeuren ervan door PVV, VU, CVP en SP 
bleek al hoe verdeeld de Vlaamse partijen 
zijn en hoe groot het wantrouwen is, dan wel 
de rancune die sommige van hun voorzitters 
jegens elkaar koesteren. 

Lang voor de verkiezingen van 24 novem
ber had PS-voorzitter Spitaels het al over de 
destabilizerende effekten van de mogelijke 
politieke versplintering van Vlaanderen. De 
Vlaamse partijvoorzitters lijken er voorlopig 
alles aan te doen om hem daarin gelijk te 
geven. Het geruzie bereikt een nog maar 
zelden geregistreerde Intensiteit. Taktische 
overwegingen hebben de Vlaamse onder
handelingen tot nog toe doen resulteren In 
een warrige hoop verklaringen en standpun
ten." 

Dat dit Vlaams frontje ondertussen een 
zorg zal wezen voor Wathelet Is niet zo 
zeker. In elk geval meent die naar slecht
ste Belgische oude traditie het nationali

teitenprobleem in zijn dierbaar België 
weer maar eens weg te moffelen. Zo vindt 
Veestraeten het over diens ,,werkdoku-
ment". 

,,Hét zwakke punt is echter dat Wathelet al 
te lichtvoetig heen stapt over de kommunau-
taire problemen en de gezondmaking van de 
overheidsfinanciën. Op andere domeinen 
spuit Wathelet ideeën aan de lopende band, 
maar hier is zijn adem duidelijk op. Hoe 
denkt Wathelet de eisen van Spitaels In te 
willigen of te counteren. Spitaels eist van de 
federale regering vele miljarden om zijn 
Waals programma waar te maken. Welke 
garanties kan Wathelet de CVP bieden dt er 
eindelijk komaf gemaakt wordt met de af
schaffing van het dubbelmandaat. Voor de 
politieke kuituur zijn de voorstellen van Wa
thelet maar wisselgeld In vergelijking met de 
afschaffing van het dubbelmandaat. Wathe
let vergist zich als hij er van uitgaat dat de 
kommunautaire problemen geen enkele rol 
gespeeld hebben in het stemhokje. De kaak
slag van de wapenkomitees zindert nog 
steeds na in Vlaanderen en Wathelet doet er 
verkeerd aan dit straal te negeren." 

De Standaard 
IManu Ruys verzet zich tegen diegenen 

die omwille van de VI. Blok-vooruitgang 
het offensief tegen het Nationalisme in 
zijn positieve waarden ontketenen. 

„Racisme is weerzinwekkend en wie zich 
erdoor liet inspireren In het stemhokje, ver
dient geen achting. Maar er heeft ook veel 
sociaal onbehagen meegespeeld dat niet 
mag worden vereenzelvigd met rassenhaat, 
en veel afkeer voor de Belgische staat en de 
politieke zeden (die er, gelet op de samen
stelling van de Waalse gewestregering en de 
kapitulatie van de Vlaamse ministers voor de 
dancing-eksploltanten, sinds 24 november 
niet op verbeterd zijn). 

Nog bedenkelijker is dat de tegenstanders 
van het ekstremisme In één adem ook diege
nen verdacht maken, die opkomen voor de 
vrijwaring van het kultureel erfgoed. Volgens 
sommige politici en waarnemers is Vlaande
ren in een maalstroom terecht gekomen die 
het naar etnische barbaarsheid meesleept. 
Voor een bepaalde intelligentsia is elk natio
nalisme obsceen. Nochtans, zonder het taal-
nationalilsme van de vroegere Vlaamse „be
wegers" zou die intelligentsia nu niet over 
een Nederlands kultuurpatrimonium be
schikken. Echte Intellektuelen denken ge
nuanceerd over het nationalistische feno
meen. 

Er wordt veel naast de kwestie gewau
weld." 
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HORIZON 

DE NIEUWE WERELDORDE 
Deze week las ik een dokument dat ik heel merkwaardig 

vond nl. een sintese van het algemeen debat dat zopas ten 
einde liep na de 46e Algemene Vergadering van de Verenig
de Naties te New York. Het is ondertussen reeds 20 jaar 
geleden dat ik zelf, als jonge diplomaat, dergelijke résumés 
naar Brussel placht te sturen en ik merk dat ook de wereldor
ganisatie sindsdien eveneens gevoelig is veranderd. 

Dit jaar werd er nl. door de elkaar opvolgende ministers erg 
veel aandacht geschonken aan het tema dat ik vorige week 
terloops heb vermeld nl. de Nieuwe Wereldorde. Welnu, hoe 
ziet de internationale diplomatie dit volkomen nieuw, fin de 
siècle-gegeven dat meer en meer ter sprake komt? Wat wordt 
daarmee bedoeld? 

Je moet er van uitgaan, zeggen de diplomaten, dat de 
wereld, na de implosie van het kommunisme (politiek) en 
vooral na de Golfoorlog (militair), niet meer dezelfde kan zijn 
als vroeger. Welnu, voortaan zal, zo hoopt de doorsnee 
minister van Buitenlandse Zaken van de 160 UNO-leden, het 
hoofdkenmerk van de nieuwe wereld zijn: internationale 
vrede en veiligheid. Gedaan dus met de Oost-West-spannin-
gen en -agressie en gedaan met internationaal geweld. 

Eigenaardig genoeg schijnt de konsensus over de inhoud 
der bepaling van de nieuwe orde 
hier reeds te stoppen. De Twaalf 
van de Europese Gemeenschap 
vinden immers dat je het daarbij 
niet zomaar kunt laten: vrede en 
veiligheid is natuurlijk héél wat 
maar een ,,goede" orde veronder
stelt méér dan dat. De Europese 
Gemeenschap (en jij dus ook, 
Vlaamse lezer) vindt derhalve dat 
de nieuwe orde ook zou moeten 
omvatten: demokratie en eerbied 
voor de mensenrechten. Die zijn 
voor ons even belangrijk als vrede 
en veiligheid, zeggen wij. 

Wat voor ons echter vanzelf
sprekend lijkt, is het niet noodza
kelijk voor iedereen. Niet alle lan
den immers staan op het stand- ....... 
punt dat deze Westerse waarden 
absolute axiomas zouden zijn. Integendeel; het merendeel 
van de VN-leden pleit voor haar eigen waardenschaal, voor 
eerbied van haar kulturele en morele waarden en voor iedere 
staat om zijn eigen politiek, ekonomisch en sociaal en 
kultureel sisteem te kiezen. En wie zegt dat er maar één vorm 
van demokratie zou zijn? 

Anderzijds willen de landen uit de Derde Wereld ook een rol 
spelen bij het uittekenen van de Nieuwe Wereldorde. Vele 
onder hen vinden dat deze orde hen door het Westen (VSA) 
vrijwel wordt opgedrongen. Het moet gaan over een interna
tionaal vrijwillig aanvaard universeel sisteem, niet over een 
gedomineerde struktuur waar één supermacht of één op 
sleeptouw genomen Veiligheidsraad de dominerende faktor 
zouden zijn. 

,,Dwang is dus kennelijk een van de grootste bezorgdhe-
den van de landen uit het Zuiden", zegt het rapport. Dit 
betekent dus omgekeerd dat niet-inmenging in hun interne 
aangelegenheden een der basisprinciepen van de nieuwe 

orde zou moeten zijn. Zo heeft Peking bvb. reeds geruime tijd 
vijf princiepes op een rij gezet: niet-inmenging interne aange
legenheden, soevereiniteit en territoriale integriteit, non-
aggressie, vreedzame koëksistentie en gelijkheid en weder
zijds voordeel. Voor de VSA ligt de prioriteit, zoals tijdens de 
Golfoorlog, in het Internationale Recht, hoofdkenmerk van de 
echte, universele, suksesvolle Internationale Nieuwe Orde. 
Vandaar de zeer hooggespannen verwachtingen inzake de 
rol van de organisatie van de Verenigde Naties die voor de 
grote meerderheid der redenaars in dit debat moet blijven 
instaan voor internationale vrede en veiligheid, zoals het 
Handvest zegt, hoekstenen van de nieuwe orde. 

De kwestie van de niet-inmenging stelt zich vandaag 
gevoelig anders dan 20 jaar geleden. ,,De tijd dat de 
mensenrechten een zuivere interne aangelegenheid waren, 
is definitief voorbij. De Europese Gemeenschap zegt hierover 
dat, hoewel de mensenrechten in de eerste plaats onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de nationale regeringen, de 
wereld niet werkeloos kan toekijken hoe sommige leden van 
de Verenigde Naties hun bevolkingen terroriseren." 

Niet te venwonderen dat niet iedereen met deze zienswijze 
instemt en dat de bescherming door het Westen van de 

mensenrechten en van het leefmi
lieu door sommige Derde Wereld
landen werd misverstaan als een 
verdoken poging om een nieuw 
kolonialisme op te krikken tot ele
ment van de Nieuwe Wereldor
de... 

Door de Derde Wereldlanden 
i wordt de verantwoordelijkheid 

' « voor het leefmilieu hoog gespeeld 
* als pijler van de nieuwe orde maar 
J dit nieuw tema mag, volgens hen, 

# evenmin als de mensenrechten, 
'^ een interventierecht verrechtvaar

digen vanwege het Noorden, dat, 
als ware schuldige van de vervui
ling, voldoende bijstand moet le
veren en technologie moet ver
schaffen aan de armere landen 
opdat deze hun milieuproblemen 

zouden kunnen regelen. De VN-konferentie over Leefmilieu 
en Ontwikkeling die in 1992 te Rio de Janeiro zal doorgaan is 
terzake van groot belang. 

Als Europese burger moet de Vlaming van 1992 zich 
beraden over zijn rol in deze Nieuwe Wereldorde waarvan de 
belangrijkse elementen dus zijn: vrede, veiligheid, demokra
tie, mensenrechten, leefmilieu en ontwikkeling. Dit zijn alvast 
de bouwstenen die door de VN-diplomaten werden ingeza
meld in het jongste debat van de Algemene Vergadering. 

Ik kan mij inbeelden dat wij hieraan nog enkele andere 
kunnen toevoegen. Zo kan je alvast niet voorbijgaan aan de 
noodzaak om de demografische eksplosie in te dijken: iedere 
week sterven 250.000 kinderen — zie Horizon van vorige 
week — maar er komen er per dag evenveel bij. Het is dus 
met deze Wereldorde als met huizen bouwen: zij zal ook wel 
duurder worden dan oorspronkelijk gedacht. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

DE FORMATEUR 
IN DE WACHTKAMER 

H
ET zijn lange dagen voor forma
teur Melchior Wathelet. Voor 
wie noodgedwongen moet 
wachten duurt elk uur te lang. 
Nadat hij eerst de vorming van 
een Waalse gewestregering 
moest afwachten, moet hij nu 
ook wachten op de Vlamingen 
vooraleer hij zijn federale rege
ringsvorming mag verderzetten. 
Toen PS-voorzitter GuySpitaels 

aankondigde de Waalse regering te zullen 
leiden, raakte langzamerhand iedereen er
van overtuigd dat in dit land het politiek 
gewicht van de deelregeringen voortaan 
zwaarder is dan dat van de federale regering. 

PROPORTIONALITEIT 
Dat was voor de stille revolutie van '88 nog 

niet het geval. Iedereen zal zich herinneren 
hoe Gaston Geens na de verkiezingen van 
'87 overijld een roomsblauwe Vlaamse rege
ring samenstelde. Toen de koalitievorming 
op nationaal vlak vorm kreeg, moest het 
snelle huiswerk van Geens herzien worden, 
en deden SP en VU hun intrede in de 
Vlaamse regering. Een operatie die alleen 
via de deus ex machina van de proportionali
teit politiek verdedigbaar was. 

De zaken liggen na de staatshervorming 
van '88 anders. Nu kan de federale forma
teur pas aan het echte werk beginnen wan
neer de regionale regeringsonderhandelin
gen goed uit de startblokken geschoten zijn. 
Uit zijn deze week voorgestelde nota bleek 
dat Wathelet zijn eerste wachtperiode (toen 
de PSC zich op het vlak van de deelregerin
gen aan de PS vastklonk) nuttig besteed 
heeft. Zijn nota heet daar de weerslag van te 
zijn. Nochtans is het vooral een onvolledig 
uitgebreid werkstuk geworden. 

Niemand kan ontkennen dat voorstellen 
als een nieuwe telefoonaansluiting binnen 
de vijf dagen (nu is dit minimum drie weken 
zelfs wanneer de telefoonstekker reeds voor
zien is!), een beperkt aantal ministers, de 
post voor 8 u. 's morgens besteld, een 
opsluitingscentrum voor illegale vluchtelin
gen,... inspelen op ,,het signaal" dat de 
burger op 24 november heeft gegeven. Ge
durende meer dan vijftig bladzijden speelt 
Wathelet op dit signaal in. 

Wathelet blijft echter het antwoord schul

dig op de vraag hoe dat allemaal zal bekos
tigd worden, en hoe hij zijn budgettaire 
shock-terapie ten uitvoer wil brengen. En 
waar de formateur ook bijzonder vaag over is 
(17 lijnen van gemiddeld 45 aanslagen, re
kende Het Belang van Limburg voor), is de 
verdere uitvoering van de staatshervorming. 
Alle hervormingen die een gekwalificeerde of 
bijzondere meerderheid vergen (bvb. de 
rechtstreekse verkiezing van de deelraden, 
de afschaffing van het dubbelmandaat,...) 
verwijst Wathelet naar een gemengde kom
missie van kamerleden en senatoren, waar
aan de regering haar aktieve medewerking 
zal verlenen. Ook de gewest- en gemeen-
schapseksekutieven zullen hierbij betrokken 
worden in de schoot van het Overlegkomitee. 

Hoewel het intrtiatief van VU en 
PW verteden week door de 
CVP en de SP nog afgedaan 
werd als een „taktisch spelle
tje", gingen deze partijen uit
eindelijk toch op de uitnodiging 
In om na te gaan of een Vlaam
se regering gevormd kan wor
den. Wathelet, die tijdens het 
weekend een uitgebreide en te
gelijk onvolledige nota bekend 
maakte, werd meteen naar de 
wachtkamer verwezen. 

Dit is zowel voorbijgestreefd als gevaarlijk. 
Gevaarlijk omdat de hervorming van de in
stellingen en de oplossing van een aantal 
afgeleide problemen (bvb. de financiering 
van de Franse gemeenschap) zo dringend 
zijn. Maar teruggrijpen naar metoden als de 
kommissie van Gaston Eyskens (onzalige 
gedachte), zij het met het franje van het 
medezeggenschap van de eksekutieven via 
het overlegkomitee, is ook voorbijgestreefd. 

VAN GEMEENSCHAP 
TOT GEMEENSCHAP 

Dit was blijkbaar nog niet doorgedrongen 
bij Wathelet. Nu ja, het besef dat de verdere 

afwerking van de staatshervorming alleen 
via een dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap met sukses ten uitvoer gebracht 
kan worden, is buiten de VU pas de jongste 
weken doorgesijpeld. Verleden jaar al ging 
Hugo Schiltz in Wallonië voor deze werkwijze 
pleiten. Hij vond er niet alleen een aandach
tig gehoor, hij vond er ook mensen die over 
de macht beschikten deze ideeën te realize-
ren. 

Eenmaal Spitaels de logische laatste stap 
in die evolutie zette door zichzelf als belang
rijkste Waalse politikus tot voorzitter van de 
Waalse regering te kronen, stelde de VU-
leiding alles in het werk om de dialoog met de 
Walen zo snel mogelijk een aanvang te laten 
nemen. Daartoe werd de vorming van een 
sterke Vlaamse regering als een eerste stap 
beschouwd. Samen met de PW namen de 
Vlaamsnationalisten een initiatief. Het kom-
munautaire luik van dit Prioriteitenprogram
ma vooreen nieuw beleid in Vlaanderen mag 
voor honderd procent het werk van de VU 
genoemd worden. Dit luik gaat immers ver
der dan de PVV ooit had durven dromen, en 
verder dan de vijf punten uit het minimum-
programma dat door alle Vlaamse partijen 
(uitgezonderd VB) in de Vlaamse Raad goed
gekeurd was. 

Oorspronkelijk stonden de CVP en de SP 
niet te springen om op de uitnodiging van VU 
en PW in te gaan. Alleen Agaiev antwoord
de vrij snel en positief. De Groenen bevestig
den hun voornemen om op een konstruktieve 
wijze oppositie te voeren, want in de Vlaam
se regering kunnen ze niet opgenomen wor
den omwille van de proportionaliteit die nog 
tot oktober van kracht is. 

CVP EN SP 
OVER DE BRUG 

De CVP zei niet ja en niet neen op de 
uitnodiging van VU en PVV. De partij wou 
eerst zien wat Wathelet in zijn mouw had 
zitten. Ze verkoos dus nog steeds België 
boven Vlaanderen. Herman VanRompuyga\ 
Wathelet nog tot 21 januari, maar indien de 
nationale formatie dan nog steeds ter plaatse 
trappelde, was hij bereid toe te treden tot een 
Vlaamse regering met een zo groot mogelij
ke konsensus. Van Rompuy liet steeds dui-
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SP-voorzitter Vandenbroucke en zijn kollega's Van Rompuy, Verhofstadt en 
Gabriels van CVP, PVV en VU zaten dinsdag voor het eerst rond de tafel. Ze 
geraakten het niet eens over de samenstelling van een ruime Vlaamse 
regering, maar besloten wel om t.a.v. de afwerking van de staatshervorming 
een gezamenlijk standpunt te verdedigen in voorbereiding van de onderhan
delingen daarover met de Franstaligen. (foto P. van den Abeeie) 

delijker merken dat de CVP op federaal nivo 
in feite aanstuurt op een tripartite met een 
bijzondere meerderfieid. De CVP-voorzitter 
noemde de poging van VU en PW op dat 
moment nog een spelletje. Twee dagen later 
verklaarde hij zicfi nochtans bereid mee te 
spelen. 

Ook de SP verkocht aanvankelijk nog heel 
wat vijven en zessen vooraleer toe te hap
pen. Eerst moesten alle vragen die de socia
listische voorzitter Vandenbroucke zich stel
de bevredigend beantwoord zijn. Dat bevre
digend antwoord op zijn vragen moet ook 
Vandenbroucke vrij snel ontvangen hebben, 
want ook hij verklaarde zich maandag bereid 
met VU en P W te praten. 

Wat er bij beide partijen tijdens het week
end juist gebeurd is, daar hebben we het 
raden naar. I^aar dat er wederzijds overleg is 
geweest, staat zo goed als vast. „Waar 
Vandenbroucke het VU-PW-initiatlef verle
den week binnenskamers nog vergeleek met 
een bordeel, komt hij het nu bezoeken met 
zijn lief", zo merkte een liberale waarnemer 
schamper op. 

Uitgerekend maandagochtend veegde 
kersvers hoofdredakteur Lou De Clerck van 
De Standaard de CVP nog fors de mantel uit, 
en pleitte hij verrassend sterk voor een 
gesprek van gemeenschap tot gemeen
schap, waarin de CVP het Vlaamse voortouw 
moest nemen. Pas dan zal het harde bewijs 
geleverd zijn van haar (van de CVP, red.) 
ondubbelzinnige voorrang aan Vlaanderen. 

Voorzitter Van Rompuy, die tot 21 januari 
wilde wachten, kreeg een niet mis te versta
ne waarschuwing: Wil zij (de CVP) in eerste 
instantie de waterdrager van het nationale, 
unitaire belang blijven, met al wat dat aan 
vernederende kompromissen en arrange
menten inhoudt, dan is de kans groot dat zij 
tijdens een volgende elektorale rit in de 
bezemwagen terecht komt. Terloops merkte 
De Clerck ook op dat het zijn van een 
volkspartij zich niet beperkt tot een ziekelijk 
vertoon van belangen- en machtsspelletjes 
onder standen. 

Het leek wel of de nieuwe hoofdredakteur 
van De Standaard de nood voelde om zijn 
CVP-verleden af te zweren, maar waarschijn
lijker is dat hij op het moment waarop hij zijn 
striemende terechtwijzing schreef meer wist. 
Maandag kwamen CVP en SP hand in hand 
over de brug. 

LIBERALE BEZWAREN 
Die dag kwamen er vanuit het PW-hoofd-

kwartier ook voor het eerst anti-socialistische 
signalen. Hoewel de PVV verleden week 
samen met de VU de uitnodiging om aan een 
Vlaams prioriteitenprogramma te werken tot 
alle andere partijen behalve het VB richtte, 

zag men dit plots weer minder goed zitten. 
Eigenlijk kwam het vooral hierop neer: PW-
voorzitter Verhofstadt stelt vooral de SP 
verantwoordelijk voor zijn mislukte poging 
om een rood-blauw-groene koalitie te forme
ren. En Verhofstadt vergeeft niet, schreef 
een kommentator. Volgens de liberalen zou 
een Vlaamse regering met CVP, PVV, VU én 
SP teveel lijken op de huidige proportionele 
Vlaamse regering, en ,,de kiezer wil wat 
anders". 

VLAAMS FRONT? 
De onderhandelingen die dinsdag tussen 

CVP, SP, PVV en VU van start gingen, waren 
meteen gehipotekeerd. De PVV hield voet bij 
haar ,,drie is genoeg, vier is teveer'-stuk. 
Vandenbroucke verstond er zich niet aan: 
eerst uitgenodigd worden, en dan te horen 
krijgen dat men teveel is. Een roomsrode 
rekonduktie maakt op Vlaams nivo nu de 
meeste kans. De vier Vlaamse partijen raak
ten het gelukkig wel met elkaar eens om een 
gezamenlijke houding aan te nemen t.a.v. 
het afwerken van de staatshervorming in 
voorbereiding van de onderhandelingen 
daarover met de Franstaligen. 

Het Vlaams Front een feit? Dat werd een 
tijdje later al weer in twijfel getrokken. Wan
neer er enkel maar ,,in voorbereiding van de 
onderhandelingen" over de staatshervor
ming met de Franstaligen een gezamenlijke 

houding zal aangenomen worden, betekent 
dat inderdaad nog niet dat alle Vlaamse 
partijen zomaar bereid zullen zijn om voor 
het rezultaat van die onderhandelingen een 
tweederde meerderheid te leveren. Dit meld
den althans VU en PVV. 

Voor de VU moet de Vlaams-Waalse dia
loog immers alleszins aan Vlaamse zijde 
ingebed zijn in het Vlaams front. Wanneer 
een Vlaams front onafhankelijk van een 
Vlaamse regeringssamenstelling de onder
handelingen met de Franstaligen aanknoopt, 
is het niet meer noodzakelijk om een federale 
tweederde meerderheid te hebben. In een 
interview met Le Soir had Hugo Schiltz de 
hoop uitgesproken dat Spitaels door zijn 
keuze voor het Waalse gewest op een direkte 
onderhandelingsronde aanstuurt tussen Vla
mingen en Franstaligen. Het rezultaat daar
van kan dan als een fait accompli aan de 
federale regering ter uitvoering gepresen
teerd worden. 

Schiltz ziet immers in de maneuvers ten 
gunste van een federale tripartite terecht een 
unitair tegenoffensief. Dan kan heel de nodi
ge hervorming van de staat weer al te makke
lijk op de lange baan geschoven worden. 

Verleden maandag konden de voorzitters 
van PS, SP, CVP en PSC bij formateur 
Wathelet weinig meer doen dan hun parma-
hesp en gebraad verorberen. Vandaag heeft 
Wathelet hen terug geïnviteerd. Dan zal er 
heel wat meer duidelijk worden dan het 
menu. 

(pdj) 

11 WIJ — 17 JANUARI 1992 



WETSTRAAT 

KRACHTLIJNEN VOOR 
EEN NIEUW BELEID IN VLAANDEREN 

Hierbij de tekst die VU en PVV 
aan de andere Vlaamse partij
en verleden week hebben 
voorgelegd. 

P W en VU stellen vast dat, anderhalve 
maand na de verkiezingen van 24 november 
1991, op het vlak van de Vlaamse regering, 
geen initiatief is genomen. 

Nochtans toonden de jongste parlements
verkiezingen duidelijk aan dat de burger een 
vernieuwd, doortastend beleid wenst. Hij 
verwacht een beleid dat inspeelt op de kon-
krete noden van vandaag en waarin het 
algemeen belang voorrang krijgt op de be
langen van partijen en groepen in de samen
leving. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten en de 
P W zijn er zich van bewust dat de politieke 
wereld het zich niet kan veroorloven nog 
langer te talmen. Er dient geregeerd te 
worden, ook indien een nationale regerings
vorming niet op gang komt. P W en VU zijn 
hierbij ten zeerste bezorgd om het gezagsva-
kuüm waarin de Vlaamse instellingen drei
gen terecht te komen. Dit tenwijl het kader 
voor de vorming van een Vlaamse regering, 
hoe onvolkomen ook, bestaat. Aldus kan een 
aanzet tot een vernieuwd Vlaams beleid 
worden gegeven. Daarenboven is het nood
zakelijk dat een sterke Vlaamse regering 
haar houding bepaalt om het Vlaamse be
lang veilig te stellen, met het oog op een 
gesprek met de franstaligen. 

VU en P W stellen dan ook een konkreet 
prioriteitenprogramma voor teneinde binnen 
de week een meerderheid te kunnen vormen 
in de Vlaamse Raad en de Vlaamse Ekseku-
tieve. 

• Definitief komaf maken met de staatsher
vorming in het belang van Vlaanderen en 
aan de burger doorzichtige Instellingen ge
ven 

P W en VU menen dat de Vlaamse rege
ring een eensgezinde houding moet aanne
men ter verdediging van het Vlaams belang 
in België en Europa. Volgende punten zijn 
hierbij essentieel: 
1. Afschaffing van het dubbelmandaat. 
2. Rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse 
Raad, en dit op korte termijn. 
3. Invoering van de Senaat der Gemeen
schappen, als enige mogelijkheid om een 
inflatie van mandatarissen te vermijden. 
4. Aanpassing van de Europese zetelverde
ling aan de bevolkingscijfers. 
5. Aanvaarding van het principe van niet-
inmenging in eikaars bevoegdheden en terri
torium door Gewesten en Gemeenschappen. 

6. Uitbreiding van de waarborgen door de 
Vlamingen in Brussel tot de diverse be
stuursniveaus. 
7. Het vermijden van bevoegdheidskonflik-
ten door het vormen van homogene be
voegdheidspakketten voor gewesten en ge
meenschappen, met o.a. de bundeling van 
het ekonomische beleid, inbegrepen land
bouw. De regionale ministerkomitees moe
ten afgeschaft worden en de Eksekutieven 
moeten desnoods rechtstreeks geraad
pleegd worden. 
8. Uitwerken van de internationale vertegen
woordiging van en toekenning van het ver
dragsrecht aan Gewesten en Gemeenschap
pen. 
9. Het invoeren van een reële fiskale en 
financiële verantwoordelijkheid voor de Ge
meenschappen wat hen moet in staat stellen 
hun eigen problemen op te lossen zonder 
verdere afwenteling ervan op de centrale 
rijksfinanciën, wat ook de mogelijkheid in
houdt een deel van de staatsschuld over te 
hevelen. 
10. Afbouw van de financieringstromen die 
niet op aanvaardbare solidariteit zijn ge
stoeld, o.m. in de sociale zekerheid. 

• Een nieuw beleid voor Vlaanderen 
De werkelijk belangrijke hefbomen voor 

een echte maatschappelijke vernieuwing zijn 
binnen de huidige bevoegdheidsverdeling in 
handen van Gemeenschap en Gewest. 

1. Een nieuwe politiek 
Het is een dwingende plicht van de politici 

om de burger weer te doen geloven in de 
demokratische werking van onze instellin
gen. Daartoe moet de politieke wereld het 
voorbeeld geven en afstappen van metho
den of strukturen die de jongste jaren (de
cennia) een doorzichtig en open beleid heb
ben verstoord. Volgende maatregelen moe
ten worden getroffen: 

— De Vlaamse Gemeenschap heeft een 
beperkte funktionele regering nodig, een 
krachtige ploeg met minder ministers en 
beperkte kabinetten, die een slagvaardig 
programma kan uitvoeren, (cfr. de wetsvoor
stellen die ter zake voorliggen.) 

Dit betekent ook dat de adviesprocedures 
tot een minimum worden herleid en dat de 
parallelle besluitvormingscirkuits worden af
gebouwd. 

— De Vlaamse regering moet een nieuwe 
verhouding met de Vlaamse Raad aankno
pen. Daartoe zal de Vlaamse Raad op basis 
van de door de regering voorgelegde be
leidsintenties, vanaf het begin betrokken 
worden bij het uitwerken van de ontwerpen 
van dekreet. Het kat-en-muis spelletje van 

meerderheid en oppositie moet vervangen 
worden door een opbouwende samenwer
king over de partij- en koalitiegrenzen heen. 

— Deze Vlaamse regering moet ook een 
nieuwe verhouding met de Vlaamse admini
stratie aangaan. Bij de voorbereiding en de 
uitvoering van het beleid zal de Vlaamse 
regering de ambtenaren ten volle betrekken, 
wat een aanpassing van de werking van de 
kabinetten veronderstelt. 

— De rechtstreekse betrokkenheid van de 
burger bij het besluitvormingsproces moet 
worden verbeterd. 

— De vernieuwde politiek verkiest resoluut 
het algemeen belang boven de behartiging 
van de verschillende partikuliere belangen 
via de respektieve bevriende organisaties en 
diensten. Ontzuiling moet dan ook centraal 
staan. In een vrij en verdraagzaam Vlaande
ren is de verzuiling kontraproduktief voor een 
pluralistische samenleving. Dit leidt op be
langrijke maatschappelijke domeinen tot net
werken die niets meer met levensbeschou
wing te maken hebben, maar wel met belan
genbehartiging en politieke macht. 

2. Een efficiënte overheid 
in dienst van de burger 

De Vlaamse overheid moet instaan voor 
een goede dienstverlening aan de burgers. 
Ze moet daarom een doelmatig beleid voe
ren. De overheid kan onmogelijk alles doen. 
Aangezien er zich nu nieuwe prioriteiten en 
noden aandienen, moeten de politici een 
keuze maken welke taken aan de huidige 
Vlaamse overheid toevertrouwd worden en 
welke taken afgestoten worden. Het belang 
van de burgers moet hierbij centraal staan. 
Volgende principes zullen als basis van het 
beleid dienen: 

— dekoncentratie en decentralisatie, waarbij 
het bestuursniveau bepaald wordt dat het 
best in staat is de burger bij te staan in zijn 
relatie met de overheid. 

— vereenvoudiging van de regels, opdat de 
burger zonder problemen zijn weg kan vin
den in de overheidsreglementering. 
— openbaarheid en doorzichtigheid van het 
beleid, in te voeren op alle bestuursniveaus 
en afdwingbaar voor de burger. 

— efficiëntie van het overheidsoptreden, 
waarbij de ingezette middelen rationeel en 
zuinig worden aangewend. Maksimale toe
passing van het principe van de mededin
ging dient nagestreefd. 
Verspilling is uit den boze. 
— in funktie van een beter betaalde en 
kwaliteitsvolle ambtenarij, wordt de respon-
sabilisering van de ambtenaren geregeld, 
waarbij de vastheid van betrekking in diskus-
sie wordt gesteld. 
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PS-voorzitter Spitaels poseert met zijn Waalse gewestministers voor het 
gebouw van de Waalse Raad in Namen. Omdat het aan Vlaamse kant op dat 
ogenblik nog muurvast zat, namen PVV en VU een initiatief om de situatie te 
deblokkeren. IMet sukses, zoals deze week bleek, toen CVP en SP toch over de 
brug kwamen. (foto E. Peustjens) 

3. Een gezond financieel 
beleid 

De Vlaamse Gemeenschap schrijft zich in 
in de inspanning die ons land moet doen om, 
op basis van de zogenaamde „Maastricht-
norm", tegen 31 december 1996 te kunnen 
participeren aan de EIVIU. 

Voor Vlaanderen houdt dit in dat de Vlaam
se begroting vanaf 1944 een positief saldo 
kent. 

Deze inspanning zal echter van die aard 
zijn dat zij geen lastenverhoging voor de 
burgers tot gevolg zal hebben. 

Indien mogelijk zullen kortingen op natio
nale belastingen wegens de overgedragen 
overschotten worden toegekend. 

Er moet worden vermeden dat door een 
laks budgettair beleid een Vlaamse schul
denberg wordt opgebouwd die de beleids
ruimte beperkt en de lasten enkel verschuift 
naar de volgende generaties. 

4. Nieuwe noden in het wel
zijnsbeleid 

De Vlaamse overheid dient de sociale 
achteruitstelling van kansarmen en bestaan-
sonzekeren drastisch aan te pakken. Dit 

beleid dient in de eerste plaats de verpaupe
ring in de verouderde stadskernen en de 
huisvestingsproblematiek, aan te pakken. 
Alternatieve financieringsregelingen met 
medewerking van privé-instellingen worden 
aangemoedigd wat de sociale hulsvesting 
betreft. 

De vergrijzing van de bevolking wordt één 
van de grootste maatschappelijke uitdagin
gen. Een goed georganiseerde, pluralisti
sche thuiszorg en een zinvolle inschakeling 
van de derde leeftijd in de samenleving 
zullen voor de Vlaamse regering bijzondere 
aandachtspunten zijn. 

Het bevorderen van de zelfredzaamheid 
dient het uitgangspunt te zijn van elk wel
zijnsbeleid. 

De OCMW's moeten een koördinerende 
rol vervullen in het lokale welzijns- en ge
zondheidsbeleid en garant staan voor een 
pluralistisch welzijnsaanbod. In die zin kun
nen zij werken als lokale welzijnsbureaus. 

5. Een moedig migranten
beleid 

De migranten moeten zich aanpassen aan 
onze samenleving. 
Daarom moet de Vlaamse Gemeenschap 

Inspanningen doen voor een degelijke inpas
sing van de migranten. 

Hiertoe dienen konkrete maatregelen te 
worden genomen o.m. op het gebied van 
ondenwijs, hulsvesting en tewerkstelling, 
waarbij ook die mensen geholpen worden die 
wensen terug te keren. 

Dit beleid van de Vlaamse Gemeenschap 
moet komplementair gebeuren aan een kor
daat nationaal beleid ten aanzien van asiel
zoekers en illegalen. 

6. Dinamische onderne
mingen in het Europa 
van morgen 

De overheid moet, in het Europa van 1993 
waarin Vlaanderen en belangrijke groeipool 
is, een klimaat kreëren en een kader schep
pen waarin het privé-lnltiatlef, inzonderheid 
In de KMO's, gestimuleerd wordt. Welvaren
de ondernemingen vormen de basis van een 
gezond Vlaams werkgelegenheidsbeleid. 

Ons bedrijfsleven is sterk uitvoergericht. 
De taak van de Vlaamse overheid zal er dan 
ook in bestaan een gunstig ondernemingskli
maat te scheppen. 

Door vernieuwde industriële ontwikkeling, 
efficiënte kommercialisering van produkten 
en moderne dienstverlening moet de toege
voegde waarde In kompetitieve ondernemin
gen opgevoerd worden. Ondersteuning van 
het wetenschappelijk onderzoek, vorming en 
begeleiding van onze zelfstandige onderne
mers en promotie van onze buitenlandse 
handel zijn belangrijke taken voor de Vlaam
se overheid. 

7. Een globaal milieubeleid 
Willen we de toekomstige generaties pro

per water, zuivere lucht en gezonde bodem 
waarborgen, dan dient een lange termijnvisie 
te worden uitgewerkt, nl. een globaal Vlaams 
milieubeleidsplan. Dit plan moet steunen op 
jaarlijks vastliggende doelstellingen, gekop
peld aan een tijdsschema en een duidelijke 
begroting, en kaderen in een Europese di
mensie. 

Er moet werk worden gemaakt van een 
doelmatig en brongericht voorkomingsbe-
leld, waarbij maksimaal wordt beroep ge
daan op de privé-sektor. Daarenboven dient 
het principe ,,de vervuiler betaalt" te worden 
gehanteerd. Te dien einde dient vervuiling 
zoveel mogelijk te worden geïndividualiseerd 
en moeten milieuheffingen zoveel mogelijk 
worden vermeden. Ter financiering van het 
globaal milieubeleidsplan dienen de nodige 
middelen te worden overgeheveld vanuit o.a. 
de subsidies van de ekonomische ekspan-
siewetgeving. 

8. Veilig verkeer 
In het Vlaams verkeersbeleldsplan staan 

veiligheid en leefbaarheid centraal. Inzake 
verkeersveiligheid dient de aandacht toege
spitst op een versterking van de positie van 
de zwakke weggebruiker. Verkeersleefbaar-
held veronderstelt een geïntegreerd mobili-
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HERWAARDERING VAN 
BRUSSELSE HUISARTSEN 

teitsbeleid waarbij zowel rekening wordt ge
houden met milieu-aspekten als met de ruim
telijke ordening. 

De Vlaamse overheid dient dringend maat
regelen te treffen om het strukturele filepro
bleem aan te pakken. Naast het stimuleren 
van allerhande vormen van gemeenschap
pelijk vervoer, dienen tevens maatregelen 
getroffen op het terrein van de werktijdorga
nisatie en -planning en de inplanting van 
bedrijven en instellingen. Dit kan zowel op 
basis van het openbaar als het private initia
tief gebeuren. 

Inzake goederenvervoer streeft de Vlaam
se Regering een verschuiving na in de rich
ting van het spoor en het vervoer per schip. 

9. Een kwaliteitsvol onder
wijs- en kultuurbeleid 

De echte „natuurlijke" rijkdommen van 
Vlaanderen zijn de „brains", de kreativiteit 
en het dinamisme van onze bevolking. Deze 
moeten gekoesterd om de plaats van Vlaan
deren in de wereld - die wij door de eeuwen 
hebben opgebouwd - te behouden. 

Het kultuurbeleid moet de kreativiteit van 
onze bevolking aanscherpen en levendig 
houden. Het moet in de eerste plaats kwali
teit nastreven en de kultuurgoederen toegan
kelijk maken voor eenieder. 

Het onderwijsbeleid dient te vertrekken 
van de noden van de leerlingen en de 
studenten. Het algemeen vormend onderwijs 
moet worden geherwaardeerd, waarij meer 
aandacht moet gaan naar moedertaal, ge
schiedenis, artistieke vorming en lichamelij
ke opvoeding. De kwaliteit van het onderwijs 
dient hierbij voorop te staan. De Vlaamse 
overheid moet daarom de mislukkingen in 
het onderwijs aanpakken en de strijd aanbin
den tegen het analfabetisme in Vlaanderen. 

Het beleid moet meer gericht zijn op de 
scholen dan op de wetten. De keuzevrijheid 
van ouders en leerlingen in de opleidingen 
moet worden verhoogd. 

De huidige samenleving vergt voortdurend 
bijscholing. Een degelijk onderwijsbeleid kan 
daarom niet losgeschakeld worden van de 
permanente vorming. 

10. Vlaanderen in de 
wereld 

De Vlaamse Gemeenschap moet werk 
maken van haar internationale uitstraling. 
Wij hebben een verantwoordelijkheid als 
vrije natie in het Europa van volkeren en 
regio's. Europa's rijkdom is de verscheiden
heid van haar kuituren. Deze dient ook naar 
de Europese besluitvorming verdedigd te 
worden. 

De Vlaamse regering steunt de Europese 
roeping van haar hoofdstad. Hiertoe dient 
wel een beleid ontwikkeld te worden dat het 
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant vrij
waart. Een dergelijk beleid veronderstelt 
specifieke maatregelen inzake ruimtelijke or
dening, huisvesting en ter ondersteuning 
van het eigen kulturele netwerk. 

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Ek-
sekutieve stelde staatssekretaris Vic An-
ciaux eind vorig jaar de meest ingrijpende 
reorganisatie sedert 20 jaar in de Brusselse 
Brandweerdienst voor, met name de inscha
keling van de huisartsen in de Dringende 
Medische Hulp. Het verstrekken van drin
gende medische hulp is eigenlijk de belang
rijkste taak van de brandweerdienst, 60% 
van de oproepen behoren tot het medische 
domein. Dienaangaande heeft heeft de Brus
selse Hoofdstedelijke Eksekutieve reeds in 
november 1989 een voorstel van Vic Anciaux 
opgenomen in haar beleidsverklaring. 

Ruim twee jaar heeft Anciaux in uitvoering 
van voornoemde beleidsoptie gesprekken en 
onderhandelingen gevoerd met de meest 
representatieve organisaties van de Vlaam
se en Franstalige huisartsen. Ook de verte
genwoordigers van de 5 semi- of volledig 
Universitaire Ziekenhuizen en van het Mili
tair Hospitaal werden bij het overleg betrok
ken. 

Het princiepe om huisartsen in de Dringen
de Medische Dienst van de Dienst 100 op te 
nemen, steunt op drie beginselen: ten eerste 
wijst onderzoek uit dat er veel overbodige en 
gemeenschapsgeldenverslindende zieken-
wagenritten en hospitalisaties gebeuren. Te
genwoordig rukt voor praktisch elke oproep 
van medsiche aard een ziekenwagen uit, 
bemand met brandweermannen-ambulan
ciers. Zij zijn echter slechts opgeleid om 
eerste hulp bij ongevallen te verstrekken en 
de zieke of gekwetste naar het dichtsbijzijn-
de ziekenhuis te voeren. Bijgevolg kunnen 
de brandweermannen-ambulanciers geen 
medische balans opmaken. 

Ten tweede dienen huisartsen in de drin
gende huisbezoekn van de dienst 100 inge
schakeld te worden, niet alleen om de geld
verspilling tegen te gaan, maar ook ten bate 
van de volksgezondheid. De patiënt kan 
immers in vele gevallen thuis door een huis
arts verzorgd worden zonder de psichosoma-
tlsche stress van ziekenvervoer en opname 
in het ziekenhuis te moeten ondergaan. 

Ten derde kan de huisarts zijn funktie 
valoriseren langs deze openbare dienstverle
ning. „Deze opwaardering van de huisarts 
lijkt me in een grootstedelijk milieu, met veel 
anonimiteit en overwaardering van het zie
kenhuisechelon, bijzonder nuttig en zelfs 
noodzakelijk met het oog op een efficiënte 
zorgenverstrekking." aldus Vic Anciaux. 

Het leek ook meer dan gewenst om de 
huisartsen niet alleen in te schakelen in de 
dringende huisbezoeken, maar ook in de 
centrale organisaties van de Dienst 100, 
namelijk bij het opnemen en beoordelen van 
de medische oproepen zelf, dit noemt men 
de medische regulatie. Een oproep die bij de 

60 % van de 100-oproepen behoren 
tot het medisch domein. (foto R.S.) 

dienst 100 binnenkomt wordt eerst beant
woord door een aangestelde van de Brand
weer. Deze gaat na of het om een oproep 
gaat voor de brandweer of de Dringende 
Medische Hulp. In het tweede geval geeft hij 
de oproep voor verdere behandeling door 
aan een huisarts-regulator die tot een dia
gnose komt of tenminste kan oordelen welke 
hulp het meest geschikt is. De regulator in de 
100-alarmcentrale koördineert en kontroleert 
het verdere verloop van de interventie, hij 
staat in radioverbinding met de ziekenwagen 
of huisarts, net zolang tot de arts het huis van 
de patient verlaat of wanneer de patient in 
het ziekenhuis is opgenomen. 

De invoering van de medische regulatie en 
de telefonische oproepen en de inschakeling 
van de huisartsen in de dringende huisbe
zoeken van de Dienst 100 vraagt om weten
schappelijke begeleiding en evaluatie. Daar
om wordt er opnieuw een Hoge Raad voor de 
Dringende Medische Hulp voor het Brussel
se Hoofdstedelijke Gewest opgericht. Deze 
raad werd reeds een eerste maal opgericht in 
1982 door het Kollege van de Brusselse 
Agglomeratie. De nieuwe Hoge Raad zal de 
staatssekretaris adviseren in alle aangele
genheden die betrekking hebben tot de Drin
gende Medische Hulp. De raad zal ook 
instaan voor wetenschappelijke begeleiding 
van de brandweermannen-ambulanciers en 
van de aangestelden in de 100-alarmcentra
le en de regulatoren. 

Het unieke princiepe van het inschakelen 
van huisartsen in de Dringende Medische 
Hulp is nieuw in ons land. Momenteel wor
den de dringende huisbezoeken uitgevoerd 
in twee proefzones. Staatssekretaris voor het 
Brussels Hoofdstedlijk Gewest Vic Anciaux 
is er vast van overtuigd dat deze maatregel 
een grote stap is op weg naar een efficiënte
re en menselijkere hulpverlening in de groot
stad. 

(ts) 
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BRUSSEL 

BRUSSEL ONVEILIG? 
t.« 

R
ECENTE cijfers van de gerech
telijke politie en de Brusselse 
rijl<swacht doen inderdaad ver
moeden dat de l<leine kriminali-
teit in het voorbije jaar enorm is 
toegenomen. Zo zou het aantal 
„roofovervallen op bejaarden" 
maar liefst met 116 procent zijn 
toegenomen I Onnodig te vertel
len dat bepaalde groeperingen 
en partijen gretig gebruik ma

ken van zulke berichten om hun troebele kijk 
op het achtertuintje van onze samenleving 
nog maar eens te rechtvaardigen. 

Is Brussel dan echt op weg om een klein 
Chicago te worden ? 

Een aantal deskundigen pleit voor enige 
nuance. Omzichtigheid bij het hanteren van 
politiecijfers inzake kriminaliteit lijkt hen no
dig. Zo beweert rijkswachtkolonel Brugge-
man (volgens de krant De Morgen) dat de 
vrijgegeven cijfers onbetrouwbaar zijn alleen 
al omdat ze maar betrekking hebben op de 
eerste negen maanden van het voorbije jaar. 
Ook RUG-kriminoloog Patrick Hebberecht 
beweert volgens diezelfde krant dat het niet 
is omdat er hogere kriminaliteitscijfers geno
teerd worden er ook meteen een grotere 
krimininaliteit zou zijn. Wellicht is het reaktie-
vermogen van de burger toegenomen, men
sen zouden vlugger geneigd zijn om een 
misdrijf aan te geven dan vroeger. Ze doen 
dit misschien gewoon omdat ze „het beu" 
zijn, vanuit een groeiende onvrede over de 
samenleving. Ook wordt er geopperd dat de 
verzekeringsmaatschappijen misschien een 
rol spelen, die eisen bijvoorbeeld dat een 
inbraak in een voertuig bij de politie wordt 
aangegeven vooraleer ze zelf ook maar eni
ge tussenkomst doen. 

ONDERZOEK 

Ook staatssekretaris voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux onder
schat het probleem van de kleine kriminali
teit niet, maar ook hij relativeert een en 
ander. Anciaux liet een onderzoek doen naar 
de faktoren die een rol zouden kunnen spe
len in een preventiemodel gericht op het 
voorkomen en verminderen van de onrustge
voelens van de bevolking van de Brusselse 
binnenstad. Gedurende een jaar werd het 
onderzoek uitgevoerd aan de School voor 
Criminologische Wetenschappen van de 
Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking 
met het Regionaal Instituut voor Samenle
vingsopbouw (RISO). 
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"Op dit ogenblik wordt de politie of rijkswacht omwille van haar permanente 
bereikbaarheid opgeroepen in krisissituaties. Toch behoren veel van die 
situaties niet tot hun taak", aldus Vic Anciaux. (foto Ronald szommer) 

In detailstudies werden twee funkties van 
de Brusselse Vijfhoek (of ,,Brussel stad") 
doorgelicht. Een eerste detailstudie behan
delde de relatie tussen de kleine kriminaliteit 
en de gebouwde omgeving, met name de 
hoogbouw. 184 inwoners werden nauwkeu
rig ondervraagd en geobserveerd. In de 
tweede studie werd het winkelcentrum City 2 
onder de loep genomen. 

De onderzoekers stelden vast dat veertig 
procent van de bewoners van zes sociale 
woonkompleksen — het gaat hier om 3.670 
mensen — jaarlijks bruto minder dan een 
kwart miljoen verdient. Deze bewoners beho
ren dan ook tot de laagste beroepskatego-
rieën. Opmerkelijk is dat 85% van de onder
vraagden nog nooit rechtstreeks slachtoffer 
is geweest van kleine kriminaliteit. 

Anderzijds werden zowat alle wijkbewo
ners onrechtstreeks gekonfronteerd met 
vandalisme in en rond hun woonblok (graffiti, 
beschadiging van brievenbussen of parlo-
foons...). Dit is de meest voorkomende vorm 
van kleine kriminaliteit, maar het is wel 
opvallend dat de bewoners zich hierdoor 
geen slachtoffer voelen, wellicht omdat het 
hier niet over hun eigendom gaat. 

Verontrustend is echter dat het grootste 
deel van de meldingen van de slachtoffers uit 
het voorbije jaar dateren, precies in een 

Nietsvermoedend kuieren in 
een Brusselse woonwijk of een 
winkelcentrum en dan zien, 
voeien of pas veel te iaat kon-
stateren dat je handtas of por-
tefeutlte wordt weggegrist door 
vingervlugge schoffles...het 
moet je maar overkomen. Plots 
is aiie iusttot „Brusselen" ver
dwenen, van je liefde voor de 
Hoofdstad blijft geen spaander 
meer over. Brussel is onveilig. 
Voiiè. Voortaan kan je meepra
ten over het onrustgevoel dat 
de inwoners van het stadscen
trum terroriseert 
Maar is de angstpsichose die 
velen In de hoofdstad in haar 

Ereep houdt gerechtvaardigd? 
taatssekretaris voor het Brus

sels HooMstedlijk Gewest V/c 
Anciaux maaicte vorige weel( de 
resultaten i)ekend van een on
derzoek inzake de preventie 
van de zgn. kleine kriminaliteit. 
Î et onderzoek werpt ook iicht 
op de wijze waarop de Brusse
laars het gevoel van onveilg-
held ervaren. 

> 
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periode dat de Brusselse Haard, de maat
schappij die de sociale woningen beheert, 
meer aandacht ging besteden aan veiligheid 
en beveiliging. 64% van de ondervraagden 
zei er regelmatig aan te denken dat ze vroeg 
of laat slachtoffer kon worden van een 
„klein" misdrijf. Sommige plaatsen worden 
daarbij bewust gemeden, vooral na het inval
len van de duisternis. Onvoldoende openba
re verlichting en de onoverzichtelijkheid van 
de omgeving door de aanwezigheid van 
trappen, portieken en muurtjes zijn volgens 
de bewoners de oorzaak van de angst. 

WAPENS 
54% van de ondervraagden ,,bewapent" 

zich met een paraplu of een hond wanneer 
ze een ommetje maken, 82% vindt dat er 
,,iets" moet gedaan worden. Het aanstellen 
van huisbewaarders , het inzetten van bewa
kers of beroep doen op de politie blijkt niet te 
volstaan om een veiliger gevoel te kreëren. 

De hoogbouwkompleksen van na de twee
de wereldoorlog roepen het meest onveilig
heidsgevoelens op. Opmerkelijk is dat de 
bewoners van het kompleks met de minste 
kriminaliteit zich het onveiligst voelen, dit 
kompleks is dan wel het meest onpersoonlij
ke. In het minst onveilige gebouw voelen de 
bewoners zich dan weer het best op hun 
gemak. Volgens de onderzoekers ligt de 
oorzaak hiervan bij de konstruktie van het 
gebouw, oudere gebouwen zouden het leg
gen van sociale kontakten vergemakkelijken. 
Bij de bewoners van de sociale woonblokken 
leeft nog een paradoks: meer dan 60% is 
tevreden over hun woonomgeving en toch 
blijkt 56% bereid om te verhuizen. Redenen 
daarvoor zijn de buurt (24%), vernieling en 
vertoedering ervan (20%), de woning zelf 
(17%) en onveiligheid („slechts" 15%). 

De blokken van de Brusselse Haard wor
den bewoond door arme mensen, voorname
lijk oudere ,,Belgen" en jongere Marokka
nen. Uit het onderzoek blijkt dat deze men
sen van vele,,dingen" last hebben maar het 
minst van andere nationaliteiten of van dron-
kenlappen(!). 

CIÏÏ2 
Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheids

maatregelen die in het winkelcentrum City 2 
worden genomen een tweesnijdend zwaard 
zijn. Wanneer het toezicht enkel gericht is op 
de belangenbescherming van de winkels, de 
goede orde en stabiliteit in het winkelcen
trum, zonder oog te hebben voor de achter
liggende problematiek van de kleine krimina
liteit, dan kan dit op termijn averechts wer
ken. Zo kweekt men vetes en polariseert men 
de haatgevoelens tussen de veiligheids
agenten en diefjes die bendes gaan vormen. 

Vic Anciaux benadrukte dit nogmaals bij 
de voorstelling van het onderzoek. Hij zei dat 
het goed is dat kommerciele bedrijven initia

tieven nemen om de misdaad te voorkomen. 
Toch vindt de staatssekretaris dat de aktivi-
teiten van de veiligheidsdiensten onvoldoen
de gekoördineerd verlopen en dat de maatre
gelen zich te veel beperken tot de zichtbare 
ruimten. De staatssekretaris stelde ook vra
gen bij het inschakelen van Marokkaanse 
veiligheidsagenten: „Sommigen zien hierin 
de deus ex machina, die alle problemen 
oplost maar In feite worden alleen de kulture-
le verschillen beter gekontroleerd. De proble
men worden niet bij de wortel aangepakt en 
op lange termijn kan zich dat wreken. Men 
mag immers de noden en de belangen van 
de etnische en sociale groepen waartoe deze 
jongeren behoren niet negeren". 

INTERVENTIEDIENST 
Uit het onderzoek konkludeert Vic Anciaux 

dat er andere strukturen moeten komen om 
zich over de vaak jonge daders te ontfermen. 
„Terecht wordt aangeklaagd dat jonge 
gauwdiefjes een paar uur nadat ze gesnapt 
zijn alweer over de straat lopen. Dat komt 
omdat de politie niet weet wat ze met hen 
moet aanvangen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
ook niet naar de gevangenis gestuurd wor

den. " aldus Anciaux. Hij zegt dat een stad 
als Brussel over een organisatie voor drin
gende hulp zou moeten beschikken die 24 
uur op 24 werkt, en die zowel daders als 
slachtoffers van kleine kriminaliteit opvangt 
en begeleidt. Naar het model van de medi
sche 100-dienst pleit de staatssekretaris 
voor een sociale hulpdienst met een herken
baar telefoonnummer dat dag en nacht be
reikbaar is. Deze interventiedienst zou zich 
bijvoorbeeld kunnen ontfermen over slacht
offers van een handtasdiefstal, maar even
goed met de opvang en begeleiding van de 
daders die vaak maar 12 of 14 jaar oud 
zijn.„Op dit ogenblik is het de politie die 
omwille van haar permanente bereikbaar
heid voor dergelijke krisissituaties wordt op
geroepen. Maar al te vaak behoren die 
situaties niet tot haar taak." zo zegt Vic 
Anciaux. 

De telefoon voor spoedgevallen moet vol
gens Anciaux echter in een groter geheel 
kaderen, op basis van het onderzoek en in 
samenwerking met de politie wil hij een heus 
preventienetwerk uitbouwen waarin alle mo
gelijke diensten en instanties die kunnen 
bijdragen tot de kriminallteitspreventie een 
rol spelen. 

(ts) 

Vic Anciaux pleit voor een permanente sociale hulpdienst in Brussel die 
slachtoffers én daders van kleine kriminele feiten kan opvangen en begelei
den, (foto Ronald Szommer) 

WIJ — 17 JANUARI 1992 18 



DISSEKTIE VAN 
DE VTM- EN BRTN-KIJKER 

B
EHOORT u tot het slag mensen 
dat zich na z'n zware dagtaak 
lusteloos naar de VTM te kijken 
legt, een biertje en een zoutje 
binnen handbereik? Of veert u 
eerder op bij een aktualiteitenma-
gazine of debat op de BRTN, 
wanneer er al geen spiritueel te-
kenfilmpje uitgezonden wordt 
door de VNOS? Al naargelang 
uw keuze zou men u volgens een 

hardnekkige mythe tot een welbepaalde on
dersoort van het Vlaamse televisiekijkende 
zoogdier rekenen. Zelfs in een Nederlands 
NOS-onderzoeksrapport over de Vlaamse 
omroepen staat te lezen dat mensen die 
overdag, op welk nivo dan ook, zeer in touw 
zijn geweest, 's avonds weinig behoefte 
hebben om zich voor de tv opnieuw in te 
spannen. Zij voelen zich dan ook beter 
bediend door de VTM die in hoofdzaak 
ontspanning brengt, zonder ook maar enige 
inspanning van de kijker te vragen. De 
BRTN, die veelvuldig een beroep doet op de 
kijker om zich op onderwerpen in de pro
gramma's te koncentreren, blijkt daarmee 
vooral sukses te hebben bij mensen die 
overdag niet zoveel aan hun hoofd hebben 
(zoals gepensioneerden). 

Aan het Leuvense Departement voor Com
municatiewetenschap besloot men die hard
nekkige mythe eens op haar werkelijkheids
zin te kontroleren. Is het echt zo dat BRTN-
en VTM-kijkers (voor zover ze bestaan), zich 
van elkaar onderscheiden inzake socio-de-
morgrafische kenmerken (geslacht, leeftijd, 
beroep,...) en inzake mediagebruik in het 
algemeen, zo vroegen de onderzoekers zich 
af. 

TWEEDE TV 
Via de telefoon werden tussen half januari 

en half februari van verleden jaar meer dan 
500 inwoners van Groot-Leuven onder
vraagd, allen ouder dan 21 jaar. Het feit dat 
tijdens deze onderzoeksperiode, zo stippen 
de wetenschappers zelf aan, de Golfoorlog 
volop woedde, heeft de onderzoeksrezulta-
ten hier en daar vertekend. Ook zijn de 
universitairen (aangezien Leuven een uni
versiteitsstad is) en de gepensioneerden 
(aangezien zij als „inaktieven" makkelijker 
telefonisch te bereiken zijn) in de steekproef 
een beetje oververtegenwoordigd. 

Een eerste verrassend rezultaat dat het 
onderzoek opleverde is de snel stijgende 
opgang van het tweede televisietoestel 

(22%). De kijkkastjes staan meestal in de 
salon of de woonkamer, maar ook de slaap
kamer wordt al vrij frekwent (12%) met een 
tv-toestel uitgerust. De Leuvenaars nemen 
hun favoriete feuilletons het meest op de 
video op, gevolgd door films en aktualiteits-
programma's. De juiste prijs van Jan Theys 
staat nummer één in de top-tien van de 
meest ergerlijke programma's. Kwissen en 
kwismasters (na Jan Theys gooien ook Wal
ter Capiau en Felice wat dit betreft hoge 
ogen) skoren hier verrassend goed. 

Geïnspireerd door enkele dooddoeners 
over BRTN en VTM kregen de respondenten 
ook enkele stellingen voorgelegd waarover 
ze hun mening kwijt konden. Bijna de helft 
(48,5%) van de ondervraagden bevestigt 

Het ti|dschrift voor massame
dia en cultuur Communicatie 
brengt irt zi|n jongste nummer 
een boetende bijdrage over het 
puWielt van BRTN en VTM, 
Naast een vergelijking van de 
programmering van beide zen
ders en een lowantitatieve ana
lyse van de Icijiccijfers sctietst 
Gerda Cammaer ook het profiel 
van de gemiddelde VTM- en de 
doorsnee BRTN-kijker. Hoewei 
gemiddeiden alles en niets ver
teilen, stelde ze hier enkele op
vallende verschillen vast. 

bvb. dat de VTM betere films uitzendt dan de 
BRTN. Over de Vlaamse series zijn de me
ningen zeer verdeeld (43,5% spreekt er zich 
niet over uit). Meer dan de helft (53,6%) 
daarentegen vindt dat de BRTN betere sport
programma's heeft dan de VTM. Ook het 
nieuws is op de BRTN volgens 68,8% beter 
dan op de VTM. Overigens is 64,1% van 
mening dat de programma's op de BRTN 
veranderd zijn sinds de komst van de VTM. 

De onderzoekers trachtten tenslotte een 
profiel op te stellen van de gemiddelde VTM-
kijker en van de doorsnee BRTN-kijker. De 
onderzoekers vroegen de ondervraagden of 
ze zichzelf beschouwden als een trouwe 
kijker van één van beide Vlaamse zenders. 
Meer dan een kwart (28,3%) noemt zich 
trouwe VTM-kijker, ruim een derde (35,5%) 

Walter Capiau is naast een immens 
populair TV-figuur, voor veel kijkers 
ook een enorm ergerlijke prezenta-
tor. (foto vuM) 

rekent "zich bij de trouwe BRTN-kijkers, en 
evenzoveel (35,4%) wenst zich niet uit te 
spreken voor de BRTN of de VTM. 

De sociodemografische gegevens gekruist 
met deze zendervoorkeur leveren voor de 
gemiddelde trouwe VTM-kijker het volgende 
profiel op: zij (het gaat voor bijna 60% over 
vrouwen) is gemiddeld ouder dan de BRTN-
kijker, liep gemiddeld minder school dan de 
BRTN-kijker, leest vooral Het Laatste Nieuws 
(72,2%) en Het Nieuwsblad (18,9%), leest' 
graag radio- en tv-bladen en ontspanningsli
teratuur, en luistert vooral naar Radio 2 en 
vrije radio's. 
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MEDIA 

De gemiddelde trouwe BRTN-kijker kan 
zowel man als vrouw zijn, is meestal jonger 
dan een VTM-kijker, is hoger geschoold, 
leest vooral Het Nieuwsblad (38,9%) en De 
Standaard (34,0%), leest nationale informa
tiebladen en radio- en tv-bladen, luistert 
vooral naar Radio 2, Radio 1 en Studio 
Brussel, en heeft een duidelijk grotere voor
keur voor Radio 3 dan de VTM-kijker. 

HARDNEKKIGE MÏÏHE 
Anders gezegd, de hardnekkige mythe dat 

er wel degelijk een verschil bestaat tussen de 
trouwe VTM-kijker en de trouwe BRTN-kijker 
lijkt op het eerste gezicht met de werkelijk
heid overeen te stemmen. De auteurs waar
schuwen echter met klem tegen konklusies 
als deze. Ten eerste omdat de studie zowel 
geografisch als numeriek vrij beperkt is. Ten 
tweede omdat de percentages niet altijd in 
even belangrijke mate verschillen, beide pro
fielen mogen dus niet gezien worden als een 
algemene standaard. 

Ten derde omdat meer dan een derde van 
de respondenten weigert om één van beide 
zenders als zijn favoriet af te schilderen. 
Deze groep sluit wat soclo-demografische 
gegevens betreft nu eens beter aan bij de 
VTM-groep, dan weer bij de BRTN-groep, of 
bevindt zich net tussen beide groepen. Dit 
doet vermoeden dat tiet tv-publiek niet be
staat uit twee kampen, maar veeleer een 
verzameling is waarin alle soorten mensen 
vertegenwoordigd zijn, waaronder ook fana
tieke BRTN- en VTM-fans, besluit Cammaer. 

En: De voorkeur van het publiek is veel 
gevarieerder en wispelturiger dan studies als 
deze laten vermoeden. Deze voorkeur heeft 
namelijk niet in de eerste plaats te maken 
met een gevoel van trouw tegenover bepaal
de tv-zenders, dan wel met de wensen en de 
smaak van de kijkers inzake tv-program-
ma's, en deze wisselt al naargelang de 
stemming van de kijker, de tijd die hij/zij aan 
tv-kijken kan/wenst te besteden, waar de 
kijker in het algemeen belangstelling voor 
heeft, de omgeving van de tv-konsument 
enz. 

Een aanwijzing hiervoor vinden we in het 
feit dat, omdat dit onderzoek gebeurde tij
dens de Golfoorlog, mensen opvallend meer 
dan gebruikelijk is naar het nieuws en aktua-
liteitenprogramma's keken en meer op CNN 
afstemden, kortom, hun grotere informatie-
wensen van dat ogenblik bevredigden door 
daarvoor op die programma 's en die zenders 
af te stemmen die daaraan voldeden. (...) 
I^et andere woorden, er zijn geen verschil
lende publieken, maar slechts één, dat ver
schillende venvachtingen heeft, afhankelijk 
van het tijdstip en het humeur. 

Het is dus heus geen schande toe te geven 
eens naar de VTM gekeken te hebben... 

(Pdj) 

HALLO? MINISTER COLLA? 
METTELE-ONTHAAL! 

Sinds afgelopen woensdag wordt men ge
acht nieuwe, negencijferige nummers te 
draaien of in te drukken wanneer men enkele 
hulporganisaties wil bereiken. Het betreft de 
AJdstelefoon, Hallo Kanker, Rode Kruis Hulp
dienst, Télé-Acceuil en Tele-Onthaal. 

De makkelijke, viercijferige „groene" 
nummers — die overigens pas in 1987 ont
stonden — blijven nog wei 6 maanden naast 
die nieuwe nummers bestaan, maar daarna 
wil RTT-minister Marcel Colla (SP) deze 
definitief verwijderen. 

De betrokken organisaties uitten op een 
perskonferentie hun ongenoegen over deze 
maatregel, die ze vooralsnog pogen te coun
teren. Eenvoudige, groene nummers zijn van 
levensbelang voor hun bereikbaarheid, zo 
stellen ze. De personen die op hen een 
beroep wensen te doen verkeren veelal in 
een zeer emotionele bui, soms zelfs in een 
ware krisissituatie. Ingewikkelde, lange tele
foonnummers — die men heus niet uit het 
hoofd kent — belemmeren een effektieve 
oproep en dus ook een mogelijke hulpverle
ning. Bij Tele-Onthaal bijvoorbeeld steeg het 
aantal oproepen met 40% sinds de invoering 
van het groene nummer 19.19. De 66.000 
oproepen per jaar vermeerderden tot 
93.000! 

Bovendien hebben elk van deze organisa
ties in hun marketingstrategie en hun talloze 
mediakampanjes kosten (meerdere miljoe
nen) noch moeite gespaard om hun respek-
tieve groene nummers publiek te maken. Dit 
alles dreigt dus verloren te gaan, net nu die 
nummers een ruimere bekendheid begon
nen te genieten. De beslissing van Colla 
komt dan ook zeer hard aan. 

ARGUMENTEN 
En Colla zelf? De RTT-minister voelt zich 

onheus aangevallen, maar zijn argumentatie 
klinkt zwak. Behalve de verwijzing naar een 
niets ter zake doende Europese richtlijn van 
oktober 1990, die de lidstaten enkel oplegt 
binnen afzienbare tijd een nieuw Europees 
noodnummer (112) in te voeren, worden ook 
technische argumenten aangewend. Diverse 
technici van de RTT zouden evenwel, off the 
record, verzekerd hebben dat technisch alles 
perfekt kan geklaard worden d.w.z. het be
houden van de huidige toestand. 

Een ander argument van Colla is de nood
zaak van ekstra telefoonlijnen. Door het 
bestaan van de groene nummers, kan geen 
enkel abonneenummer beginnen met de 
cijfers 18 en 19. 

In de zone Antwerpen (03) of Brussel (02) 
zouden hierdoor al gauw 200.000 abonnee
nummers geblokkeerd zijn. Op termijn niet 

RTT-minister Colla (SP) beweert dat 
de RTT niet anders kan dan de viercij
ferige nummers vervangen door ne
gencijferige. Nochtans mogen de 
Lotto, het weerbericht en.. . de RTT 
zelf wel hun viercijferig nummer be
houden, (foto Peustjens) 

vol te houden met de konstant stijgende 
telefoonaan vragen, zo beweert Colla, die 
overigens bereid is begeleidende maatrege
len te nemen bij de op til zijnde nummerwijzi-
ging. 

De betrokken organisaties, die trouwens 
de steun ontvingen van talrijke vooraan
staande politici van alle politieke partijen, 
nemen dit argument niet ernstig. „Het is pas 
komen opdagen nadat wij het technische 
argument hadden weerlegd en nadat wij via 
politieke weg geprobeerd hebben de af
schaffing van de viercijferige nummers te 
voorkomen." 

Ze vragen zich af of de RTT, als overheids
dienst, dan echt niet bekommerd is om een 
positief sociaal imago. 
Ter informatie: 

Aidstelefoon 
Hallo Kanker 
Rode Kruis 
Télé-Acceuil 
Tele-Onthaal 

19.20 
18.88 
19.11 
19.91 
19.19 

078/151920 
078/111888 
078/151515 
078/151991 
078/151919 

Ondertussen behouden de Lotto, het 
Weerbericht en ... de RTT zelf hun viercijferi
ge nummers! Hallo minister Colla!? 

Filip Delos 
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DE OESTERBANK, 
EEN VOLWAARDIG BEDRIJF 

V
ORIG jaar vierde De Oester-
bank haar 25-jarig jubileum. 
De vzw Beschutte Werkplaats 
Oostende werd inderdaad in 
1966 opgericht in de Oester-
bankstraat, maar in 1971 wer
den werkplaats en zetel van 
De Oesterbank — sedert 1985 
de officiële benaming — over
gebracht naar een groter ter
rein aan de Vaartblekersstraat 

in de wijk 't Sas te Oostende. Het was echter 
vooral in de jaren '80 dat De Oesterbank een 
enorme ekspansie kende. Nieuwe paden 
werden bewandeld. Men stapte af van een 
wat laks en amateuristisch beleid dat weinig 
meer was dan het aanbieden van een min of 
meer nuttige bezigheid voor gehandikapten. 
Er werd akfief gezocht naar nieuwe opdrach
ten en zelfs industriële produktie (lassen, 
galvaniseren...) werd niet geschuwd. Be-
drijfsekonomische principes deden hun in
trede. Steeds weer werd gepoogd aangepast 
werk te vinden voor gehandikapte mensen 
die zich kwamen aanbieden, wat niet steeds 
even makkelijk was en vaak een kwestie van 
voldoende centen. 
En het lukte! 

RUITENWISSERS... 
Vandaag is De Oesterbank een kompleks 

met 4 afdelingen, samen 24.000 vierkante 
meter groot. Wanneer er in 1980 68 perso
neelsleden tewerkgesteld werden, waarvan 
60 gehandikapten, dan was dit aantal in 1990 
opgelopen tot 178, waarvan 158 gehandikap
ten. Het omkaderingspersoneel bestaat uit 
produktieleiders (1 monitor per atelier), de 
administratie, een technische en een sociale 
dienst. Alle werknemers beschikken over 
een volwaardig arbeidskontrakt. Ze zijn dan 
ook volledig in orde met de sociale zekerheid 
en andere administratie, wat een uiterst 
belangrijk element is van hun maatschappe
lijke integratie. Tevens kent De Oesterbank, 
zoals elk bedrijf, een goed funktionerende 
werknemersraad en overlegkomitee, dat een 
samenvoeging is van de ondernemingsraad 
en het komitee voor veiligheid en gezond
heid. 

De aktiviteiten die een beschutte werk
plaats ontplooit, verrassen de vaak bevoor
oordeelde bezoeker. ,,De tijd van het kaas-
doosjes plakken is inderdaad voorbij", stelt 
direkteur Luk Rosseel, en trots toont hij ons 
het atelier waar dagelijks 20.000 vloer- en 
ruitenwissers worden geproduceerd. 

De wissers, automatisch uit bandstaai ge
perst, worden eveneens automatisch aan 
elkaar gelast. De halfafgewerkte wisser 
wordt vervolgens aan ophangrekken naar de 
galvanisatieplaats gevoerd waar ze voorzien 
worden van een zinklaagje en tenslotte wordt 
het rubber ingebracht. 

Het bedienen van de dure machines is 
eenvoudig werk en wordt met onverdroten 
ijver door gehandikapten uitgevoerd. 

Boeiend is ook de schrijnwerkerijafdeling, 
waar onder andere heuse tuinhuisjes worden 
gefabriceerd. Een kaliber vormt het ijzeren 
raamwerk van een standaard tuinhuisje. De 

Luk Rosseei leidt de Oostend-
se beschutte werkplaats De 
Oesterbank, hij doet dat met 
een groot hart voor zijn .werk
volk' zonder echter de bedrijfs-
ekonomlsche principes uit het 
oog te veillezen. 
„Maar we blijven voor een be
langrijk stuk afhankelijk van de 
overheid. Wanneer de subsi
dies echter verder verminderen 

l zullen we onm doelsteiting, de 
tewerkstelling van gehandikap
ten en kansarmen, niet meer 
kunnen waarmaken," 
Luk Rosseel weet waarover hij 
het heeft, in zijn .bedrijf wer
ken haast 200 mensen en er zit 
toekomst in... 
WIJ dus naar Oostende op 
zoek naar het antwoord op de 
vraag of een beschutte werk
plaats een echt bedrijf is. 

werknemers, vaak analfabeten, dienen aldus 
enkel voorgezaagde houten balken tegen dit 
raamwerk aan elkaar vast te maken. Ook 
paletten, die worden gebruikt in de haven 
van Zeebrugge, en hondehokken worden 
hier vervaardigd. 

...EN BODYBAGS 
Naast een konfektieatelier is vooral het 

projekt van de ,spoilers' en de ventilatieroos-
ters voor een automobielkoncern één van de 
uithangborden van De Oesterbank. 

Direkteur Luk Rosseel :„Een verdere 
vermindering van de subsidiëring 
dreigt de doelstelling van de beschut
te werkplaatsen, nl. de tewericstelling 
van kansarmen en gehandikapten, te 
ondermijnen." 

De talrijke kleine onderdelen van de venti-
latieroosters worden gekontroleerd en ineen
gestoken tot enerzijds het wentelgedeelte en 
anderzijds de buitenrand met de bedienings
knop. 

Een 15-tal gehandikapten, bij elkaar zit
tend aan enkele grote tafels, is voltijds bezig 
met het in elkaar knutselen van die roosters. 
En de produktie zal binnenkort nog uitge
breid worden. Want ook voor een nieuwe 
autofabriek in Londen zullen deze onderde
len worden geproduceerd. 

Direkteur Rosseel: „Wijzijn een toeleve
ringsbedrijf en wij vormen zeker geen kon-
kurrentie voor het normale bedrijfsleven. Er 
is slecht één produkt dat we zelf produceren 
én verkopen en dat zijn dan nog begrafenis-
zakken of„bodybags". Met de afschuwelijke 
burgeroorlog in Joegoslavië heeft Artsen 
Zonder Grenzen weer op ons beroep moeten 
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doen. Anderzijds laten we ons ook niet uitbui
ten. Bedrijven denl<en wel eens dat beschut
te werkplaatsen aan spotgoedkope tarieven 
kunnen werken: ze worden toch genoeg 
gesubsidieerd! De waarheid is anders. Wan
neer opdrachten bedrijfsekonomisch niet 
haalbaar zijn, weigeren we ze." 

Niettegenstaande een uitgesproken één
tonigheid van het werk en de slechts matige 
bezoldiging zijn de personeelsleden van De 
Oesterbank uiterst gemotiveerd en zeer fier 
op hun prestaties en hun bedrijf. Door het 
Vlaams Fonds (zie kaderartikel) werden 5 
loonkategorieën voorzien met een minimum
loon gaande van 111 frank per uur tot 222 
frank per uur. (cijfers van 1990). De Oester-
bank betaalt wel iedereen wat meer dan het 
minimum. 

„Luk, ik ben al aan de zesde doos bezig!" 
of „Luk, wanneer is de volgende vergadering 
van de werknemersraad?"zijn slechts enke
le veel gehoorde opmerkingen tijdens ons 
bedrijfsbezoek. Er wordt dan ook bewust 
naar gestreefd om de motivatie en de betrok
kenheid van de gehandikapten bij hun werk 
te optimalizeren. Tijdens regelmatige IKZ-
kwartiertjes (integrale kwaliteitszorg) worden 

Het effekt van de bestaande stimuleringsmaatregelen voor gehandikapten in 
de open arbeidsmarkt is gering. De meesten blijven aangewezen op beschutte 
tewerkstelling. 

ONDERDEEL VAN VERSNIPPERD 
GEHANDIKAPTENBELEID 

Het gehandikaptenbeleid heeft men in 
het verleden niet van enige koördinatie 
kunnen verdenken. Traditioneel onder
scheidde de wetgever 4 belangrijke soor
ten voorzieningen: 

• het Fonds 81 of het Fonds voor Medi
sche, Sociale en Pedagogische Zorg aan 
Gehandikapten, opgericht door het KB 
van 10 november 1967. Dit fonds viel 
onder de bevoegdheid van het ministerie 
van Volksgezondheid en gaf hulp aan 
gehandikapten die geplaatst waren in 
erkende instellingen door het dragen van 
hun kosten voor huisvesting, opvoeding, 
behandeling enz... 

• het Rijksfonds voor de Sociale Reklas-
sering van Minder Validen, opgericht 
door de wet van 16 april 1963 en onder
geschikt aan het ministerie van Arbeid en 
Tewerkstelling. Het Rijksfonds had als 
taak de integratie van gehandikapten te 
bevorderen. Hiertoe werden 4 soorten 
instellingen opgericht waaronder de re
validatiecentra en de beschutte werk
plaatsen. 

• het Buitengewoon Onden/vijs, gere
geld door de kaderwet van 6 juni 1970, 
viel onder het ministerie van Ondenwijs. 

• financiële tegemoetkomingen, be
stemd voor diegenen die niet in staat 

werden geacht een eigen inkomen uit 
arbeid te verwerven. Een nieuwe wet van 
27 februari 1987 voorzag nog slechts 3 
soorten uitkeringen: de inkomensvervan
gende tegemoetkoming, de integratiete
gemoetkoming en de tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden. De verantwoor
delijkheid hiervoor werd gedragen door 
de minister die de sociale zekerheid on
der zijn bevoegdheid had. 

VLAAMS FONDS 
De staatshervorming van 1980 — 

waarbij gehandikaptenbeleid als per
soonsgebonden aangelegenheid aan de 
gemeenschappen werd toegewezen — 
en 1988 had ook voor het gehandikapten
beleid ingrijpende gevolgen. Schema
tisch ziet de toestand er als volgt uit: 

• het Buitengewoon Onderwijs is sinds 
1988 werkelijk gefederaliseerd. 

• het Fonds 81 en de meeste bevoegd
heden van het Rijksfonds (uitgezonderd 
bijvoorbeeld de terugbetaling van indivi
duele prestaties voor revalidatie dat door 
het RIZIV werd overgenomen) werden, 
op Vlaams niveau, samengevoegd tot het 

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie 
van Personen met een Handikap, opge
richt bij dekreet van 27 juni 1990. 

Een grotere eenvoud en koördinatie, 
een meer direkte toegankelijkheid tot de 
voorzieningen via ondermeer provinciale 
evaluatiekommissies en een niet louter 
medische maar meer globale multidisci
plinaire benadering van de gehandikapte 
waren enkele principes die aan de grond
slag lagen van het Vlaams Fonds. De 
effektieve werking van dit fonds — dat 
dus ook de beschutte werkplaatsen on
der haar bevoegdheid heeft — staat 
evenwel nog in de kinderschoenen. 

• de financiële tegemoetkomingen ble
ven echter nationale materie. Hun ver
wantschap met de sociale zekerheid 
werd hiertoe als argument ingeroepen. 
Ook allerhande snippervoorzieningen, 
gaande van fiskale vrijstellingen tot spe
ciale parkeerkaarten, bleven tot de natio
nale bevoegdheid behoren. 

De vraag in hoeverre dit alles ook niet 
beter gemeenschapsmaterie zou wor
den, bijvoorbeeld in het kader van het 
Vlaams Fonds, zal waarschijnlijk niet 
lang meer te ontkennen vallen. 

(f.d.) 
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alle mogelijke vragen en opmerkingen van 
de gehandi kapten met de monitor bespro
ken. 

Ook werden .peterschappen' ingevoerd: 
verantwoordelijkheden, hoe miniem ook, 
worden gegeven aan de gehandikapten over 
zaken van algemeen nut voor het atelier 
zoals de verlichting, de verwarming, de mu
ziek, het gereedschap, de vuilnisbakken... 
En o wee de verantwoordelijke die de vuilnis 
niet op tijd heeft buitengezet I 

KOMEN EN GAAN 
Werken met gehandikapten veronderstelt 

wel specifieke moeilijkheden. Op een minza
me en onopvallende manier worden de werk
nemers gevolgd, onder andere via de prik-
klok en de kontrole op hun produktiviteit, 
maar meer dan in een ander bedrijf wordt 
men wel gekonfronteerd met psichologische 
moeilijkheden of met problemen van onwetti
ge afwezigheid. Dit alles wordt met behulp 
van de sociale dienst omzichtig aangepakt, 
maar de gehandikapten worden wel steevast 
op hun verantwoordelijkheden gewezen. 

Een en ander heeft ook tot gevolg dat er 
zich in het personeelsbestand een grote 
wisselwerking voordoet. Velen komen, en 
sommige werkplaatsen hebben lange wacht
lijsten, velen gaan ook. In 1990 verlieten 45 
gehandikapten definitief de werkplaats, ter
wijl er 51 nieuwe aanwervingen gebeurden. 
Toch gelooft direkteur Rosseel niet echt in 
een doorstromingspolitiek, nochtans een van 
de officiële doelstellingen van de beschutte 
werkplaatsen. 

Direkteur Rosseel: „ Wij zullen alles doen 
om onze mensen naar de gewone arbeids
markt te helpen. Maar die doorstroming is 
eerder miniem — 6 gehandikapte werkne
mers van De Oesterbank hebben in 1991 de 
overstap gewaagd — en de ervaring leert 
ons bovendien dat velen ontgoocheld terug
keren. Bij ons waren ze de besten, hadden 
ze aanzien en een goede sociale begelei
ding. In een normaal bedrijf valt dit weg en 
zijn ze de zwaksten. 

Dit minderwaardigheidsgevoel gekombi-
neerd met de stress van de privé-sektor Is 
voor velen onoverkomelijk. Bovendien zijn 
ook voor De Oesterbank enkele goeie ele
menten noodzakelijk." 

RAMP VOORKOMEN 
De Oesterbank is, als vzw, een goeddraai-

ende onderneming. De overgang naar een 
volwaardig bedrijf is gelukt, met behoud van 
een eigen sociale, familiale sfeer, die gehan
dikapten motiveert en ook voor het omkade-
ringspersoneel een geweldige stimulans be
tekent. Toch waarschuwt direkteur Rosseel 
voor subsidievermindering en de onbeslist

heid van het pas opgerichte Vlaams Fonds. 

Direkteur Rosseel: „Tot voor enkele ja
ren dienden we onze investeringsvoorstellen 
in januari in bij het Rijksfonds. In juni nam 
men hieromtrent een beslissing en in de loop 
van september bekwamen we de subsidies. 

De niet-werking van het pas opgerichte 
Vlaams Fonds (dat de taken van het Rijks
fonds overneemt) doorkruist dit schema en 
doet ons in onzekerheid leven. Bovendien 
zijn onze subsidies van de Nationale Loterij 
en de provincie West-Vlaanderen afhankelijk 
van de beslissingen van het Vlaams Fonds. 
Door dit alles is het niet denkbeeldig dat de 
doelstelling van de beschutte werkplaatsen, 
de tewerkstelling van gehandikapten, in het 
gedrang dreigt te komen. En dit zou echt een 
ramp betekenen. 

Het enige alternatief voor vele van onze 
werknemers is vandaag het OCf^W. De over
heid moet goed beseffen dat het subsidiëren 
van de beschutte tewerkstelling niet alleen 
een humane plicht is tegenover diegenen die 
anders hun dagen in nutteloosheid dreigen 
te moeten slijten, maar bovendien ook nog 
relatief goedkoop. Vi/ant deze subsidies heb
ben een gunstige financiële weerslag voor 
de overheid in de zin van BTW-ontvangsten, 
sociale zekerheidsuitkeringen en belastin
gen. 

Wel is het zo dat de gemeenschapsminis
ter die de subsidies uitdeelt niet dezelfde is 
als de nationale minister die de financiële 
baten mag ontvangen..." 

Filip Delos 

(foto's R.Szommer) 

iiiiiiiilMfffiiffiiÉttllli^ii ^^^^Èf 

In het konfektieatelier van De Oesterbank worden behalve handdoeken en 
washandjes ook kussenslopen vervaardigd. Behalve voor eksport wordt dit 
artikel voornamelijk aan grootwarenhuizen geleverd. 
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GEHANDIKAPTE BLIJFT AANGEWEZEN 
OP BESCHUTTE WERKPLAATSEN 

Maatschappelijke integratie van gehandi-
i<apten blijft een moeilijk punt. Het zijn witte 
raven, de geiiandikapten die we terugvinden 
in het gewone arbeidscircuit. De .beschutte' 
tewerkstelling is nog steeds, ondanks finan
ciële moeilijkheden, het toevluchtsoord bij 
uitstek voor volwassen minder-validen. Maar 
ook de beschutte werkplaatsen hebben een 
evolutie meegemaakt. 

AFGESLOTEN ^ 
ARBEIDSMARKT 

Een job is voor iedereen belangrijk. Het 
levert ons niet alleen een inkomen op, maar 
ook een gevoel van eigenwaarde, een gere
geld leven, sociale relaties. Dit alles geldt 
ook voor gehandikapten. Meer dan wie ook 
hebben zij nood aan arbeid voor het verzeke
ren van hun gezondheid en hun maatschap
pelijke integratie. Arbeid is vaak het enige 
kanaal waarlangs ze met hun omgeving in 
kontakt komen of waarmee ze hun kapacitei-
ten kunnen ontwikkelen. Bovendien is ook de 

samenleving meer gediend met aktieve ge
handikapten die gedeeltelijk in hun onder
houd kunnen voorzien, dan met permanent 
hulpbehoevenden. 

Overheid en sociale partners hebben dan 
ook pogingen ondernomen om de tewerk
stelling van gehandikapten op de gewone 
arbeidsmarkt te bevorderen. Een van de 
bekendste instrumenten hiertoe is de kollek-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 26, afgeslo
ten in de Nationale Arbeidsraad in 1975. 
Daarin wordt bepaald dat de werkgever de 
gehandikapte werknemer een loon mag uit
betalen in verhouding tot zijn rendement. 

Het verschil tussen dit loon en het normale 
loon wordt dan gedekt door een tussenkomst 
van de overheid. Ook bestaat een tegemoet
koming in het loon en de sociale lasten 
gedurende maksimum 1 jaar ten voordele 
van de gehandikapte werknemer. Hierdoor 
wil men de werkgever een kompensatie bie
den voor de aanpassingsperiode, die door 
een handikap moeilijker of trager verloopt. 

Omtrent deze en andere stimulerende 
maatregelen hoeft men zich echter weinig 
illusies te maken: hun effekt is gering. De 

KAO nr. 26 bijvoorbeeld leverde in 1985 
nauwelijks 44 nieuwe tewerkstellingsplaat-
sen op, in 1988 75. Eind 1988 waren er wel in 
totaal iets meer dan 3.500 gehandikapten bij 
deze regeling betrokken. 

Jos Huys, als assistent verbonden aan de 
KUL, ziet naast de vooroordelen tegenover 
gehandikapten een drietal oorzaken voor het 
feit dat de gewone arbeidsmarkt zo goed als 
afgesloten is voor personen met een ernstige 
lichamelijke of geestelijke handikap. Voor
eerst ontbreekt een afdoende regeling inza
ke positieve diskriminatie van gehandikap
ten. De zeldzame maatregelen in ons sociaal 
recht, zoals minimumkwota inzake tewerk
stelling van gehandikapten, worden slechts 
zeer matig toegepast bij gebrek aan daad
werkelijke sankties. Ook de stelsels van de 
sociale zekerheid zouden de tewerkstelling 
van gehandikapten eerder ontmoedigen dan 
stimuleren. De middelen worden te veel 
besteed aan vergoedingen, te weinig aan 
ondersteuning en herstel van de arbeidsge
schiktheid. 

Als voorbeeld wordt de integratietege
moetkoming vernoemd, die de gehandikapte 

De investering in dure en makkelijk te bedienen machines is noodzakelijk om de zwaardere gehandikapten aangepast 
werk te kunnen verschaffen. 
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De doorstroming van gehandikapten naar de .gewone' arbeidsmarkt Is vaak 
een probleem. Een minderwaardigheidsgevoel gekombineerd met een ver
hoogde stress is voor velen onoverkomelijk. 

verliest wanneer hij voltijds kan werken op de 
arbeidsmarkt. Werken levert de gehandikap-
te dan ook geen of slechts een matige 
Inkomensverhoging op, wat geen echte sti
mulans kan betekenen. 

Ten slotte wijst Huys op het feit dat de 
meeste welzijnsvoorzieningen georiënteerd 
zijn op de niet-werkenden. De gemeenschap 
financiert wel de bijstand aan gehandikapten 
In Instellingen, niet aan dezelfde gehandi
kapten op de werkplaats. Hij pielt dan ook 
voor het richten van de subsidiëring naar 
.persoonlijke assistentie' van de gehandi-
kapte op de arbeidsplaats. 

In het spanningsveld tussen opvangbeleid 
(speciale voorzieningen voor gehandikapten) 
en Integratie (het voorzien van voldoende 
middelen aan personen met een handikap 
om hun maatschappelijke achterstelling te 
bestrijden) heeft de opvangfunktle, zo stelt 
Huys, een al te groot overwicht, en dit ten 
nadele van de integratie, dat inderdaad een 
werk van lange adem is. 

Hoedanook vormen beschutte werkplaat
sen vandaag het belangrijkste kader voor de 
tewerkstelling van gehandikapten. Ze wer
den opgericht in uitvoering van de wetgeving 
van 1963 inzake de sociale reklassering van 
minder-validen en met als hoofdopdracht het 
scheppen van werkvoorwaarden voor diege
nen die niet in het gewone arbeidscircuit 
kunnen funktioneren. 

Een netwerk van beschutte werkplaatsen 
werd opgericht waarbij men steeds poogde 
het dellkate evenwicht tussen de sociale 
wensen en de ekonomische mogelijkheden 
te vinden. Waren de beschutte werkplaatsen 
In het begin veeleer goedbedoelde bezig
heidscentra, dan is men meer en meer gaan 
evolueren naar volwaardige ekonomische 
entiteiten. Deze evolutie kent vandaag haar 
meest ekstreme uitloper In de beschutte 
werkplaats De WAAK in het Westvlaamse 
Kuurne. Dit is een op en top gekomputeri-
seerd en getechnologiseerd bedrijf gewor
den met 1200 werknemers dat onder meer 
aktief is in de fijne elektro-montage, de eigen 
produktie van elektrische bedrading, het ma
ken en afwerken van TL-lampen, bureaulam
pen enz... 

ONRECHTSTREEKSE 
WINST 

De beschutte tewerkstelling voldoet duide
lijk aan een behoefte. Het aantal tewerkge
stelde gehandikapten blijft er stijgen, on
danks een in 1987 uitgevaardigde erken-
nlngsstop voor de oprichting van nieuwe 
werkplaatsen. 

Momenteel zijn er In Vlaanderen 69 werk
plaatsen aktief die samen 12.689 gehandi
kapten en 1768 omkaderingspersoneelsle-
den tewerkstellen. Hun jaarlijkse omzet be
draagt om en bij de 10 miljard frank. 

En toch. Ondanks dit ogenschijnlijk suk-
sesverhaal werd door de VLAB, het Vlaamse 

overkoepelend Orgaan van de Beschutte 
werkplaatsen, eind vorig jaar de alarmklok 
geluid. In tegenstelling tot allerhande be
leidsverklaringen over de noodzakelijke inte
gratie van kansarmen en gehandikapten ont
snapten de werkplaatsen de jongste jaren 
niet aan de algemene besparingswoede, zo 
wordt gesteld. 

De Vlaamse Eksekutieve nam de afgelo
pen jaren enkele besparingsmaatregelen die 
hard aankwamen: 

- de toelagen voor de werkkledij en de 
aankoop van klein materiaal werden afge
schaft. 

- de uitrustingstoelagen, nodig voor de 
aankoop van machines en meubilair, worden 
niet meer beschouwd als subsidies doch als 
renteloze leningen. 

- wanneer de beschutte werkplaats wou 
uitbreiden, was vroeger een toelage mogelijk 
tot 30 vierkante meter per gehandikapte; dit 
werd beperkt tot 10 vlerkante meter. 

Deze en andere maatregelen leidden er 
volgens de VLAB toe dat de beschutte werk
plaatsen de afgelopen drie jaar meer dan 
900 miljoen dienden in te leveren. En men 
vreest het ergste voor de toekomst. Op de 

begroting van 1992 voor het Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Personen met 
een Handikap werd beslist de ekonomische 
recessietoelagen (een ekstra toelage van 5% 
op de loontoelage die in 1975 was ingevoerd 
om te helpen de toenmalige ekonomische 
recessie het hoofd te bieden; ondertussen 
werd dit door de werkplaatsen als verworven 
beschouwd) af te schaffen, wat een minde
rinkomst zal betekenen van 250 miljoen 
frank. 

Men vreest dat dit wel eens het begin zou 
kunnen zijn van het knabbelen van over
heidswege aan de loonsubsidies. Dit zou 
volgens de VLAB een ware .ravage' In de 
sektor van de beschutte tewerkstelling mee
brengen. Bovendien leerde onderzoek (door 
de VLAB zelf uitgevoerd) dat van elke 685 
frank die de tewerkstelling van een gehandi
kapte aan de overheid kost, er 515 frank 
terugvloeit onder de vorm van BTW, sociale 
zekerheidsbedragen, belastingen en sociale 
en kulturele integratie. 

Wat van de beschutte werkplaatsen met
een de goedkoopste sociale Instelling maakt. 

(f.d.) 
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NIEUWJAAR IN KROATIË 
In een vorige „WIJ" (10 jan. 
'92) brachten wij verslag uit van 
de interessante maar gevaariij-
ke oudejaarstocht in Kroatië. 
O.I.V. senator Wiüy Kuljpers be
leefde een groep Vlamingen, 
waaronder ook een joemalist 
van het „Het Lxiatste Nieuws" 
en „Het Vollt" de kerst- en 
nieuw^aarsperlode. 
Aan de hand van het nauwkeu
rig bijgehouden dagboek van 
Nadim Veulemans en de foto's 
van Ronald Szommer maken 
wij de reis mee. Oe laatste da
gen van '91 bereikte de groep 
de grens ntet Bosnië-Herzego-
vina, dat andere etnisch-kruit-
vat... 
Op oudejaarsdag en nieuwjaar 
onderhandelde senator Willy 
Kuljpers met Servische militai
ren over een... ogenblik vrede. 

Vrijdag 27 december '91 

's Morgens vroeg rijden we slaperig met 
ons busje uit de buil< van het schip in een 
bijna onberoerd, Italiaans-aandoend Split. 
We worden ontvangen door maar liefst drie 
tolken en een militair afgevaardigde. Het 
luksueuze, internationale Hotel Split, waar 
we ontbijten, ligt er kil en ongezellig bij, 
zonder één toerist! Wel werden er een paar 
honderd vluchtellingen in onder gebracht. 
En de steriel-wit aangeklede EG-waarne-
mers vonden er hun hoofdkwartier voor deze 
frontsektor van de Dalmatische kust. 

Gaius-Aurelius-Valerius Diocletianus, een 
Romeins keizer uit de 3e. eeuw voor Kristus 
— overleden in 316 — bouwde hier aan de 
„overkant-van-Rome" zijn zomerpaleis. Er 
schiet nog 30.000 m^ van over, tenminste als 
de Serviërs er niet anders over denken!... 
Samen met Dubrovnik prijkt Split {Aspalatos 
voor de Grieken en Spalatum voor de Romei
nen) sedert 1979 op de Unescolijst van de te 
beschermen „wereldmonumenten". Die 
Diocletianus was de laatste Romeinse keizer 
die de kristenen ,,ex officio" over de kling 
joeg. Hij liet zich versieren met oorlogsbuit 
uit Egypte: sfinksen, granietwerk, enz... Wij 
zullen dit alles niet kunnen bewonderen 
tijdens deze oorlogstijd. De malse bedden in 
hun koele kamers zeggen ons iets meer! 
Precies een Fellinifilm... Want deze lukse 
staat in schril kontrast met ons — nu gebom
bardeerde — kostschooltje in Karlovac of 
met Hotel California aan het front. Voor 

baanderen hefpt KBOATg 

Sisak — Onze Vlaamse afvaardiging wordt in het overbevolkte bejaardente
huis ontvangen. DIrekteur heer Miroslav Matic wil samenwerken met Vlaamse 
bejaardengroepen. Hij dankte voor de goede steun die het tehuis vanuit 
Vlaanderen bereikte. 

sommigen onder ons wordt het verblijf in 
Split werkelijk een rustdag. Anderen bezoe
ken de eerste frontlijn, hoog in de bergen. 

Wanneer we naar Sinj, de tweede lijn, rijden 
op een 30-tal kilometer van Split, volgt ons 
een karavaan wagens. 

Alle mogelijke persorganen — televisie 
inbegrepen — zijn „paraat" om senator 
Kuljpers en zijn ploeg te „verslaan". Op dat 
vlak zijn de Kroaten zéér goed georgani
seerd niettegenstaande de oorlogsverwar
ring. (Hun morele weerbaarheid lijkt al even 
solide te zijn.) 

Niet minder dan 4 regionale TV-stations en 
een 3-tal kranten brengen dagelijks goed 
beeldmateriaal. Ook de Kroaatse plakbrie-
ven zijn juweeltjes van grafische propagan
da. En de stijlvolle, Dalmatische gastvrijheid 
blijft gehandhaafd, 's Avonds wordt er ons 
zelfs een heuse receptie aangeboden, waar
op ook de twee Vlaamse en de Waalse EG-
waarnemers aanwezig zijn. De Laatste 
Nieuws- en Het l^o//f-joernalisten schrijven 
die avond een mooie ,,primeur" uit met veel 
pittige details. Zo weet lezend Vlaanderen 
wat onze afvaardiging uitspookt „te velde", 
want de fax werkt hier nog. 

Minder leuk is het relaas over de Peruéa-
stuwdam op de Cetinarivier, dat we hier te 
horen krijgen. Een massa water — 80 km^, 

360 m boven de zeespiegel! — schuilt er 
achter een klei-dam en voorziet Split met 
omgeving van elektriciteit. Men vertelt ons 
dat de Servische luitenant-generaal Vladimir 
Vukovic, hoofd van het beruchte Kninkorps 
(Knin = een spoorwegknooppunt op de lijn 
Split-Zagreb, waar de opgefokte Servische 
onrust op Kroaats grondgebied voor 't eerst 
begon), de dam liet ondermijnen. Ir. Stipe 
Ticinovic, hoofd van de Kroaatse Elektrici-
teitswerken, geeft senator Kuljpers heel wat 
bijzonderheden over het gebrekkige onder
houd van de door de Serviërs bezette dam. 
Eens het water overloopt... of de dam ont
ploft, valt de schade niet te berekenen voor 
de hele streek rond Hrvace en Sinj met zijn 
vliegveldje. En de sneeuw smelt volop — 
volgens de jongste berichten stond het water 
tot op 40 cm van de rand! Onmiddellijk 
verzendt Willy Kuljpers een protesttelegram 
naar Belgrado en verwittigt de VN en de EG. 
Ook Dieter Woltmann, die hier het Rode 
Kruis leidt, alarmeert de wereldopinie. Laat 
ons maar hopen. Maar helemaal gerust sla
pen we die nacht niet in Split... 

Zaterdag 28 december '91 

Zoals échte ,,Onnozele Kinderen" — die 
dag waardig! — trekken we het gebergte in, 
niet goed beseffend wat ons te wachten 
staat. We trachten vanuit Split dwars door-
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heen Bosnië-Herzegovina (4,2 miljoen inwo
ners) naar de Kroaatse stad Osijek-Esseg 
(vroeger hoofdzakelijk Duitse inwijkelingen) 
te rijden. Er bestaat geen duidelijkheid over 
de politiek-militaire toestand in deze deelre
publiek. Wel is geweten dat men onafhanke
lijkheid wil, maar dat ook hier het Joegos-
laafs leger de touwtjes in handen heeft. 
Bovendien hebben het Joegoslaafs leger (én 
de Cetniks I) er vrije toegang tot In de bezette 
gebieden van Slavoons- en Dalmatlsch Kroa
tië. Bosnië is een grote maar arme republiek, 
ondanks de aanzienijke bodemrijkdommen. 
Het bezit een sterke moslimkultuur — over
blijfsel van de eeuwenlange Turske bezet
ting. 

SNEEUWSTORMEN 
Bosnië-Herzegovina vormt een etnisch 

kruitvat met: moslims (44%), Serviërs (32%) 
en een Kroaatse minderheid (17%). Het 
parlement In het ons welbekende Sarajevo 
riep op 15 oktober '91 op zijn beurt de 
soevereiniteit uit, maar die werd echter niet 
gesteund door de Servische Demokratische 
Partij die een derde van de zetels bezet. Zij 
weet zich gesteund door het Joegoslaafse 
leger. De moslims hebben reeds hun simpa-
tie betuigd bij de Kroaten, mede door het feit 
dat Servische Cetniks, zich tijdens de Twee
de Wereldoorlog schuldig gemaakt hebben 
aan massamoord op de moslimbevolking. In 
Sarajevo-zèlf gist het ook. Servische Cetniks 
— ultra-ortodokse kristenen! — willen er een 
zelfstandig-Servisch republiekje uitroepen 
en dat in een overwegende islamstad, waar 
de moslims aarzelend een simpatieverbond 
koesteren met de katolieke Kroaten!... 

Nog voor we de grens met Bosnië-Herze
govina bereiken zien we links van ons het 
stuwmeer met de Peru6a-dam liggen. Hier 
stoppen we eventjes om foto's te nemen; dit 
is niet ongevaarlijk, aangezien het gebied 
door de Serviërs bezet is! Hoe bereiken we 
ooit Kroaats Slavonië? Maar aan de grens 
worden we opgewacht door de Bosnische 
politie, die ons tijdens de tocht korrekt en 
doelmatig begeleidt. Gevaarlijker dan de 
Cetniks die we hier en daar ontmoeten, 
woedt onverwacht een sneeuwstorm die 
komt opzetten nadat we een paar uren in het 
hooggebergte rijden. Het zicht is herleid tot 
nul. Zo glijden we met ons busje tegen de 
voorrijdende wagen van senator Willy Kuij-
pers. Buiten de koetswerkschade, enkele 
schaafwonden en de schrik kamen we er 
allemaal goed vanaf. Maar het gure weer 
blijft met rukwinden aanhouden tot we in 
een, meer beschut, hooggelegen dal gera
ken, nadat een reuzesneeuwruimer de weg 
vrij duwde, 'n Honderdtal kilometer verder 
leiden de Bosniërs ons de weg af, want de 
Serviërs liggen voor ons en houden die 
bezet! Langzaamaan rijden we uit het hoog
gebergte de moersvlakte van Sava, Drava en 
Donau tegemoet: het misterieuze Slavoonse 
polderland van Kroatië, nog steeds de voed-
selschuur van Zuid-Midden-Europa... met 

een petroleum voorraadje! Meteen Europese 
lening wordt hier een verbindingskanaal ge
pland tussen die stromen om de binnenvaart 
tussen de Noordzee en de Zwarte Zee met 
ong. 450 km. te verkorten. Een begeerd 
gebied dus! 

's Avonds tuffen we doodmoe het omsin
gelde Osijek binnen. We hebben haast on
merkbaar twee maal de Servisch-Kroaatse 
grenslijn overschreden! Wel moet gezegd 
worden dat beide „partijen" hiervan op de 
hoogte waren. Ook dat is een der misteries 
van deze dwaze oorlog. 

Osijek doet ons denken aan Karlovac, de 
witte, koude stilte van een geteisterde stad. 
We worden opgevangen in een toeristen
loos, serre-achtig kuuroord, waar kapotte 
ruiten en wapperend plastiek aan een triller-
film doen denken. Voor 'n paar dagen boor
den 7 Servische granaten reuzekraters rond 
dit reuma-oord, het paradepaardje van de 
streek. Dit alles zonder enig militair doelein
de. Begrijpe wie begrijpen kan. 

Zondag 29 december '91 
De mist doomt over het bevroren, ingepol

derd land. In het met zandzakjes beschut 

stadhuis van Osijek overleggen we voor onze 
bezoeken. Dan trekken we naar de bocht van 
de Donau, daar ligt het zwaar getroffen 
Vinkovci, de 3e grootste stad van Oost-
Slavonië. De meesten van de 98.484 inwo
ners vluchtten naar Westelijk Slavonië. Tus
sen hen hoorden — volgens de volkstelling 
van 1991 — zowat 80% bij de Kroaten thuis. 
13% noemde zich Servisch; 1,6% Hongaars 
en 0,1% Duits. Van de Joegoslaven bleef er 
nog slechts 5,3% over — in 1981 waren ze 
nog met 9,7%. Deze mooie historische stad 
— hier werd ooit slag geleverd tussen het 
Oost- en Westromeinse Rijk! — toont nog 
weinig heel. Het gebied rond Vinkovéi leeft 
voor 2/3 van de landbouw. De jongste jaren 
werd er ook olie gevonden. De stad groeide 
rond een der belangirjkste spoorwegenk
nooppunten van Kroatië. Zes spoorlijnen 
vertrekken van hieruit naar alle richtingen in 
Europa. Op 21 kilometer ligt het door de 
Serviërs verwoeste en na 11 weken gevecht 
ingenomen Vukovar. 

> 

Sisak — In het gemeentelijk weeshuis vonden een 70-tal kinderen hun 
toevlucht. Sommigen van hun ouders zijn vermist. Zuster Beatrijs Backaert en 
haar Aalsterse ploeg zorgden voor een prachtige kerstverrassing. En of er 
entoesiast gereageerd werd! Mevrouw Sonja Soldic, hoofd van de gemeente
lijke sociale dienst, wil verbroederen met 'n gelijkaardige Vlaamse instelling. 
Wie gaat er op in? 
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EEN NIEUW BEIROET? 
Vanaf begin mei '91 ontstonden er ook in 

Vinl<ovci kunstmatig opgezette spanningen 
tussen de Kroaatse inwoners en de Servi
sche minderheid. Men beweert hier dat het 
Joegoslaafs leger nooit neutraal geweest is: 
Serviërs werden door legermensen bewa
pend om in opstand te komen tegen hun 
Kroaatse medeburgers. Sindsdien worden er 
op een ongekontroleerde manier aanvallen 
„georganiseerd" op de Kroaatse burgerbe
volking en het Kroaats leger door leden van 
het Joegoslaafs leger, de Cetniks en een 
soort territoriale Servische legergroep. Er 
bestaat tussen hen haast geen koördinatie of 
strategie. Men schiet wanneer men wil én op 
willekeurig gekozen doelwitten. Overgelopen 
soldaten uit het Joegoslaafs leger vertelden 
dat hun generaals „gekommandeerd" wor
den door de Cetniks! Een echte Libanese 
toestand dus. 

Bij een vorig bezoek vergeleek Willy Kuij-
pers deze stad al met Beiroet. En de toe
stand verbeterde er niet op. Vinkovéi ligt nu 
— net zoals Osijek — langs drie zijden 
ingesloten... 

Vanaf 14 september barstte de oorlog in 
Vinkovéi volledig los. 31 reservisten uit het 
Joegoslaafs leger — 1 Kroaat, 1 Serviër en 
29 Hongaren — liepen over naar het Kroaats 
leger. Interessant om weten is dat het Joe
goslaafs leger steeds soldaten met een ,,an
dere" nationaliteit in de eerste frontlijn 
plaatst, met de bedoeling om de Serviërs te 
sparen. De legeroverheid dreigde met zware 
vergeldingsakties indien het overgelopen 
garnizoentje niet zou terugkeren. Intussen 
waren uit veiligheidsoverwegingen de deser
teurs al in Hongarije ondergebracht. Sinds 
die dag werd de stad beschoten met lichte
en half-zware artillerie. De raketten — eens 
binnengedrongen door de ramen — richten 
een ware ravage aan in de huizen. De 
gevreesde ,,rocket missiles" kunnen 2 tot 3 

huizen tegelijkertijd doorboren. Maar de erg
ste aanvallen komen vanuit de lucht. Alles-
verwoestende bommen tot 500 kilogram wor
den kriskras over de stad gedropt. 

Tot op de dag van de „Onnozele Kinde
ren" werden in Vinkovié 283 mensen gedood 
en 1223 mensen gewond... Over de bezette 
gebieden bezit men geen cijfers. Wel weet 
men — uit officieuze bron — dat er in het 
dorpje Ante 'n 80-tal burgers doodgeschoten 
werden. Anderen zouden overgebracht zijn 
naar gevangeniskampen in Servië. Vaak 
worden dergelijke Kroaatse „gevangenen" 
als gijzelaars gebruikt om ze later te ruilen 
tegen aan het front gevangen genomen Ser
vische militairen. 

Soms kiest de artillerie toch doelbewust! 
Namelijk: scholen, kerken en historische 
gebouwen, kortom: het Kroaats kultureel 
patrimonium! Maar ook de stadsinfrastruk-
tuur ligt er totaal ontredderd bij: het spoor
wegstation, fabrieken, 90% van de telefoon-
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Vinkovci — Spiksplinternieuwe ziekenwagens voor het bevocliten hospitaal: 
schietschijf van Cetnik-haat. 

lijnen, de plaatselijke radiozendmast, enz... 
Zo raakte de hele stad nu haast volledig 
geïsoleerd. Ook 30% van de wooninfrastruk-
tuur is volledig vernield. De schade loopt in 
de miljarden. Maar er is meer. 

Het grootste schandaal kan wel de ver
woesting van de hospitalen in Karlovac, 
Osijek en in Vinkovói genoemd worden. Zie
kenhuizen zijn in tijden van oorlog door de 
Konventie van Geneve beschermde gebou
wen. In Vinkovéi staat nog enkel het geraam
te van het hospitalenkompleks overeind. Het 
nieuwe gebouw was pas een maand in 
gebruik. Op het parkeerterrein liggen zwart
geblakerde, volledig vernielde ziekenwa
gens. De Serviërs zitten hier op 300 meter. 
Hun scherpschutters loeren dag en nacht. 
Soms kan het verplegend personeel dagen
lang niet weg. 

112 dagen geleden werd het hospitaal 
voor het eerst zwaar gebombardeerd. Sinds
dien verzorgt men de patiënten in de kelder
verdieping. Enkel de dringende chirurgische 
ingrepen worden hier nog uitgevoerd. De 
rest van de patiënten wordt overgebracht 
naar vooralsnog veiliger Kroaats binnenland. 
Ook wij verlaten heel voorzichtig dit haveloze 
gebouw, want op 100 meter van het hospitaal 
loopt de eerste lijn. De Kroaatse soldaten zijn 
verheugd ons te zien. Ze bieden ons eten 
aan en een borreltje voor-tegen-de-koude. 
Toch is ook hier van dronkenschap geen 
sprake. Iedereen blijft vriendelijk en beleefd, 
maar ook op zijn hoede. Als geschenkje 
bieden de Kroaten ons een heuse raketaan-
val aan op een vijandelijke tank. Met z'n allen 
duiken we de loopgrachten in en ja hoor, bij 
de tweede poging is het raak. De soldaten 
juichen. Maar wij worden zachtjes aange
maand om naar de schuilkelders te trekken 
wegens de mogelijke weenwraak. 

Wat verder ontmoeten we Steve Gant, een 
Engelsman van Vlaamse afkomst. Hij is ook 
een trouwe bezoeker van onze IJzerbede
vaart. Steve is hier omdat hij vindt dat hij de 
Kroaten kan helpen door zijn legerervaring. 
Hij is optimistisch over het verloop van de 
oorlog. Hij vertelt dat het Kroaats leger mis
schien niet zo goed uitgerust is, maar de 
moraal is hier veel beter. „De Serviërs drin
ken zich iedere nacht lazarus. Zelden begin
nen ze te schieten voor 12u. 's middags!". 

ONDER VUUR 
Ook op strategisch vlak heeft hij geen 

hoge dunk van de Serviërs. „Een overgelo
pen jongen van 17 jaar vertelde ons dat het 
federaal leger een depot openhield waar 
olievaten naast de andere munitie opgesla
gen waren. Enkele mortiergranaten waren 
voldoende om de hele boel in de lucht te 
doen vliegen." 

Ook hij wil vrede voor het nieuwe jaar. 
Maar nog geen enkele keer hebben de 
Serviërs zich aan een voorlopige wapenstil
stand gehouden: „Men zou dat woord wa
penstilstand beter veranderen: de ene partij 
beschiet de ander, die op zijn beurt niet mag 
antwoorden!" 

De bevelvoerende officier nodigt ons uit in 
zijn huis. Zijn vrouw en een zoon bleven bij 
hem aan het front. Hun jongste zoon sneu
velde voor enkele maanden... We bekijken 
plots met andere ogen de overkant van de 
straat waar de resten van vernielde huizen 
meer dan voorheen ,,pijn doen". En bijna 
worden we zelf verrast door een granaat uit 
het Kroaats kamp. Wegens een technisch 
defekt maakt die een draai van 180° om zich 
(op een 10-tal meters van ons) 'sissend in de 
sneeuw te boren, in plaats van te ontploffen. 
Even maar en alles wordt terug stil in de 
bijtende winterkoude. 

Het duistert vlug over de Slavonische vlak

te en er heerst begrijpelijkerwijze de spertijd. 
We keren terug naar Osijek nadat we ieder
een geluk toewensen en hopen Steve ge
zond en wel terug te zien bij de volgende 
IJzerbedevaart. 

In het al even verlaten Osijek gaat het 
leven ondergronds een beetje verder. Van 
achter de zandzakjes boven de keldergaten 
zien we het vage lichtschijnsel van een café. 
Ook hier leeft men van dag tot dag, want het 
zou de laatste kunnen zijn. Wij stapelen ons 
reisgoed terug in het Volkswagenbusje en 
met gedoofde lichten verlaten we de stad. 

Split — Alvorens naar Osijek (en de overkant!) te reizen overlegt senator Willy 
Kuijpers met de Kroaatse Sektorkommandant Kravic hoe de Vlaamse afvaardi
ging veilig door Bosnië kan geloodst worden... 
Damir Jovanovic (rechts op de foto), die ooit „zijn Frans" in Borgworm leerde, 
zorgde voor de vertaling. 
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EEN OGENBLIK VREDE 

Vinkovci — In de buurt van het ziekenhuis bouwden de Kroaten met veroverd 
materiaal een mitraitleursnest uit... 

Plots wordt er opnieuw gebombardeerd. De 
hemel licht hel op door het luchtafweerge
schut. Het is stil in onze minibus. We denken 
aan degenen die we achterlaten: Willy Kuij-
pers en zijn dochter Tine, samen met de 
joernalisten Rony Driesmans en Wim De-
poortere. Zij zullen trachten „de overkant" te 
bereiken om er met behulp van de EG-
waarnemers vrede trachten te stichten. Maar 
hoe zullen ze die breiken? De haat is groot. 
En Osijek ligt omringd door besneeuwde 
mijnenvelden... 

Later in Zagreb vernemen we opgelucht 
dat iedereen ongedeerd bleef en dat zij een 
sektorleel vredessukses boekten. Ook ons 
busje bleeft gespaard. Maar ondanks het 
optimisme van de frontsoldaten, is het duide
lijk dat Osijek en Vinkovéi niet kunnen stand 
houden als het Joegoslaafs leger, opgejut 
door de Cetniks, met zwaar materiaal zou 
doorzetten... 

Maandag 30 december '91 

Vóór we naar Vlaanderen terugkeren ont
moeten we eerst in Zagreb vice-president 
Dravko Tomaó. Tomac is erg ontgoocheld 
over de houding van de Verenigde Staten en 
Europa. „Ameril<a en Engeland zijn mede
verantwoordelijk voor deze oorlog. Ze tiad-
den de onaftiankelijkheid en soevereiniteit 
van Kroatië al veel eerder moeten erkennen 
om zo steun te kunnen bieden", zegt Tomaé. 
„Landen zoals Kazachstan en Moldavië wor
den onmiddellijk erkend, ondanks het feit dat 
zij niet in orde zijn op 't vlak van mensenrech
ten. Door het uitstellen van de erkenning 
wordt de vijand aangemoedigd. Wij hebben 
geloof in de publieke opinie van het Westen, 
maar minder in zijn politiek." 

Het grootste probleem is dat de EG en de 
VS Servië steeds gesteund hebben, om 
Joegoslavië als staat te kunnen behouden. 
Zo hebben de Serviërs genoeg materiaal om 
2 jaar lang oorlog te voeren. „ Vertel in de EG 
dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze 
gedaan hebben en wat ze nagelaten hebben 
te doen." 

Anderzijds dankt hij onze burgers voor de 
vele vrachtwagens hulpgoederen die zij naar 
Kroatië sturen. Dat steekt zijn volk méér dan 
een hart onder de riem. En speciaal vermeldt 
hij Vlaanderen. De eerste buitenlandse wa
gen die Zagreb bereikte kwam uit Vlaande
ren. Fier denken we daarbij dat wij hem met 
de Volksunie, met het Vlaamse Kruis, met 
„SOS-Ziekenhuizen" vulden... Zo volgden 
meer dan 500 ton tot hiertoe. 

Voor ons is de avontuurlijke tocht afgelo
pen. Willy Kuijpers, dochter Tine en twee 
Vlaamse joernalisten zullen morgen, samen 
met de EG-waarnemers, een poging onder
nemen om een Servische militaire delegatie 
te ontmoeten. Willy houdt vanaf morgen het 
dagboek bij. 

Nadine Veulemans 

Dinsdag 31 december '92 
• Met een Bretoense EG-waarnemer, de 
marineofficier Gautier, schieten we goed op. 
Ook hij gelooft in een sektoriële vrede. Er zijn 
soldaten aan beide zijden die mekaar van 
vroeger kennen. Ir. Srecko Lovrincevic, de 
burgemeester van Osijek is ook optimistisch 
alhoewel hij zich — zo ver van Zagreb — wat 
verlaten voelt. En prof. Dubravko Kucanda 
wil vertalen — hij spreekt uitstekend Engels. 
Ooit studeerde hij enkele maanden in Ant
werpen. De Gentse diplomaat Wans Kindt is 
het hoofd van de EG-waarnemers in Belgra
do, nog enkele dagen tenminste, dan wordt 
hij door een Portugees afgelost. Na lang 

Bosnië-Kroatië: Het tweede kruitvat 
van ex-Joegoslavië I De bazooka-kij
ker, loerend naar de tankvijand, dient 
ook als verrekijker! 

radio-seinen, afspreken en voonwaarden uit
bouwen komt een afspraak tot stand. Precies 
om 9u. moeten we in het besneeuwde nie
mandsland „de anderen" ontmoeten. Links 
en rechts bemerken we de dreigende topjes 
van landmijnen. Alle boerderijen zijn hier aan 
flarden geschoten. Het witte VW-busje rijdt 
vredig met een feestelijk-wapperende euro-
vlag (net een ijskreemwagen, flitst het ons 
door het hoofd...) dwars door een stil met 
kraaien bestippelde Donaulandschap. De 
Servische delegatie wordt er in vertegen
woordigd door een Engels-sprekende piloot, 
Obren Boskovió met een goede klad Kroaats 
bloed in de aderen. Hij wordt bijgestaan door 
de Deense kapitein Leo Kusk Ingeriev, een 
baardige Viking uit Fredericia die wonder-
goed met Obren opschiet. Snel worden de 
voonwaarden vastgelegd voor de volgende 
dag. In Apatin (ooit Klein-Berlin genoemd!) 
zullen we de Servische generaal Biorèevió 
en de kolonels Rakióevió en Memisevió ont
moeten. We kunnen bij hen overnachten in 
een herstellingsoord voor oorlogsgehandi-
kapten. Met volle hoop nemen we afscheid 
van ,,onze" Kroaatse burgemeester en tolk. 
Zij stappen uit en pikkelen behoedzaam 
doorheen de met mijnen bezaaide weg naar 
Osijek terug. Zachtjes rijden we over de hoge 
Donaudijken weg uit Nemetin, het spookdorp 
in het Kroaats niemandsland, naar Erdut. In 
de lege school huist het Servisch — of is het 
'n Joegoslaafs — legerhoofdkwartier. Wie 
zal het zeggen? Generaal Tomió Miroslav 
ontvangt ons militair-vanuit-de-hoogte. Hij 
verdedigt hier Joegoslavië! ,,Tijdens de 2e 
WO sneuvelde hier 1/3e van onze ingezette 
manschappen tegen de nazibezetter", weet 
je. 

Ik besluit maar stilletjes om onze vredes-
kansen af te wachten, f ine mag geen foto's 
maken en de rondhangende Servische sol
daten bekijken ons als wezens-van-een-an-
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dere-planeet. In het herstellingsoord te Apa-
tin worden we aan de balie open en bloot 
venwelkomd door een reuzegroot Cetnik-
plakbrief. Het orlodokse kruis prijkt er op de 
legermutsen, evenzeer zonder enige 
schroom. 

's Anderendaags zal Tine stiekem een 
reuze-Cetnikvlag boven een Joegoslaafse 
tank fotograferen vóór de wijnmakerij (nu ook 
gesloten) waar de onderhandelingen zullen 
doorgaan. Met Boskovió praatten we ronduit 
over zovele dingen van oorlog-en-vrede. Hij 
vindt zichzelf een Joegoslaaf. Maar wanneer 
ik hem geduldig onze Belgische onnatuurlijk
heid beschrijf, blijkt zijn Joegoslaafs „we
zen" ook maar een militair vernisje te zijn. Al 
drie maanden zag hij zijn familie niet meer 
terug. Dus morgen zal hij er niet bij zijn. Maar 
eerst wil hij aan de Donau ons een visavond-
je met een zigeunerstrijkje aanbieden. In een 
vrijwel verlaten visspijshuis tegen een Do-
naudijk geplakt, beleven we oudejaar met 
vissoep, Donaubaars en goeie (Kroaatse!) 
wijn. De een na de andere komen soldaten 
en enkele dorpsschonen er oudejaar vieren. 
We staan natuurlijk volop In de belangstel
ling en een van de soldaten geef ons fier zijn 
Cetnik-kenteken. 

Nieuwjaar 1992 
Vol goeie moed trekken we samen met de 

EG-waarnemers — een Deen, een Griek en 
een Siciliaan — én Boskovió, naar de herin
gerichte wijnmakerij van Erdut. De militairen 
zijn niet komen opdagen. In de plaats daar
van worden we gekonfronteerd met Pajo 
Nedió, Niomir Crnogoraó en Vitomir Deve-
tak. Zij betitelen zich als ministers van het 
Servisch Distrikt Slavonië, Baranja en West-
Srem. Later zal blijken dat zij zichzelf aan
stelden en verhitte Cetniks zijn. Tijdens de 
gesprekken steken zij hun ultra-ortodokse 
kerkelijke princiepen niet weg. Wordt onze 
aktie een maat voor niets? Zij aanvaarden 
wel een wapenstilstand van een maand en 
samenwerkingsmogelijkheden met de Kroa-
ten... maar beschouwen het veroverde ge
bied als Servisch! 

Dat dit laatste onaanvaardbaar wordt voor 
de overkant — evenals de onderhandelaars 
— besef ik maar al te goed. Maar ik besef dat 
hier, net zoals bij ons voor de grondwetsher
ziening, in fasen zal moeten gewerkt wor
den I Nog voor we doorheen de mijnenvelden 
goed en wel in Osijek terug zijn slaan op
nieuw de granaten in. Wil het Joegoslaafs 
leger of de Servische territoriale macht laten 
horen wie hier de baas is? Wij weten het in 
ieder geval niet. 

De ganse nacht door davert Osijek op zijn 
grondvesten. Dit nieuwjaarsgeschenk staat 
haaks op wat we wilden. Intussen is ook de 
EG-waarnemerstop uit Belgrado overgeko
men. Zij vindt ons pogen de moeite waard 
om ondersteund te worden. Over de boordra-
dio vernemen we dat de Joegoslaafse leger
leiding de verschillende vechtersgroepen 
niet onder kontrole heeft. Bij de Servische Lt. 
Kol. Vojislav Laeansld die ons de volgende 
dag in het niemandsland opwacht, proteste
ren we met alle beleefde termen die we voor 

die bedrieglijke omstandigheden kunnen op
brengen. Hij belooft ons krachtig tussenbei
de te zullen komen en geeft ons volop gelijk 
dat elke vrede beter is dan deze oorlog. 
Ongelovig rijden we weer eens terug over de 
onzichtbare frontlijn. En ja... is het wonder 
geschied? Wie weet! In elk geval de vuur-
monden zwijgen. Er kan weer normaal gesla
pen worden. En het blijft stil wanneer we in 
Osijek — 's morgens vroeg — wegrijden. De 
auto is nog met bloemekes dichtgevroren. 
Over de zijwegen, veiligheidshalve, bereiken 
we: Zagreb, 't Sloveense Maribor en Graz in 
het Oostenrijkse Stiermarken.Dèar rust ie
dereen uit van de dolle nieuwjaarsdag, pre
cies of er geen oorlog woedt op een dagje 
autorijden hier vandaan... 

Wllly Kuijpers 

(foto's R.Szommer) 

BEELDSPRAAK 

EEN HELPENDE 
HAND 

in tal van Vlaamse gemeenten wor
den akties ten voordele van Kroatië op 
touw gezet. Belangrijk daarbij is het 
verschaffen van de juiste informatie. 
Kontakt kan opgenomen worden met 
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23 — 
3020 Herent (016/22.96.42). 

Wie informatief wil zijn kan gebruik 
maken van een knipsel- en dokumenta-
tiemap, een informatiefilm, enz. 

Wie wil inzamelen legt zich het best 
toe op: wasprodukten, bakolie, melk
poeder en geneesmiddelen. 
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DE VLOS SCHITTERT IN TOSCA 
„Het preludium: precies 28 sel<onden, 24 

maten... en onmiddellijk sluipt er een figuur 
in gevangenisplunje binnen in de kerk van 
Sanct Andrea della Valle in Rome." (J.P. 
Rondas) 

Inderdaad, hiermee begint de opera Tosca 
— geen ouverture, slechts drie zware ak
koorden, het leidmotief van baron Scarpia, 
de tiranieke politiechef... maar ook van „de 
oogverblindende Romeinse middagzon". (F. 
Fricsay) 

Voorgaande geeft beter dan wat ook de 
dramatische gevoelsinhoud weer van de mu
ziek van Giacomo Puccini in Tosca — zijn 
meest gekoncentreerde opera. 

Wanneer hij in 1889 het toneelstuk La 
Tosca van Victorien Sardou met Sarah Bern
hardt had gezien, was hij sterk onder de 
indruk hiervan. Deze Sardou (1831-1908) is 
gekend als de auteur van de meest bloeddor
stige teaterstukken, en kreeg hierdoor de 
bijnaam van „de Caligula van het teater". 
Maar juist deze spanning tussen wreedheid, 
hartstocht en jaloezie, zorgden voor een zeer 
geloofwaardig en „veristisch" verhaal. 

EEN BRAVO VOOR 
RADIO 3 

Waarom al die verwijzingen naar J.P. Ron
das? 

Omdat wij met deze bespreking Radio 3 In 
de bloemen willen zetten. De zender maakt 
almaar meer goede programma's over mu
ziek. 

Als voorbereiding op de rechtstreekse uit
zending van Tosca (op 7 jan.) was er de dag 
ervoor in het nieuwe programma Mozaïek (nu 
elke maandag om lOu.) een ronduit schitte
rende uiteenzetting van J.P. Rondas, die met 
zijn eigen klare en eenvoudige taal telkens 
opnieuw in staat is een kompleks werk te 
ontrafelen, voor zij die er willen naar luiste
ren. Laat ons hopen dat het er velen zijn! 

De bekwame en zeer gemotiveerde ploeg 
van Radio 3 verdientn de respons van een 
groot luisterpubliek. De stijgende muzikale 
interesse van de jongste jaren in Vlaanderen, 
mag zij voor een groot deel op haar aktief 
zetten. 

En, voor wie belangstelling heeft: ook de 
volgende produktie van de Vlaamse Opera, 
King Priam van Michael Tippett, wordt voor
bereid. 

Op maandag 27 januari, om lOu. in Moza
ïek: over King Priam door J.P. Rondas. Op 
dinsdag 28 januari, om 19u.30, rechtstreekse 
uitzending van King Priam. 

En... in Muzielf en Woord, het maandblad 
van Radio 3, twee interessante artikels over 
Tosca en King Priam. Het lezen waard. 

M.P. 
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SPEELS 
De voorgeschiedenis is er één van machts

wisselingen in Europa en het verhaal zelf 
speelt zich af in het Rome van 1800, waar de 
gevreesde baron Vitello Scarpia belast is met 
de vervolging van al wat republikeins is, dus 
ook de voortvluchtige konsul Cesare Ange-
lotti, die een schuilplaats zoekt in de kerk 
waar de schilder Mario Cavaradossi aan het 
werk is. Deze ontfermt zich over Angelotti. 
Zijn geheimzinnige houding wekt de jaloezie 
van zijn geliefde, de gevierde primadonna 
Floria Tosca. Zij zal dan ook gebruikt worden 
door Scarpia om de voortvluchtige te vinden, 
en hiervan is juist haar Maria het grootste 
slachtoffer. 

Aan Luigi lllica en Guiseppe Glacosa werd 
de opdracht gegeven voor de bewerking van 
deze tragedie tot operalibretto, een werk 
waarin Puccini zelf dé grote inbreng had, wat 
natuurlijk de opbouw van deze opera ten 
goede komt en waarin zijn muzikaal-teatraal 
genie sterk tot uiting komt. In dit werk staat 
de levendige en melodische klankkleur volle
dig in dienst van de zangers, nergens wor-

30 

den zij overspeeld door de aanzwellende en 
hoogdravende stijl die we toch doorgaans 
gewoon zijn bij Puccini. 

Hiervoor zorgde mede de meesterlijke diri-
geerhand van de Zwitser Silvio Varviso. Hij 
loodste andermaal het schitterende orkest 
van de Vlaamse Opera door de tipische 
Puccini-wendingen en effekten. Bij hem niet 
over-romantisch gesausd, maar helder en 
doorzichtig, zelfs speels op sommige mo
menten. 

Op het einde van de eerste akte werd het 
ondersteund door het prachtige koor, weer
om zijn reeds internationale faam waardig. 
Zelfs het nieuw opgerichte kinderkoor kwam 
op een verrassende manier de scène opge-
fladderd, en temidden van het speelse tumult 
staat plots de indrukwekkende Scarpia op 
het toneel. 

Met Scarpia heeft Puccini één van die zeer 
interessante operafiguren op de planken ge
zet. ,,Het publiek wordt vooraf reeds voor 
hem gewaarschuwd door Cavaradossi, en hij 
kondigt zelf aan hoe slecht hij wel is. Meer, 
hij vergelijkt zichzelf met Jago..." (J.P. Ron
das). ,,Zijn boosheid wordt in sadistische 
praktijk omgezet", en de tweede akte wordt 



dan ook één van de gruwelijkste scènes van 
het operarepertorium. Meesterlijk tekent 
Puccini (én Sardou) het sadistisch spel van 
Scarpia met Tosca tijdens de folterscène van 
haar geliefde Mario. 

Met de Duitse bariton Falk Struckmann 
kregen we een nog jonge zelfs aantrekkelijke 
Scarpia, waardoor misschien juist dat cinis-
me van deze figuur nog schokkender over
kwam. Struckmann was schitterend als Scar
pia. Alle bewondering voor zijn uitstekend 
akteertalent en voor zijn muzikale interpreta
tie. Met Karen Huffstodt als Tosca zorgden 
zij beiden voor een onvergetelijke tweede 
akte. 

LA GALLAS? 
Karen Huffstodt is een mooie Tosca met 

een schitterende sopraan en een grote dra
matische kracht. Zij heeft dé allure van ,,de 
primadonna waaraan het werk is opgedra
gen, en die haar eigen rol tot in de uiterste 
konsekwenties speelt" (Adolf Weissmann). 

Ook haar rol is psichologisch ingewikkeld. 
Het voorwerp van haar hartstocht en jaloezie 
is Mario Cavaradossi, de schilder-kunste-
naar én idealist. Hij is jong en onschuldig, en 
de Italiaan Fabio Armiliato gaf hem duidelijk 
deze karaktertrekken. Zijn stem is gemaakt 
om Puccini te zingen, helder en met een 
stralende hoogte. Hij heeft nog helemaal niet 
de allure van de Italiaanse heldentenor, 
maar hierdoor kwam deze Cavaradossi des 
te menselijker over. Het beroemde ,,0h dolci 
baci..." was hier eens geen bravoere-tenor-
stuk, maar een ontroerend afscheidslied. 

Een schitterend trio, zowel muzikaal als 
teatraal, heeft intendant Mare Clémeur voor 
deze produktie samengebracht. Alle drie 
jong, veelbelovend en... alle drie maakten zij 
van hun debuut in deze rollen nu reeds een 
onvergetelijk optreden. 

Ook de kleinere rollen werden goed geti-
peerd, en opvallend was de goede verstaan
baarheid van hun Italiaans. 

Al deze personages werden in een klare 
en vrij eenvoudige regie tot leven gebracht 
door Robert Carsen (die vorig seizoen ook 
Manon Lescaut verzorgde). Al laat hij dit 
drama afspelen binnen de muren van een 
Italiaans teater en niet in de S.Andrea-kerk te 
Rome; en de prangende tweede en derde 
akten telkens in een kale ruimte, waardoor 
deze nog aan dramatische kracht toenamen. 
Ook in tijd verplaatste hij het gebeuren naar 
de jaren vijftig. Verwijst hij hier misschien 
naar dé primadonna Gallas? 

Het gezelschap van het Reizend Volkstea-
ter heeft sinds korte tijd zijn eigen hok, 
Theater Zuidpool. Het is gelegen aan de 
Antwerpse Lange Noordstraat 11 en de eer
ste vertoning had daar plaats op woensdag 8 
januari j . l . 

Als de enkele falen die er nog heersen 
(bijvoorbeeld het binnenkijken vanaf de zit
plaatsen in het herentoilet en het plaatsen 
van de onbewaakte kapstokken bij de uit
gang), in de op dat ogenblik nog niet hele
maal afgewerkte zaal, worden weggewerkt 
heeft Antwerpen er weer een mooi teater bij. 

Wat kun je voor een opening beter kiezen 
dan een stuk van de bijna vader van het 
teater, Sofokles' Oedipus. Dit werd gespeeld 
in een vertaling van Stefan Van den Broecl<. 
Is het toeval dat hij de voornaam draagt van 
een onzer beste vertalers Stefaan Van den 
Brempt? Zijn familienaam is geen toeval, 
want hij is de zoon van auteur Walter Van 
den Broeck. En hij heeft goed geluisterd en 
gekeken naar wat zijn vader deed en doet. 

Maar de grootste verdienste gaat naar de 
regie van Ignace Cornelissen. Die pakte het 
klassieke stuk op een heel eigenzinnige 
wijze aan en maakte er tegelijkertijd een 
aanklacht van tegen het feit dat men akteurs 
niet meer leert hoe je rijmende verzen moet 
behandelen, zonder ze op te dreunen. 

ZES AKTEURS 
Zes akteurs spelen acht rollen. Bij de 

opening van het stuk zie je ze alle zes 
binnenkomen in hun dagdagelijkse kleding. 
Ze komen repeteren. De koffiemachine prut
telt, de fles Spa staat op de tafel, asbakken 
worden geleegd en sigaretten opgestoken. 

Eén akteur zit duidelijk met een kater. Dan 
repeteren ze de parodos, de eerste koortek-

Dit dekor en de mooie kostuums waren 
van de hand van Anthony Ward. Ook hij 
werkte mee aan Manon Lescaut, maar deze 
keer was zijn dekor soberder én meer aan
vaardbaar. De belichting door Davy Cun
ningham had bij deze Tosca een belangrijke 
funktie. 

Het koor werd voorbereid door de nieuwe 
koorleider Simon Halsey. 

Deze Tosca behoort zeker bij de beste 
produkties van de Vlaamse Opera, zelfs van 
het internationaal operagebeuren. Toch wel 
om trots op te zijnl Dit liet het publiek dan 
ook duidelijk horen na de première, op 20 
december j . l . 

Wie dit moois gemist heeft kan dit goed
maken door op zaterdag 1 februari op BRTN-
TV2 om 20u. aan te zetten. 

Het is een aanrader! 

M.P. 

sten in Oedipus. Ze dreunen deze kommen-
taren, deze bespiegelingen aan de kantlij, op 
als beginnende leerlingen. Plots echter 
scheidt zich een van hen af en wordt Oedi
pus (een sterke fl/7r Hancké). Eerst aarze
lend nog, afwachtend of de anderen zich bij 
het stelen van de titelrol zullen neerleggen. 
Het lukt en langzaam ontplooien zich ook de 
andere karakters. Kreon (een soms erg leuke 
Bob Snijers), de zwager van Oedipus, lokas-
te (Rikkert Van Dijck), de vrouw en moeder 
van Oedipus' kinderen en zoals later blijkt 
ook zijn moeder, hier eveneens door een 
man vertolkt, dit in navolging van de Grieken. 
De blinde herder Teiresias, die tot ziener is 
gebombardeerd is Dries Smits (die eveneens 
de Heraut speelt), de koorleider is Arnold 
Willens (goed zoals altijd) die eveneens de 
rol van de herder die Oedipus als boreling 
van de dood redde voor zijn rekening neemt. 
De bode is Kurt Defrancq en hij beantwoordt 
helemaal aan de beschrijving die toneellei
der en regisseur Hans Croiset ooit op een 
studiebijeenkomst in Den Haag uitsprak: 
,,Jonge akteurs komen „slisseno'en spran-
kerig" van de toneelschool". 

Deze akteurs wagen de sprong naar de 
echte rollen, zoals de protagonisten in het 
stuk zich langzaam in de belangstelling van 
koning Oedipus opwerken. Deze erg Jungi-
aanse aanpak leert ons, aan de hand van 
deze eeuwenoude tekst, duidelijk iets over 
de archetipen. 

Wanneer je de bijna één-meter-hoge pur
peren affiche ergens in je buurt ziet ophan
gen, aarzel dan niet, je bent in voor een 
avond echt teater. 

Memos 

Oedipus van Sofokles door Reizend 
Volksteater, in Teater Zuidpool, Lange, 
Noordstraat 11 te Antwerpen. Nog op 17, 
18,23,24,25,29,30 en 31 jan. om 20u.15. 
Info: 03/233.64.08 of 03/233.71.60. 

OEDIPUS, NOG STEEDS 
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HET HUISWERK VAN 
EEN HOOFDREDAKTEUR 

BOEKEN 

In de „oude" WIJ schreef hoofdredakteur 
Maunts Van Liedekerke (°1945) wekelijks 
een stukje voor de rubnek „Huisvlijt" Ruim 
vijftig columns werden nu gebundeld onder 
de titel Ankeren Zon Een echt hoofdkussen
boekje om mijmerend de nacht in te gaan 

Tal van dag- en weekbladen reserveren 
een hoekje waar de lezer even terechtkan 
voor een adempauze tijdens de lektuur van 
een dolle aaneenschakeling van verslagge
ving en kommentaren Het zijn veelgelezen 
stukjes omdat ze eigenlijk een antwoord 
geven op de vraag of er naast het nieuws uit 
de grote wereld, ook nieuwswaarde steekt in 
de kleine belevenissen van elke dag De heel 
persoonlijke invalshoek van de schrijver van 
dergelijke stukjes opent de ogen van de lezer 
voor een herkenbare realiteit of reveleert 
onvermoede dimensies in ogenschijnlijk on
benullige faits divers Eigenlijk laat een co
lumnist ons anders naar de werkelijkheid 
kijken Zijn pen wordt de mikroskoop waar
door WIJ mensen en dingen leren zien in hun 
betekenis voor het grote geheel 

KOMPLEMENTAIR 
De geschreven pers heeft in Vlaanderen 

op dit vlak een goede traditie die de jongste 
jaren duidelijk aan een heropleving toe is De 
toonaard is erg gevarieerd Van de uitge
sproken humonstische stukjes van Louis 
Verbeeck, Jos Ghysen en Gaston Durnez, 
over de mijmeringen en meditatieve bijdra
gen van May Claerhout en Manu Verhulst en 
de onthullende reflekties van Gerard Bodifee 
tot de snedige Standaard-co\umns van o m 
Marcel van Nieuwenborg, Durnez en Bodi-
fée Hiermee is de reeks verre van uitgeput 
In een mengeling van humor en ironie, nos
talgie en retro, kritische blik en nieuw per-
spektief, zijn die bladzijden wat Maunts Van 
Liedekerke m Anker en Zon ook zegt over de 
bescheiden huisbiblioteek uit zijn jeugdja
ren ,,een beschuttende werkplaats" (8) Het 
IS goed dat dergelijke bijdragen ontrukt wor
den aan het efemere karakter van dag- en 
weekbladen, op voorwaarde dat de aktuali-
teit die de columnist tot het schrijven aanzet
te, herkenbaar blijft 

Aan die voorwaarde beantwoordt de bun
deling van een aantal stukjes die Maunts 
Van Liedekerke in de tachtigerjaren voor WIJ 
schreef Van de redakteur en politieke kom-
mentator zou men kunnen venNachten dat 
de steeds wisselende politieke aktualiteit 
sporen nalaat in zijn geboekstaafde co
lumns Nu IS het precies merkwaardig dat 
zijn notities, die hij thuis vlijtig schreef en 
wellicht met zonder enige aarzeling de week 
daarop in Huisvlijt publiceerde, kontrasteren 
met de direkte stellingnames van de politieke 

kommentator van het Barrikadenplein 
„Huisvlijt" en ,,Editonaar' (Eerst dit) zijn de 
twee komplementaire kanten van een oplet
tend toeschouwer, gedreven door het woord 
De makrokosmos van binnenlandse en bui
tenlandse aktualiteit die de schrijver van een 
politiek editonaal steeds voor ogen heeft, 
vindt een pendant in de mikrokosmos van de 
man, die thuis of op reis, oog heeft voor de 
kleine dingen en daann herademt 

De auteur observeert en registreert nauw-
keung Of hij nu de schooiende kinderen van 
Paramaribo beschrijft of twee weduwen uit 
zijn dorp, een Avond aan zee of de Troonsaf
stand van Melchior die na zijn ontgoochelen
de rondgang met Dnekoningen er de brui 
aan geeft, steeds is er de rake tipenng die de 
figuren of de omstandigheden weer tot leven 
roept De reflektie gebeurt meestal door de 
beschrijving zelf, zelden is ze direkt geformu
leerd Hier komt de auteur van kortverhalen 
naar boven die in de sfeerschepping zijn 
boodschap kwijt kan De verteller Van Liede
kerke voelt zich het best in zijn thuishaven, 
de Denderstreek In zowat de helft van de 
stukjes staan het (ouderlijk) huis, de buurt
schap, het dorp, de natuur centraal Daar 
vloeien verleden en heden samen en gaat 
het leven zijn gang De auteur detekteert het 

AUTENTICITEIT 
Autentiek of artificieel, hij duidt het met 

een vleugje nostalgie of een scherpe, kriti
sche pennetrek, maar vooral met een 
schalksheid of ironie die reeds in de titels 
vervat ligt In Om Zeep heeft hij het over de 
remake-verpakking van de onhandige maar 

steengoede Sunlight-zeep uit grootmoeders 
tijd en Lippendienst hekelt de rage van de 
kinderplay-back, ooit begonnen „als een 
goedkoop maar onschuldig kampvuurnum-
mer" (128) Die duidelijke keuze voor de 
autenticiteit in mensen en dingen spreekt 
sterk uit de gevoelige schildenng van een 
aantal figuren die de auteur m zijn omgeving 
kent of kende Celientje en haar onkel Susse 
(een vertederend verhaal met magisch-rea-
listische trekjes), zijn buur-vaantjesboer, Pie 
en zijn pauw. Manke Fiel Alleen al de namen 
roepen een aparte wereld op Plaatst men 
daartegenover Roedie van de Reedio (een 
satire op de taalverloedering), dan voelt men 
aan waar Van Liedekerke echtheid en ven/va-
tenheid vindt 

Ook de natuur biedt de auteur tal van 
vindplaatsen van echt leven Die columns 
getuigen met alleen van een stevige kennis 
van alles wat er rond hem beweegt en groeit, 
hij weet die natuur ook in poëtisch proza te 
evokeren De dichter Van Liedekerke kan 
zichzelf met verloochenen en de fijne, soms 
weemoedige toonzetting van heel wat blad
zijden, mtensifieert het leesgenot Maar het 
landschap van zijn dromen verbergt nog iets 
anders dan ,,de nacht die valt als een ge
schoten fazant en ligt te sterven in zijn goud 
en het rood van de wilde wingerd" (159) 
Moeder aarde is ook ,,onze schaamheuvel" 
(14) en Van Liedekerke meet de schade die 
de mens aanncht Op weg naar Brussel telt 
hij de kadavers van kleine dieren en vraagt 
zich af „Rijden wij te snel Of zijn de 
beesten trager geworden'" (67) 

VOORSTEL 
De lezer ontdekt zelf wel de rijkdom aan 

tema's die Maunts Van Liedekerkes rubne-
ken bevatten de hartelijkheid van een echte 
ontmoeting, de liefde voor het boek, de 
aandacht voor de kleine man, de charmes 
van een landelijke maar ook van een landen-
ge dag, de verrassing in Parijs of in Pjong
jang een stukje Vlaanderen te beleven, enz 
HIJ gaf zijn bundeling de mooie titel mee die 
hij ontleende aan een oud kansspel/In/reren 
Zon, „een beetje hoop en een beetje zon" 
(3) Die vindt de lezer in dit pretentieloos 
werkje inderdaad Wie ze leest en er mijme
rend de nacht mee ingaat, verlangt naar 
meer Ik stel hoofdredakteur Van Liedekerke 
voor columnist Maunts uit te nodigen de 
rubnek „Huisvlijt" te heropenen 

p. lateur 

— Anker en Zon Maurlts Van Liedekerke Ultg. 
Dilbeekse Cahiers 1991 168 biz 420 f r Vlade 
boekhandel of door storting op rek 435-
2011111-90 (port inbegrepen). 
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BOEKEN 

DROOMWETENSCHAP ALS POËZIE 
De neurofysiologe, dr. Olga Quadens, be

studeert ,,de architektuur van de droom" 
reeds jarenlang. Thans ligt haar verslag 
voor. Het begon allemaal met de verwonder
de en bezorgde observatie van de oogbewe
gingen van haar slapend kindje. De arts 
stelde vast, dat de slaap in feite aan de 
aandacht van de geneeskundige fakulteiten 
voorbijgegaan was. Slapen en dromen, het 
was tot voor kort enkel voer voor psichologen 
en esoterici. Mevrouw Quadens stortte zich 
in lektuur en observatie. Hoe kan je als 
neurofysiologe wat vertellen over slaap en 
droomstrukturen? 

„De ogen van een slapende volwassene 
vertonen afwisselend geïsoleerde bewegin
gen en repetitieve salvo's van verscheidene 
bewegingen per sekonde. Bij een pasgebo
rene zijn de oogbewegingen anders gegroe
peerd." Bij prematuren gaat het om korte 
salvo's, soms om 'n reeks uniforme bewegin
gen. Dat staat voor de primitieve bewust
zijnstoestand, „de ongedifferentieerde 
slaap". Uit deze chaos, „ruis", schept het 
brein orde. Het gaat dus om de verhouding 
ruis/orde, die samen met de slaapspoelen, 
een geldige indikator is van de intelligentie. 
Die ordening, die vlak voor de dood ophoudt, 
leest de specialist af in de tijdsstruktuur van 
de oogsignalen. Tijdens de kalme slaap 
vallen de vermelde slaapspoelen op, ordelij
ke storingen met een elektrisch verloop als 
van een spoel. Bij de aktieve slaap, het 
dromen, weerspiegelen de georganiseerde 
oogbewegingen de integratie-aktiviteit uit het 
dagelijkse leven, met zijn on-eindige infor
matie. Het is 'n on-eindigheid in tijd en 
ruimte. 

Zo stelt O. Quadens vast dat de oogbewe
gingen tijdens de tweede fase van het men
strueel proces toenemen. Het model is gron
diger dan het feitelijk verloop van het men
strueel proces. Bij 'n wijziging van de cyclus
lengte door emotionele oorzaken, zet het 
oogbewegingsmodel zich toch door. Is dit 
geen verwijzing naar de maancyclus als 
dieperliggende informatie? 

De lezer kan bij zulke analogische verban
den wat onthutst kijken. Wellicht is dit juist 
het meest waardevolle aspekt van deze 
zoektocht naar een sintese. We vernemen 
niet enkel welke de orde/ruis-verhouding is 
bij jong-gepensioneerden, prematuren, da
mes, foetussen... We vernemen ook wat over 
de geschiedenis van de modeloverdracht 
van moeder op foetus, over de oogbewe
gingsverhouding in verschillende kuituren en 
rassen (er blijkt geen verschil te zijn), over 

die verhouding in gewichtloze toestand 
(Quadens was verbonden aan ruimtevaar-
deksperimenten), over ,,reizen buiten het 
lichaam", over mogelijke kosmische samen
hangen. Voor sommige paranormaal geïnte
resseerden kan het ontluisterend klinken. 
Mevrouw Quadens ontdekte zo dat moderne 
wetenschap niet enkel fragmentaire ontle
ding is, maar tenslotte poëzie. 

Eerlijk besluit ze: „Ik word er meer en 
meer toe gedreven om aan te nemen dat er 
een inwendige eenheid bestaat tussen le
ven, aarde en heelal. Ik heb het gevoel dat ik 
door het bestuderen van de droom heb 
mogen doordringen tot in de kern van het 
menselijk bestaan, de struktuur van de wer
kelijkheid en de tijd. Het afwisselende ritme 
van de droomsignalen doet denken aan dat 
van andere natuurlijke fenomenen." 

Deze studie op de grens van geest en 
materie is in dit genre een belangrijke eerste 
stap. 

Volledigheidshalve weze vermeld dat ve
len met baat een verklarend Frans en Neder
lands woordenboek zullen raadplegen om de 
betekenis van enkele begrippen te achterha
len, die bij de kruidenier meestal niet te koop 
staan. 

M. Cels 

Bij een pasgeboren kind zijn de oog
bewegingen anders gegroepeerddan 
bij volwassenen. (toto R.S.) 

— De architectuur van de droom. Essay over het 
ontwaken van de rede. O. Quadens, m.m.v. Pat 
West (inzake de kulturele antropologie). Inge
leid door Max Wildiers; bijlage over hersenwe-
tenschap en quantummechanica door prof. W. 
Kuyk. Uitg. DNB/PeIckmans-Kok Agora, Kapel
len-Kampen, 1991. 157 blz„ 495 fr. 

NOSTLINGER DOET HET WEER 
Christine Nöstiinger zegt dat ze er een 

heel zware dagtaak op nahoudt. Overdag 
handelt ze de minder belangrijke zaken af, 
zodat 's avonds en 's nachts nog het dringen
de werk (meestal vloekend) moet gedaan 
worden. Die manier van leven levert haar 
veel kritiek van familieleden op, maar rezul-
teert eveneens in 2 kinderboeken per jaar. 
Nog net in '91 werd het sprookje De bevroren 
prins vertaald bij Querido. 

Hoofdpersoon in dit verhaal is prins Frans, 
wiens ouders gaan scheiden omdat ze voort
durend ruzie maken. De koning gaat in het 
paleis op de linkeroever wonen, de koningin 
in het paleis op de rechteroever. Het prinsje 
kan niet kiezen bij wie hij gaat wonen en zet 
zijn bed dwars over de rivier. De koning en 
de koningin vinden dat geen goed idee en 
proberen elk prins Frans op hun oever te 
trekken. Hierdoor breekt het bed in stukken 

en sleept de rivier het prinsje mee, wel vijf 
koninkrijken ver. Kost wat kost wil hij terug 
naar zijn ouders, van wie hij niettegenstaan
de de wrede ruzies heel veel houdt. 

De terugtocht belooft zwaar te worden, 
maar het wondermooie meisje, een eigen
aardig huisdier en een oude man helpen 
hem. Zo ziet de prins na lange tijd zijn ouders 
terug en ook voor hen wordt er een oplossing 
gevonden. 

De bevroren prins is een fantasierijk ver
haal. Het gaat over vreemde dieren, een 
wijze boom die groene blaadjes heeft in de 
winter, een droomgat waar de één na de 
ander in verdwijnt, een fladdervliegkussen... 
We zitten hiermee in de sprookjeswereld en 
dat zijn we niet echt gewoon van deze 
auteur. Toch heeft ze met „De nieuwe Pinok-
kio" zich ook al eens op dit pad begeven. Het 

zou echter Nöstiinger niet zijn, mocht ze er 
geen eigentijdse tema's ingestopt hebben: 
de relatie tussen kinderen en volwassenen, 
echtscheiding en gezinsruzies. Dit alles 
wordt vermengd met een stevige portie fan
tasie en humor. 

Kinderen vanaf 9 jaar zullen dit boekje 
zeker appreciëren. Ook de tekeningen van 
F.K. Waechter zijn ronduit prachtig. Het zijn 
net schilderijtjes die het verhaal op de voet 
volgen. Door de mooi verzorgde lay-out en 
het plezierige verhaal kunnen we niet anders 
dan De bevroren prins aanbevelen. 

(ed) 

— De bevroren prins. Christine Nöstiinger. Uitg. 
Querido, Amsterdam, 1991, 108 biz, 499 fr. 
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SPORT 

VAN NIKS TEVEEL EN 
VAN ALLES GENOEG 

Tegen de slijtage van de tijd is 
niets of niemand bestand. Ool( 
Jan Caje Ceulemans niet, de 
voiicsjongen uit Lier die bij Ciub 
Brugge een scliitterende voet-
ballcarrière neerzette. Ceule
mans, die in februari 35 wordt, 
iieeft zijn plaats in de galerij 
der groten. Naast Hermans, 
Coppens, Jurion, Van Himst en 
Van iWoer. Hij speelde zesenne
gentig keer voor de nationale 
ploeg en zal rekordhouder blij
ven zolang Enzo Scifo hem niet 
voorbijsteekt Hij werd met 
„zijn" Club driemaal landskam
pioen. Hij won drie gouden 
schoenen. Hij veroverde een 
plaats „apart'^in de harten van 
de voetballiefhebbers. 
Vorige week maakte Ceule
mans bekend dat „het gedaan 
is". Zijn geteisterde en ver
moeide knieën willen niet meer 
mee. Het is een klein wonder 
dat het zolang heeft geduurd, 
dat hij zolang stand heeft kun
nen houden Tn de nationale en 
internationale voettKaKop. 

ANT Ceulemans was 
wel degelijk internatio
nale klasse. Hij had 
van alles genoeg en 
van niks teveel. Van al
les was klasse, kracht, 
snelheid, techniek, 
kopspel, toewijding, in
zet, inzicht, overgave, 
ploeggeest, klubliefde. 
Ceulemans bezat geen 

enkele deugd in de overtreffende trap — zijn 
natuurlijke bescheidenheid te buiten gelaten 
— maar was onwaarschijnlijk ,,kompleet". 

Bovendien bezat hij een karakter uit de 
duizend. Hij was nooit een moeilijke jongen. 
Hij had geen grillen. Hij verafschuwde dikke 
nekken. Hij was de eenvoud en de eerlijkheid 
zelve. Hij praatte zacht, lijzig bijna. Hij ge
bruikte geen woord teveel maar vertelde 
nooit onzin. Hij was bedachtzaam intelligent 
in voetbalzaken. Hij wist wat hij kon en hij 
wist nog beter wat hij wilde. In 1980 werd hij 

Jan Ceulemans stopt met voetballen. De kapitein van de Rode Duivels mag 
gerust dé voetballer van de jaren 80 genoemd worden. (foto M. Herremans) 

terecht aangezien voor één van de beste 
aanvallers van Europa. Italiaanse topklubs 
stonden voor hem in de rij. Hij wikte en woog 
en... bleef waar hij was én thuPshoorde: in 
Brugge. Bij Club, de topklub van de volks
mens. FC Brugge was zijn sportieve woning, 
zijn rijhuis want aan een Italiaanse villa had 
hij geen behoefte. Hij koos voor zekerheid op 

lange termijn. Hij onderschreef een kontrakt 
tot zijn... vijfendertigste. De pensioenleeftijd 
voor topsporters. Vlaamser kon niet. Indien 
de legendarische Flandriens ooit een voet
balploeg hadden gevormd, zouden ze Caje 
— een naam die evenveel kracht uitstraalt 
als Briek, Valeer en Cyriel — tot hun aan
voerder hebben gekozen. Zeker weten. 
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SPORT 

DE EEUWIGE VERLIEZER DE SIGAAR 
EN DE LANGE 

Elders dan in Brugge zou Ceulemans 
vermoedelijk niet dezelfde toppen hebben 
gescheerd. Anderlecht aarzelde toen de 
üerse belofte destijds „transferabel" was. 
Hij had van alles genoeg en van niets teveel 
en in het Astridpark moet men knapen die 
één of ander „teveel" hebben. Een oogstre
lende techniek. Tastbare lef. Uitdagend zelf
bewustzijn. Cajes balbehandeling was ge
woon doeltreffend, hij speelde met beheerst 
zelfvertrouwen, hij maakte niets nodeloos 
moeilijk. En voor Anderlecht en Raymond 
Goethals was dat toen niet genoeg. 

Jans eerste seizoen bij Club was geen 
voltreffer. Er leefden veel twijfels. In Ander
lecht zou hij in zijn aanpassingsjaar mogelijk 
kapot gegaan zijn. In de hoofdstad heeft men 
minder geduld... Nadien kwam de sportieve 
eksplosie. Jan dweilde het veld af, hij liep in 
alle hoeken, zijn zuchten hoorde men het 
eerst en... het laatst. Hoe vaak heeft hij de 
nationale ploeg niet uit hoge nood gered? 
Voor een (zeer groot) stuk heeft Ceulemans 
mee de trainerskarrière van... Guy Thijs 
gemaakt. De sigaar en ,,de lange" geraakten 
menselijk en sportief aan elkaar verknocht. 
Het was de vroegere bondscoach die Jan er 
in Italië opmerkzaam opmaakte dat „het 
einde" naderde. Een pijnlijk maar onvermij
delijk moment. 

Vandaag heeft ons voetbal feitelijk af
scheid genomen van „de voetballer van de 
jaren tachtig". Een heerlijk en eerlijk man die 
met de tijd de grootste skeptici op de knieën 
kreeg en alom bewondering en simpatie 
afdwong. Er blijft een leegte achter omdat 
het gekommercialiseerde voetbal van van
daag te weinig Jannen voortbrengt. Jan was 
misschien de laatste topvoetballer waarin de 
gewone man zichzelf herkende, waarmee de 
supporter achter de goal die bij momenten 
helaas moet doppen zich nog graag wilde 
identificeren. 

Jan heeft er mee gekapt op zijn eigen 
onnavolgbare manier. Zonder misbaar. Zon
der drukte. Zonder enig verlangen naar eer
betoon dat hem zeker nog ten deel zal vallen. 
„Het is mooi geweest en ik beklaag mij 
niets". En daarmee konden we het stellen. 
Jan heeft er aan toegevoegd dat hij het ook 
als trainer nog eens wil proberen. Zonder 
grote woorden. Zonder emotionele toestan
den. Zonder cinema of grootspraak. Zonder 
teorieën. Zonder nieuwe taktische koncep-
ten. Moest hij in dit vak lukken het zou een 
zegen zijn voor de voetbalsport. Maar de 
vraag blijft of topsport nog gediend is met 
mensen die de zaken gewoon bij hun naam 
noemen en onverstoorbaar overgaan tot de 
orde van de dag. Caje, good luck. En vooral: 
bedankt! 

Flandrien 

Voor wie het nog niet moest weten: het zit 
er weer bovenarms op tussen de basketbal
bond en de onvermijdelijke Rudolf Vanmoer-
kerke. De grote toerismebaas uit Oostende is 
onverbeterlijk. Hij mag geen wonde zien of 
hij legt er zijn vinger in. Hij diskussieert zelfs 
niet meer. Inliet nodig. Voor wie zienen wil is 
alles duidelijk. Klaar als een klontje. 

Vanmoerkerke wil zijn tot „Belg" genatu-
ralizeerde Amerikaan André Mc Cloud op
stellen als... Belg. Dat is nogal wiedes zult u 
denken maar in basketbal is één plus één in 
het beste geval drie en heel vaak vier. Het is 
zelfs al vijf geweest. Zonder dat iemand uit 
„het eigen wereldje" zich daarover verwon
dert of verbaast. Het kan allemaal. Maar 
Mijnheer Rudolf die het speletje al lang beu 
is, beroept zich op de wet en vermits alle 
Belgen gelijk zijn voor de wet... 

NIET WANHOPEN! 
Traditiegetrouw spartelen de meeste klubs 

tegen. Racing Mechelen voelt zich ander
maal verschrikkelijk verongelijkt. Uit principe 
wellicht. De ploeg van Theo Maes, die gen
sters slaat bij ,,the finale eight die er dus 
zestien zijn" (dat is wiskundige logika in 
basketbal) en die van Mijnheer Rudolf lusten 
elkaar rauw. Best is er niet teveel woorden 
aan vuil te maken. Het heeft toch geen zin. 
We verwijzen naar een recente uitspraak van 
de vroegere voorzitter van het Olimpisch 
Komitee, Raoul Mollet: ,,Bij al die geschillen 
tussen bonden en klubs, tussen klubs en 
spelers, bij al die dreigementen zich tot de 
burgerlijke rechtbank te wenden is de sport 
onveranderlijk de grote verliezer. Sport wordt 
bedreven door burgers en de wetten gelden 
voor alle burgers. Dat is toch niet zo moeilijk 
om begrijpen. De sport moet zich aanpassen 
aan de maatschappij en haar wetten en niet 
omgekeerd." 

De sport was ook verliezer in de recentste 
uitspraak in de affaire De Bie. De landskam
pioen veldrijden werd, zoals kon verwacht 
worden, in het ongelijk gesteld. Maar heel 
erg onder de indruk was Danny niet natuur
lijk. Hij weet wel beter maar zet toch door... 
Uit principe. Al neemt niemand hem in heel 
de kondoomaffaire nog ernstig. Het pleit voor 
het gezond verstand van de bondsbestuur
ders dat zij niet meer reageren, dat zij het 
recht zijn loop laten gaan en... zich met hun 
sport en de toekomst bezig houden. Een 
toekomst die zich niet gemakkelijk aankon
digt. Wielrennen aan de top dreigt onbetaal
baar duur te worden en de sponsors staan 
elkaar niet te verdringen. Integendeel. 

Eén grote Belgische wielerploeg schijnt in 
de huidige kontekst een maksimum en ploe
gen met beperkte, en dus puur nationale, 
ambities zullen het in de toekomst zeker ook 
met minder koereurs proberen doen. De 
gouden tijden zijn voorbij en de natuurlijke 
selektie wordt onverbiddelijk doorgevoerd. 
De pelotons zullen geleidelijk aan dunner 
worden, of afslanken. Wat mooier klinkt. Op 
zichzelf kan dat geen kwaad. Zelf verkiezen 
we kwaliteit boven kwantiteit en wat nu 
gebeurt zag men al lang aankomen. 

Of het veloke in ons land nog toekomst 
heeft? Waarom niet? Geleidelijk aan dringt 
het bewustzijn door dat er veel moet veran
deren. Dat de wielersport tegenover de bui
tenwereld, en dus ook tegenover potentiële 
sponsors, haar geloofwaardigheid moet te
rugwinnen. Dat er van de jeugdopleiding 
werk moet worden gemaakt en dat belofte
volle koereurs enkel volwassen profs worden 
in sistematische onderlinge konfrontaties. 
Men mag de moeilijkheden met uit de weg 
gaan. Renners en hun begeleiders (en sup
porters) moeten voor een stuk opnieuw wor
den opgevoed. Er is werk aan de winkel en 
vandaag zijn er veel mensen die zich daar
mee gelukkig zouden prijzen... Niet wanho
pen dus. 

Zondag j . l . werd de omstreden Danny De Bie landskampioen veldrijden. De 
mist die in de beemden rond Diksmuide hing was spreekwoordelijk voor de 
nevel rond de zaak-De Bie. /foto VUM> 
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HET TIJDPERK VAN DE GANGSTER 
Nu spionage, contra-spionage en andere 

vijanden zijn weggevallen, nu dat er reeds 
enkele sterke films over de laatste (?) grote 
Amerikaanse oorlog in Vietnam zijn ge
draaid, nu dat de muziekfilm het ook niet zo 
best meer doet, nu dat de televisie ons 
bestormt met iedere dag een andere triller — 
zodat we ook daar op uitgekeken geraken — 
, nu heeft Amerika een nieuw tijdperk ont
dekt. Het gangsterisme van voor WO II. 
Reeds eerder onderwerp van heel wat suk-
sesfilms en duidelijk in de lift. Binnenkort 
wordt zelfs een blockbuster verwacht: Bug-
sy Siege! met Warren Beatty, ondertussen 
stellen we het echter met enkele kleinere 
produkties. 

DUTCH SCHULZ ~ 
De Amerikaanse auteur E.L. Doctorow is 

geen onbekende voor de film, dit sinds het 
sukses van Ragtime. Maar vooraleer de film 
Billy Bathgate in de zalen kwam heeft Docto
row toch heel wat zweet moeten wissen. 

Het begon allemaal al met die gate in de 
titel. Heel Amerika herinnert zich immers de 
grote flop Heaven's Gate en sindsdien wordt 
een veronderstelde flop als gate aangeduid. 

Dances with wolves werd bijvoorbeeld wel 
eens Kevin's Gate genoemd, maar hoe ver
keerd waren de prognoses daar! Hopelijk 

Anthony Quinn en Christian Slater in het tegenvallende The Evil Empire. 

blijken ze het ook voor deze Disney-produk-
tie wiens Amerikaanse zomerpremière werd 
uitgesteld, waaraan men een nieuw slot 

DE TOPTIEN '91 
VAN WILLEM SNEER 

Naar jaarlijkse gewoonte brengt 
onze Blosmedewerker Willem Sneer 
ons zijn filmtoptien van 1991. 

1. Das Schrekllche Madchen 
Michael Verhoeven stelt op een sub
tiele manier het fascisme aan de 
kaak. 

2. Hidden Agenda 
Ken Loach noemt Maggie Thatcher 
een moordenaar in deze film over 
Ierland 

3. The silence of the lambs 
Deze film keert wel weer na de 
Oscaruitreikingen voor beste vrou
welijke hoofdrol en beste mannelijke 
bijrol en regie van Jonathan Demme. 

4. Delikatessen 
Eerste film van het tweetal Jeunet & 
Caro. Eindelijk is de Franse film 
herboren. 

5. Toto Ie heros 

Jaco Van Dormael op weg naar we
reldfaam. Een spirituele komedie 

met enkele leuke klowns in de hoofd
rollen. 

6. Begynnelsen po en historie 
Magrete Robsalm behandelt op se
rene manier de repressie in deze 
zogenaamde jeugdfilm. 

7. The Field 
Wanneer gaat deze mooie film ein
delijk eens in de zalen komen? 
Meesterlijke hoofdrollen. 

8. Thelma and Louise 
Ridley Scott wist met deze brutale 
emanciperende vrouwenfilm totaal 
onverwacht te schokken. 

9. Mister Johnson 
Totaal ten onrechte vergeten film 
van Bruce Beresford, met sterke ka
rakterrollen. 

10. The grifters 
Stephen Frears schilderde met dit 
gangsterdrama de haast perfekte 
film-noir. 

filmde en het dan weer bij het ouwe hield. 
Waarover gezegd wordt dat het bijna tot 
handgemeen kwam tussen regisseur Robert 
— Kramer versus Kramer — Benton en 
hoofdrolspeler Dustin Hoffman, en het ergst 
van al: Bruce Willis speelt er in mee en dan 
moet het zeker een flop zijn, omdat Willis de 
jongste tijd enkel nog in flops zit. 

Maar deze verfilming van Doctorow's me
ditatie over de gangsterbaas uit de dertiger 
jaren Dutch Schuiz is schitterende kinema. 
Je vergeet er Dick Tracey helemaal bij. 
Millers crossing is dichtbij, terwijl een tikkel
tje Barton Pink de kwaliteit alleen maar kan 
verbeteren. 

BILLY BATHGATE ~ 
We zien het allemaal langs de ogen van de 

jonge Billy, die aan Bathgate Avenue woont 
in de New Yorkse Bronxwijk. Hij komt bij de 
bende en wordt om zijn snottigheid alvast als 
talisman aanzien, alsof hij niet kan worden 
besmeurd door de smerigheid waar hij in 
leeft. Het was een hele kluif voor de scenarist 
om de dikke turf van Doctorow in een film om 
te zetten, maar Tom Stoppard slaagde won
derwel. 

Billy Bathgate (Loren Dean, waar we nog 
van zullen horen) gaat een gangsterleven 
tegemoet, maar je weet van bij de aanvang 
dat hij een geluksvogel is, dat hij niet zal 
eindigen als zijn baas Dutch (Hoffman) en 
dat hij de leuke kruimels mag meepikken in 
de figuur van Drew Preston (Nicole — wij 
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kijken reeds uit naar liaar volgende film — 
Kidman), de dame uit de beau monde, die 
eerst de gevangene, later de minnares van 
Dutch wordt. 

Dit is een film die het vooral van de sfeer 
moet hebben en van de akteursprestaties en 
die zijn er beiden; dus geslaagd. Moge deze 
Billy Bathgate geen gat maar een berg wor
den. 

Met trots kondigen de organisatoren nu 
hun vierde festival aan, het loopt van 1 tot 8 
maart in de kinema's Cartoons te Antwerpen 
en het Kultureel Centrum Rix te Deurne. De 
week daarvoor zijn er ook schoolvoorstellin
gen, ook voor scholen buiten Antwerpen! 
Deze laatste kunnen bijvoorbeeld overwegen 
een hele dagtrip naar de Antwerpse metro

pool te maken, om ook andere aktiviteiten in 
deze nog steeds (ondanks het Blok) boeien
de stad te ontplooien. 

Info: Kuiperstraat 2-4, 2000 Antwerpen. 
Tel. 03/226.48.11. 

We houden u op de hoogte. 

Willem Sneer 

MOBSTERS 
Mobsters is een Amerikaans slangwoord 

voor gangsters en was ook de originele titel 
van de film die bij ons wordt uitgebracht 
onder de titel The Evil Empire. Waarom die 
titelverandering? Je kunt natuurlijk alleen 
maar gissen, maar als je zegt dat het om de 
pers (en ons) een rad voor de ogen te draaien 
is, zit je er niet ver naast. Mobsters werd een 
flop over-de-hele-lijn. 

Het verhaal is gebaseerd op het werkelijke 
leven van gangsterbaas Lucky Luciano 
(Christian Slater, die zijn Jack Nicholson 
fiksatie maar niet kwijtraakt) die tesamen met 
zijn vrienden Meyer Lansky (Patrick Demp-
sey, gewoon onuitstaanbaar), Bugsy Siegel 
(Richard Grieco die er bij loopt voor spek en 
bonen) en Frank Costello (Costas Mandylor, 
die de klepel van zijn rol nog steeds aan het 
zoeken is). Deze jonge garde (die maar niet 
ouder lijkt te worden in de tijdspanne van tien 
jaar die de film speelt) neemt het op tegen de 
oudere gangsters Don Masseria (gelukkig is 
er Anthony Quinn om nog iets van de film te 
redden) en Don Faranzano (Michael Gam-
bon), geholpen door de joodse gangsterbaas 
Arnold Rothstein (een schitterende rol voor 
F. Murray Abraham). 

Zoals je ziet is het verhaal bekend, maar je 
krijgt gedurende heel de film diverse indruk
ken van herkenning, zoals: heb ik deze 
muziek niet eerder gehoord ? Zat er niet een 
soortgelijke scène in De Peetvader? Komt 
dat nu niet uit Once upon a time in America? 
Enzovoort. 

Herkauwen noemt men dit. 

EUROPEES JEUGDFILM
FESTIVAL 

Op onze toplijst van films in 1991 staat 
Begynnelsen po en historie op de zesde 
plaats. Deze film zagen wij op het derde 
Europees jeugdfilmfestival in maart van dat 
jaar. Het gaat om een Noorse film die op 
schrijnende manier over de repressie vertelt. 
Dit om te zeggen dat men zogenaamde 
jeugdfilms best voor vol kan aanzien. Want 
op datzelfde festival werd de Franse film 
Après la guerre gedraaid, een striemende 
aanklacht tegen de verontmenselijking door 
de oorlog, aan de hand van een soldaat uit 
de Elzas, die in een Duits uniform zit geperst. 

10 WIJ-LEZERS 
GRATIS NAAR 
RAVEEL 
De tien gratis vrijkaarten voor de grote 
Raveeltentoonstelling te Oostende gin
gen biezonder vlug de deur uit. Volgen
de lezers waren het snelst, zij ontvin
gen het tikket reeds thuis: 

- Hugo Andries, Turnhout 
- Leopold De Blieck, Dilbeek 
- Johan Dessein, Sijsele 
- Patrick D'Haese, Waasmunster 
- Walter Geelen, Neerpelt 
- Hedwig Keymeulen, Aalst 
- Stefaan Schaubrouck, De Pinte 
- Mevr. Vandecasfeele, Koekelare 
- Jan Vandewalle, Mortsel 
- Walter Verhulst, Zwijndrecht 

Aan allen wensen wij veel kijkgenot! 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale |B heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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ZATERDAG 19 JANUARI ZONDAG 19 JANUARI MAANDAG 20 JANUARI 
T V 1 
10 30 Het slimme kanaal, informatief progr , 11 30 
De jaren van vreugde en verdriet: 1940-1960, 
jaren van verschrikking, 12 00 Babel, voor migran
ten, 15 30 Wonderman, film, 17 05 Laura en Luis, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 School
slag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toe
ristisch progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, Vlaamse serie 
20 30 De knepen van het vak, TV-film 
22 00 De wet van Wijns, sketches 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 25 Beastmaster, film 

TV 2 
20 00 Night of the proms '91 
21 05 Leprabestrijding in Bangladesh, dok 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 45 Lassie, gezinssene, 17 00 Super 50; 
18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spelprogr , 
19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat niet zijn, humor 
20 30 The right stuff, film 
23 45 Nieuws 
23 55 VTM Sport 
00 05 Ben Cropp's Australia, dok 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 25 Gophers, 08 50 Het zakmes, serie, 
09 10 Ko de Boswachter Show, 13 00 Nieuws; 
15 35 Wijnwereld, een terugblik, 16 00 Nieuws, 
1610 Hollands dekor, 16 20 Heb ik iets gemist?, 
terugblik, 17 03 Disneyklub, 18 03 Boggle, 
woordspel, 18 33 Sportpanorama; 18 58 De 
hoogste versnelling, automag , 1 9 28 Growing 
pams, serie. 
20 00 Nieuws 
20 25 The color of money, film 
22 25 Karel, praatshow 
23 10 Health & beauty, voorlichtingsprogr 
23 20 Murphy's war, film 
01 05 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 1515 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 08 Museumschatten, 1614 Teddy 
Ruxpin, sene, 16 38 De kleine wijzer, kinderkwis, 
17 03 Het meisje uit het jaar 2000, jeugdserie, 
17 28 Man over de vloer, 18 00 Nieuws; 18 19 
KassaI, konsumenteninfo, 18 57 Lingo, woord
spel, 19 24 Jules Unlimited, avontuur 
19 51 Flying Doctors, sene 
20 39 Zeg 'ns aaa, komische reeks 
21 13 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 41 Twee voor twaalf, kwis 
23 24 Allen Nation, SF-serie 
00 11 Natuurmoment 
0017 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 12 55 Studio sport; 18 00 Nieuws, 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 
19 00 Right, dok over pngeren, 19 30 Een rondje 
gemeentehuis, dok , 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, dok 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 Nieuws 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday proms, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Bodo, jeugdfilm, 15 00 
I voor Iedereen, gevarieerd familieprogr, 17 30 
De Edison tweeling, jeugdserie, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Merlina, jeugdserie, 18 30 
Meester, hij begint weer, komische reeks, 19 00 
De Cosby show, komische sene, 19 30 Nieuws, 
19 45 Sportweekend. 
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse serie 
21 30 De Pré Historie, 1982 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 03 Carsons's 
law, advokatenserie, 14 00 Dynasty, sene, 14 55 
Heller in pink tights, film, 16 40 Taxi, sene, 17 00 
De kinderakademie; 17 55 VTM-Sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr , 19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, show 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De Sportshow 
23 20 Animals of Africa, natuurserie 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 
I I 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 40 
Wijnwereld, kursus, 15 05 Spirituals met Jessye 
Norman en Kathleen Battle, koncert, 15 35 
Spoorloos, oproepen, 16 00 Nieuws; 16 07 Her
sens op hol, op zoek naar menselijk vernuft, 17 00 
Kiekeboe, kindersene, 17 10 Oren van je kop, 
poppenreeks, 17 20 De zusters Kokkel, sene, 
17 40 De sprookjesstoel, sene, 17 55 Spoorloos, 
reakties, 18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Num
mer 28, sene, 18 35 Dagboek van een gezond-
heidsfreak, sene, 19 00 Perfect strangers, sene, 
19 25 Waku Waku, spelshow 
20 00 Nieuws 
20 12 Spoorloos, oproepen 
21 10 Brandpunt, aktualiteiten 
21 50 Inspector Dalgliesh, sene 
22 40 A titre personnel, praatprogr 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 Purno de 
Purno; 09 45 Hoe zit dat en waarom, wetenswaar
digheden, 10 00 Sterren van de hemel, muziek-
progr , 1 0 20 Smeerkees, tekenfilmserie, 10 30 
Zakken, de officielel zak, 11 00 Reiziger in mu
ziek; 12 00 Tros Voetbal plus, 12 45 De Vara 
Matinee, klassiek, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Hae-
nen vijf over zes, kult -humor progr, 18 35 Eerie, 
Indiana, avonturensene, 19 00 The wonder 

Rears, komische sene, 19 25 Onrust!, mag , 20 00 
lieuws 

20 10 Lava, humor reeks 
20 42 Belevenissen, portretten 
21 07 Let the blood run free, sene 
21 55 4 Havo, een klas apart, dok 
22 35 Work, tragi-komisch drama 

23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 15 Het allochtone video cir-
kuit, dok , 09 45 Jaouaz, voor Marokkanen ,1115 
Aktuel, voor Turken, 10 45 Buitenlandse kran
ten; 11 15 Omrop Fryslên; 11 45 Het Capitool, 
1215 Studio sport; 17 30 Aarde, mensen & 
milieu, bodemerosie; 17 50 Cursusinformatie; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws 

TV 1 
14 30 Pipi Langkous, schooltelevisie, 15 00 
Bouwstenen van de chemie, schooltelevisie, 
16 00 Hoge bomen, film, 17 30 Mooi en meedo
genloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Bassie en Adriaan en de 
verdwenen kroon, sene, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, sene 
20 25 Tien voor taal, VI -Ned taalstrijd 
21 05 Tanamera, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws, 19 00 Pipi Langkous, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 ABC-auto, de piston 
21 30 Nieuws 
22 05 Jumpin' Jack Flash, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 40 Clib 
Club, verzoekklips, 17 00 Mickey and Donald, 
sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 De kotmadam, serie 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 14 49 Boek in Waterland, literair 
mag , 1 5 30 Waar blijf je anders?, diskussie-
progr , 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, 16 21 
Service salon; 17 32 Winnie de Pooh, animatie
serie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1 ; 
18 53 Toerismee!; 19 21 De roze panter; 19 29 
Ha die pa; 20 00 Nieuws. 
20 25 Teds familiespelshow 
21 29 Hier en nu, aktualiteiten 
22 07 Einstein, kwis 
22 41 Rondje van het huis, praatprogr 
23 23 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 25 The big valley, westernserie, 
1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Explorer, 17 45 
Veronica sport; 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 
Nieuws; 18 15 Ha die dieren, mag , 18 40 Count
down, pop, 19 20 De heilige koe, automag , 19 50 
Married with children, serie 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 15 Traffik, dok 
23 00 Berg, praatshow 
23 40 De Nederlandse Kermis Pornoshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 30 English spoken, teleac, 
16 40 Indonesië: taal en kuituur, teleac, 17 25 
Thuis in geldzaken, teleac, 18 00 Nieuws; 18 15 
Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Russisch, teleac, 19 49 Snooker 
met Dennis Taylor, teleac, 20 00 Nieuws. 
20 25 Verbazing, RVU 
21 00 Yoy, jongerenmag 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaard, het 
zonnestelsel 
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DINSDAG 21 JANUARI WOENSDAG 22 JANUARI DONDERDAG 23 JANUARI 
T V 1 
14 30 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 15 00 Ne
derlands, schooltelevisie, 15 30 Time bandits, 
film, 17 30 IMooi en meedogenioos; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest; 18 20 
Het station, kindermag ,18 35 Top Score, spel-
progr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, leven in het puin 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Mundiale vorming: een 
andere aanpak, 19 40 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Jonge Katarina, TV-film 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Mickey and Donald, 
serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, 
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Bompa, serie 
20 30 Medisch Centrum West, serie 
21 30 Blanco, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, Kranten en Hooligans 
23 00 Odd couple, serie 
23 25 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Nieuws; 10 05 Vrouw zijn, magazine, 10 55 
TV-Fruitmand, muziek op verzoek, 11 15 Een 
wereld van verschil, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie, 
jeugdfilm, 17 00 Kinderkrant; 17 30 Tijdsein, ak-
tualiteiten, 1810 De kleine prinses, jeugdserie, 
18 35 Blackout, woordspel, 19 03 Op weg naar 
Avonlea, dramaserie, 19 52 Even voor achten, 
portret 

20 00 Nieuws 
20 23 Toen de duiven nog vlogen, TV-film 
21 56 Overal en nergens, dok 
22 26 't Huis van liefde, dok 
22 46 Antenne: De Wannsee-konferentie, dok 
doodvonnis van joden 
23 36 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 05 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 40 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1915 Lingo, woordspel, 19 40 
De baas in huis, serie 
20 08 Tommy Cooper, show-hoogtepunten 
20 36 Doet ie 't of doet ie 't niet, spelprogr 
21 56 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 22 Golden girls, komische serie 
22 58 Impact, De strijd om de sportschoen 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, schooltelevisie, 
11 00 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 14 00 
Skoalle TV; 16 25 Japan na 1945, teleac, 17 25 
Pronto, Italiaanse les, teleac, 18 00 Nieuws, 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 
Het klokhuis; 19 00 De illegalen, dok , 19 30 Het 
gezicht van Nederland, Ommen, 19 45 Hoog
standjes; 20 00 Nieuws. 
20 25 Achter de dijk, dok serie 

T V 1 
15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Mooi en meedogenloos, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De 
snorkels, tekenfilmsene, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, krimiserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Gewoon Toon, 3e deel 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie 
19 53 Benny Hill, humor 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 
15 30 Dallas, sene; 16 20 Clip Club, verzoekklips, 
16 30 Kinderklub, kinderprogr ,17 00 Schuif af, 
kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Familie, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rapklap, spelprogr 
20 30 Commissaris Roos, misdaadserie 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De laatste getuigen, dok serie 
23 10 Hill Street Blues, politieserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry; 16 20 Avro's Serviesalon; 17 30 Kunst
bende, jongeren en artistieke kunsten, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 30 Spaanse peper, dok serie, 
19 00 Woensdagavond met Van Willigenburg, 
20 00 Nieuws. 
20 28 The Milagro Beanfleld war, film 
22 25 Megabrein, kenniskwis 
23 05 Reporter, achtergrondreportages 
23 40 Mancuso FBI, misdaadsene 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 The great walz, film, 16 00 
Nieuws; 16 05 Stopwatch; 16 30 Bekijk het 
maar; 17 12 Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 
18 20 Popformule plus, 19 00 Kieskeurig, konsu-
mentenprogr, 19 35 Winnen en wegwezen, spel
progr 
20 15 Love letters, spelprogr 
21 40 Binnenlandse zaken, kolder 
22 08 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 37 Eenmaal, andermaal, info veilingwereld 
23 30 Top cops, sene 
00 08 Jaap van Zweden 
00 25 Kort klassiek 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Landen in Europa, schoolte
levisie, 10 30 Aarde, mensen milieu, schooltelevi
sie, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 De 
toorts; 19 24 Van gewest tot gewest; 20 00 
Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV1 
14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie, 
15 00 Bouwstenen van de chemie, schooltelevi
sie, 15 30 Gods akker, film, 17 30 Mooi en mee
dogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons, 18 10 Draaimolen; 18 20 Prikbal-
lon; 18 35 Top Score, spelprogr ,19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, jaaroverzicht 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 55 Nieuws; 19 00 Van Nu en Straks, schoolte
levisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, humor 
20 00 De nieuwsjongens, serie 
20 30 Tekens: Max Ernst, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 De danseres, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Ducktales, sene, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 TIen om te zien, show 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, comapatiënten 
23 00 Miami Vice, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 16 20 Servicesalon, 17 28 Wordt ver
volgd, tekenfilmmag ,18 58 Boggle, woordspel, 
18 23 Forza 1,18 53 Een nieuwe jas; 18 58 Kunst 
en kitsch, kijkdag, 20 00 Nieuws. 
20 25 Ons goed recht, dok 
21 23 Televizier, aktualiteiten 
22 05 Hoe voelen wij ons vandaag? 
22 35 Preview TV, filmmag 
23 00 Hollands dekor 
23 10 Jonge mensen op het koncertpodium 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After School special, jeugd
film, 1615 Santa Barbara, sene, 17 00 Zorro, 
serie, 17 25 Starstreet, animatiesene, 17 45 Bou-
11; 1800 Nieuws; 18 15 B.O.O.S., 1845 Top 40: 
19 20 Bodylijn, life-style-mag 
19 50 Empty nest, serie 
20 15 Tour of duty, sene 
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 35 In de Vlaamsche pot, serie 
22 05 Kans voor een kind, Unicef 
23 30 Stop de persen, mediamag 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 30 Aarde, mens en milieu, het 
broeikaseffekt, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Binnenland; 19 30 Freddy & Max; 20 00 
Nieuws. 
20 25 City Life, dok 
21 25 KItty Courbols, reeks over akteren 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Kennissistemen, teleac 
23 45 Studio sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 24 JANUARI 
TV 1 
14.30 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 15.00 Ne
derlands, schooltelevisie; 16.00 Sundown, film; 
17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.30 TV 1 — top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 De sleutels van het sport Boyard, spel-
progr. 
21.30 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 The Free Frenchman, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Bouwstenen van de che
mie, schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 
19.53 Benny HUI, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Ommekaar, maat 38 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.30 Koncerl 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Taxi, serie; 15.30 Dallas, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoekklips; 17.00 Ducktales, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Wies Andersen Show, kwis 
21.00 Golden Gate, TV-fiim 
22.40 Nieuws 
22.55 New MIke Hammer, serie 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry; 16.21 Serice salon; 17.30 Ereprijs 117; 
18.00 Boggle, woordspel; 18.28 Ja, natuurlijk 
extra, natuurdok.; 18.55 De roze panter, serie; 
19.01 A different world, serie; 19.29 Cosbyshow, 
serie; 20.00 Nieuws 
20.25 Voyage of terror, miniserie 
21.57 Cheers, serie 
22.24 Dokument: Beste meneer Gorbatsjov, dok. 
23.13 Hercule Polrot, serie 
00.03 Miniatuur 
00.12 Nieuws 
Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 Muziek uit 
duizenden, Marco Bakker zingt; 16.55 Derrick, 
serie; 18.00 Nieuws; 18.20 De bal is rond, jeugd-
voetbalmag.; 18.58 The Teenage Hero Turtles, 
tekenfilmserie; 19.26 Hollywood boulevard, gla
mour. 
20.00 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel-
progr. 
20.50 Medisch Centrum West, serie 
21.50 De TV-show, praatshow 
22.45 In the heat of the night, serie 
23.35 Beverly Hills connection, TV-film 
01.06 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
schooltelevisie; 10.30 Skoalle TV, schooltelevisie; 
11.00 Schooltv-weekjoernaal; 18.00 Nieuws; 
18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 
Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij nou?, kwis; 19.30 
Schllderspaletten, serie; 19.54 Politieke partij
en; 20.00 Nieuws. 
20.25 Rotiand, Belg.-Ned. pop-scène 
20.57 Markant, portret Ellen Vogel 
21.47 Verhalenvertellers 
22.00 Nieuws 

Whoopi Goldberg steelt de show in Jumpin' Jack Flash. Maandag 20 
januari op TV 2, om 22u.05. 

ZATERDAG 18 JANUARI 

THE COLOR 
OF MONEY 

Amerlk. film van Martin Scorsese 
(1986) met Paul Newman, Tom Cruise en 
Helen Shaver. Op het hoogtepunt van 
zijn karrière heeft topbiljarter Eddie Fel-
son gekapt met de profsport. Hij zal de 
knepen van het vak nu leren aan de 
veelbelovende Vincent... (Ned. 1, om 
20U.25) 

ZONDAG 19 JANUARI 

HELLER 
PINK TIGHTS 

Komische western over een teaterge-
zelschap dat anno 1880 door Indlanenge-
bled trekt. Sophia Loren en Anthony 
Quinn zijn best te genieten in deze vlotte 
film van George Cukor (1960). (VTM, om 
14U.55) 

MAANDAG 20 JANUARI 

JUMPIN' JACK FLASH 
Boeiend spionageverhaal over een 

funky komputerbediende die In kontakt 
komt met een Brits spion en in een winwar 
belandt van dolle achtervolgingen en on-
venwachte situaties. Amerik. film van 
Penny Marshall (1986) met Whoopi Gold-
berg en Stephen Collins. (TV 2, om 
22U.05) 

DINSDAG 21 JANUARI 

TIME BANDITS 
Een stel dwergen neemt een Brits 

jongentje mee op hun reis door de ge

schiedenis. Avontuurlijk sprookje van 
Terry (Monty Python) Gilliam (1981) met 
wondermooie dekors, schitterende truka-
ges, vreemde personages en liedjes van 
George Harrison. Met John Cleese, Sean 
Connery, Ian Holm, e.a. (TV 1, om 
15U.30) 

WOENSDAG 22 JANUARI 

THE MILAGRO 
BEANFIELD WAR 

Amerlk. avonturenfilm van Robert Red-
ford (1988) met Ruban Blades, Sonia 
Braga en Richard Bradford. De rust in het 
dorpje Milagro in Nieuw-Mexiko wordt 
verstoord wanneer de miljonair Ladd De-
vine er een enorm toeristisch pretpark wil 
gaan bouwen. De bewoners organiseren 
het verzet. (Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 23 JANUARI 

DE DANSERES 
Dults-Japanse film uit 1989. Oota Toy-

otaro is een jonge militaire arts die met 
een beurs van het leger in 1885 kan gaan 
studeren in Berlijn. Hij is opgetogen over 
zijn nieuwe omgeving, al heeft hij het 
moeilijk zich aan te passen... (Malhime 
- TV 2, om 22U.30) 

VRIJDAG 24 JANUARI 

SUNDOWN 
Amerlk. film (1941) met Gene Tierney, 

Bruce Cabot, George Sanders, e.a. Tij
dens de Tweede Wereldoorlog wordt Zia, 
de geadopteerde dochter van een Arabi
sche handelaar, door de Engelsen In 
Kenia ingezet om een nazi-spion te ver
leiden... (TV 1, om 16u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 116 

14. Spiermassa (5) 
19. Onherbergzame ruimte (7) 
21. Produkt van kerkelijke kunst (5) 
22. Behoefte (4) 

HORIZONTAAL 

5. Het wijst op enig wantrouwen als je met 
zulke kijkers iets beziet (9) 

9. Hoewel afgekort, duurt deze periode 
wat langer dan de voorgaande (14) 

10. Kleine hoeveelheid drank uit de hel (8) 
11. Luxemburgs stadje waar flink wordt 

doorgestapt (6) 
12. In zulke nijverheidsondernemingen 

konstrueert men een produkt dat de 
natuur gratis levert (11) 

14. Springertje op sommige markten (3) 
15. Gaaf vooraf aan zonneschijn (5) 
16. Komfortabele zitplaats, behalve wel

licht voor sommige politici (5) 
17. Je werd opgetild en daarna was het 

voorbij (7) 
18. Vervelend iemand, al heeft hij in 't 

Engels iets muzikaals (8) 
20. Die legt je vrijheid aan banden, maar 

kan te water de veiligheid waarborgen 
(4) 

22. Wat een waardeloze nummers (6) 
23. Hoe op, dan heb je een stevige afslui

ting (4) 
24. 't Waait aan boord van een schip (9) 
26. Hij gebruikt zijn verstand (6) 

VERTIKAAL 

1. 
2. 

4. 
6. 

Gedrag van een opschepper (6) 
Die advokaat of onderwijzer moet ten 
dienste van alleman zijn (12) 
Hij praat misschien niet veel, maar 
weet wel van aanpakken (6) 
Zulke poëzie is afgesloten (7) 
Beestachtig staatkundig beleid (19) 

7. Samen beschikken deze armlastigen 25. Hij is erg onhandig, behalve in de hof 
toch over een degelijk schoeisel (9) (4) 

8. Twee komplete Vlaamse hoofdsteden 
en toch maar deel van één hoofdstad 
(10) 

13. Zonder ooit op te houden (9) 

OPLOSSING OPGAVE 114 
Horizontaal: 5. kalenderbladen; 8. ad-
vokaten; 9. bies; 10. uitwisseling; 14. 
toer; 15. opstand; 16. teken; 17. de 
beste. 

Vertikaal: 1. raadhuis; 2. velo; 3. van 
buiten; 4. Zevergem; 6. draai; 7. roer
selen ; 11. trant; 12. no; 13. moren; 18. 
ex. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 116 ten 
laatste op dinsdag 28 januari op de 
redaktie: Barrlkadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Richard Peeters uit de IMechelse-
steenweg 13 in 1970 Wezembeek— 
Oppem wint een boekenpakket want 
zijn gele briefkaart met de juiste op
lossing van opgave 114 werd uit de 
talrijke korrekte inzendingen getrok
ken. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Sauwens pakt spookrijders aan", 
las Ahasverus 
Laat tanden zien 

TS-

Voor wie legt Beaulieu de rode loper 
nu eigenlijk uit? 

Greenpeace geeft Febiac 
géén fiat! 

it 

FrancJskanen erkend als NGO 
Op kousevoeten? 

•ii-

Elektriciteitspanne zorgt 
voor Netelige positie 

Zetduivel: 
Vlaams afFront 
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Alfons woont in Tremelo. Niets bijzonders 
op 't eerste zicht, zou je zo zeggen. Ooit 
werl<te hij bij een bloemmolen in het Ant
werpse — arbeidsongeval inbegrepen; dan 
de ziekenkas en den dop. Zonder dat hij het 
't goed besefte belandde hij langzamerhand 
in de randarmoede. Maar met wat kalkoe-
nenkweek en het uitdragen van rel<lame-
blaadjes hield hij fatsoenlijl< het hoofd boven 
water. Zijn vrouw — gehandikapt — hielp 
hem. Zijn reklameronde breidde zich zelfs 
gaandeweg uit. Alfons dacht dik in orde te 
zijn. Zijn inkomsten gaf hij trouw bij de 
belastingen en bij de RVA aan; zijn werkloos
heidsvergoeding was dan ook normalera/ijze 
tot het allerlaagste gedaald. Beiden waren 
een vast beeld in het reilen en zeilen van 
dees' Brabantse gemeente, waar — vergeet 
het niet — de beste asperges van Vlaande
ren geteeld worden I Tremelo, waar destijds 
zoveel Walewerkers in de mijnramp van 
Marcinelle achterbleven, waar de minzamen 
bij de jaarlijkse kermis messevechters wer
den... Een taai volk, iedere m^ van de vrucht
bare Demergronden bewerkend met daarbij 
plafoneurs- en metselaarsopdrachten in heel 
Brussel. Twee keer levend dus, om het de 
volgende generatie gemakkelijker te maken. 
Plots bleek er ,,iets" niet te kloppen. Een 
werkloze die met een gehandikapte de baan 
doet om huis-aan-huis te bussen; die dus 
drie marginale inkomentjes aan mekaar kop
pelt, overschrijdt administratieve normen! 
De reglementering sloeg toe en bestrafte 
deze arbeidsinzet. Het blijkt dat Alfons fis
kaal beter niet zou getrouwd zijn met zijn 
gehandikapte Jeanne. En dat zij beter was 
thuisgebleven tijdens zijn busronden! Een 
boodschappenkarretje met reklameblaadjes 
trekken heet voor de administratie zonder 
meer arbeid te zijn. Neen, bussen kan ze 
niet, daarvoor is de handikap te groot... Maar 
ja, dat trekken alléén al heet arbeid\ Geen 
vakbond kan hen verdedigen, want de regle
mentering schijnt te kloppen. Zijn werkloos
heidsuitkering werd geschrapt. Meer nog: hij 
moet een fikse som terugbetalen. En ook 
Jeanne's invaliditeit komt in gevaar. Want 
eens de administratie beet heeft, laat ze niet 
meer los... André en Jeanne blijven nu thuis. 

Zij voelen zich wat uitgestoten, wat melaats. 
In Tremelo lééft dat woord. Jozef de Veuster 
(3 jan. 1840 — 15 april 1889), de grote zoon 
van de kleine dorp, heeft er koppig tegen 
gevochten. Dit jaar zou de kerk Damiaan 
zelfs zalig verklaren. De Vatikaanse admini
stratie is ook alles niet want het proces 
hiervoor werd reeds op 31 jan. 1938 ingeleid! 
Heiligverklaren zit er niet in, daarvoor ge
hoorzaamde Damiaan te weinig zijn over
sten. Hij overtrad met bosjes de kerkelijke 
reglementering van toen. Alfons en Jeanne 
voelen zich net zo eenzaam in Tremelo als 
Jozef-Damiaan op dat ene van die ca. 30.000 
eilandjes in de Stille Oceaan. Wat is een
zaam? Pas als je ooit in de Stille Oceaan 
vertoefde — waar je de helft van 's werelds 
water vindt — kan je over eenzaamheid 
spreken. Ooit bezocht ik er enkele ontwikke-
lingsprojekten bij de weinige Polynesiërs die 
de Japanse en Amerikaanse konsumptiegol-
ven overleefden. (En zeggen dat de Hawaï-
groep van deze eilanden in 1898 vroeg om 
ingelijfd te mogen worden bij de VSA als 50e 
staat!...) Ik beweer nu niet dat Alfons en 
Jeanne zo melaats-eenzaam in Tremelo zijn, 
als Jozef-Damiaan op Molokai. Maar toch. 

In 1958 schreef Steven Debroey een DF-
boek „Wij Melaatsen". Die titel begin ik meer 
en meer te begrijpen als ik 's zaterdags bij 
ons thuis al die Alfons'en en Jeanne's ont
vang. De ene heeft meer melaatse vlekjes 
dan de andere; maar allen hebben met 
mekaar: de uitstoting, het verdriet, de vergui
zing, het tekort gemeen. Je hoeft dus niet op 

DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur van maan

dag jl. werd aan de pers volgende medede
ling verstrekt: 

Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten stelt met genoegen vast dat er 
eindelijk schot komt in de vorming van de 
Vlaamse regering waarbij de kans op een 
onafhankelijke regeringsvorming groter 
wordt. De VU verheugt zich in dit eerste 
resultaat van het gezamenlijk VU-PVV-initia-
tief. 

Intussen heeft ook formateur Wathelet een 
aantal voorstellen bekend gemaakt. Deze 
onderstrepen trouwens de noodzaak om tot 
een snelle Vlaamse regeringsvorming te ko
men, inzonderheid met betrekking tot een 
verdere, definitieve afwerking van de staats
hervorming. Hoe sympatiek en vernieuwend 
deze voorstellen in diverse maatschappelijke 
domeinen ook zijn, zij gaan voorbij aan de 
essentiële tekortkoming van ons staatsbe
stel, met name een onafgewerkte, onduidelij
ke staatshervorming. Terzake is het noodza
kelijk dat in een rechtstreeks gesprek tussen 
Vlaamse en Waalse regeringen de krijtlijnen 
worden getrokken voor de toekomst van ons 

een eiland van de Stille Oceaan te verblijven 
om je eenzaam-hulpeloos te voelen. Op de 
11e dag van de louwmaand, precies om 
11u., kwamen we bij mekaar in het kerkske 
van de Leuvense Pottekesmèt. Daar ligt 
Jozef de Veuster in een sobere krypte begra
ven. De Vlaming die de grenzen wereldwijd 
doorbrak met een absolute 49-jarige levens-
inzet, die een levenssignaal van godsvrede 
bracht door zich met anglikanen, protestan
ten, vrijmetselaars — witten én zwarten — in 
te zetten voor de uitgestotenen, kreeg in 
Leuven nog niet eens een ordinaire wegwij
zer naar zijn graf. Op de autosnelweg vind je 
voor Leuven wél de brouwkuip als simbool 
(en dat mag ook wél!) maar die koppige man 
uit Tremelo (zo prachtig uitgebeeld door Alex 
Willequet) vergat men. We voelden allen 
doorheen de winterjassen onze melaatsheid. 
Ouders met verkeersdoden, Koerden met 
angst, wit-en-zwart-huwelijken, homofielen, 
gefailleerden, ex-gevangenen, Kroaten zon
der thuis en gevluchte Kosovaren. Allen 
wonen we op 't rijke eiland Vlaanderen in een 
wereldzee van vermogen, maar waar teder
heid, solidariteit, goed buurtschap, helpende 
administratie en gastvrijheid schaarse goe
deren zijn. We hebben mekaar toch een 
gelukkig nieuwjaar gewenst rond de pisto-
lees-met-koffie van René Obbels, Jef Eerde
kens, Pol Aerts e.a. die hun dinamisch huis-
van-de-vele-harten openzetten voor al die 
eigentijdse melaatsheid. Dankei 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

land. De VU benadrukt de 10 punten die zij 
hiervoor, samen met de PW, heeft voorge
steld. 

Formateur Wathelet besteedt bovendien 
zeer weinig aandacht aan één van de krucia-
le vragen van elk regeringsbeleid: de finan
ciering ervan. De VU meent dat het wijselijk 
zou zijn indien het scheppen van terechte 
verwachtingen in de ogen van de burger ook 
gepaard zou gaan met het invullen van het 
prijskaartje. In deze blijft de VU met grote 
vragen zitten. 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en ijs 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

HET PARTIJBESTUUR 
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WELK ONDERWIJS 
VOOR WELK 
VLAANDEREN? 

De werkgemeenschap Vlaanderen Morgen koos 
als tema van zijn jaarlijkse kollokwium Welk onder
wijs voor welk Vlaanderen "> 

Naar wij konden vernemen bestaat er zowel 
binnen als buiten de onderwijskrmgen grote aan
dacht voor het onderwerp, reeds honderd belang
stellenden lieten zich inschrijven 

Het tema van de studiedag, die nu zaterdag 18 
januan doorgaat, werd lang voor de als historisch 
omschreven verkiezingsuitslag van 24 november 
gekozen Die uitslag bevestigt evenwel de hoog
dringendheid van precies dit tema Wat men ook 
denkt over het antwoord van de kiezer, men kan 
met omheen de vragen waarmee deze de beleids
bepalers konfronteert Want zou dat met dé centra
le vraag van de kiezer zijn ' De vraag naar duidelijk
heid, naar klaar uitgesproken stellingnames' 

DIALOOG 

Kollokwium staat voor „samenspraak", dat fun
damenteel „dialogisch" proces dat zich middels 
stelling en tegen-stelling, woord en wederwoord 
geduldig naar een sintese toewerkt 

Voor de tose zorgen in het voormiddagluik van 
het kollokwium Welk onderwijs voor welk Vlaande
ren? ^\6! inleiders, die meteen van repliek worden 
gediend door telkens twee disputanten 

Tema A, Welke maatschappij wacht de jongeren 
vandaag'' wordt ingeleid door socioloog Bruno 
Rouffaer, de disputanten zijn Katelijne De Smet, 
lerares Handelswetenschappen en prof dr Arnold 
Cornells, eveneens socioloog en auteur van „Logi
ca van het Gevoel" 

Tema B, Welke waarden voor deze maatschap
pij'' wordt ingeleid door senator Hugo Schiltz, hij 
wordt van repliek gediend door de filosofen prof dr 
Ludo Abicht en prof dr Herman De Dijn 

Klassikus en voorzitter van het Departement 
Lerarenopleiding prof dr Freddy De Creus leidt 
tema C in Onderwijsmetoden, -strukturen en -
programma's Georges Monard, sekretaris-gene-
raal van het Departement Ondenwijs van de Vlaam
se Gemeenschap en prof dr Guido Van Hees-
wijck, filosoof, germanist en assistent psichologie 
dienen hem van antwoord 

Tema D tenslotte, Opvoeden tot waardenbesef 
en -beleving wordt ingeleid door Ludo Fraleut, 
direkteur van het Sint-Lievenskollege van Antwer
pen Pedagoog prof dr Jan Masschelem en na
tuurkundige prof dr Jozef Devrese replikeren 

In de namiddag worden de verschillende tema's 
uitgediept in werkgroepen o I v de respektievelijke 
inleiders 

In een slotzitting geleid door mevrouw De Raedt, 
voorzitster van het kollokwium zal vanuit de ver
schillende werkgroepen de eerste aanzet tot een 
antwoord op de kongresvraag Welk ondenvijs voor 
welk Vlaanderen ? worden geformuleerd 

Het kollokwium Welk onderwijs voor welk 
Vlaanderen? gaat nu zaterdag 18 januari om 
9U.45 door in de VLEKHO (Vlaamse Ekonomi-
sche Hogeschool), Koningsstraat 336 in 1210 
Brussel. 

Voor informatie en inschri|vingen: Werkge
meenschap Vlaanderen Morgen, Te Couwelaar-
iei 134, 2100 Antwerpen-Deurne, tel. 
03/326.05.05. 

UIT DE REGIO 

VEERDIENST VAN NIEUWPOORT 
OP NIPPERTJE GERED 

Het wordt meer dan tijd dat de plaatselijke overheid de "maritieme" troeven van 
Nieuwpoort veilig stelt. (,„,„ B^,,,,^) 

Voor ,Het Buitenbeen van de Week' gaan wij 
dit keer naar Nieuwpoort, daar scheelde het 
geen haar of de Veerdienst van Nieuwpoort 
Bad had het oude jaar met overleefd De 
.Overzet', zoals hij door de volksmond wordt 
genoemd, is vooral bij sportvissers, toeristen 
en militairen van de basis van Lombardzijde 
zeer in trek De Veerdienst wordt door de 
Dienst Openbare Werken en Infrastruktuur van 
de Vlaamse Gemeenschap aan een prive-firma 
uitbesteed die is ook verantwoordelijk voor 
bepaalde onderhoudswerken aan de haven 
van Nieuwpoort 

De firma heeft veerman Dirk Jacobs in onder
aanneming voor het verzekeren van de gratis 
overzet 

ALLE HENS AAN DEK! 

Gealarmeerd door hardnekkige geruchten 
dat de dienst zou opgeheven worden trok de 
veerman aan de bel Ook de plaatselijke VU-
afdeling stelde het op prijs dat de Veerdienst 
zou behouden blijven Zowel burgemeester 
Momerency als de plaatselijke VU-voorzitter 
Wilfried Vanhove riepen ,alle hens aan dek' 
Uiteindelijk besliste het kabinet van Openbare 
Werken en Infrastruktuur (Johan Sauwens) het 
veer voorlopig te laten werken Hoe het verder 
in '92 moet blijft een open vraag 

In één adem hield Vanhove een pleidooi om 
ook de staketsels als toeristische trekpleister te 
behouden en ze een grondige onderhouds
beurt te geven 

Bezig met het beleid van de Nieuwpoortse 
gemeenteraad stelde de VU vragen rond uitba
ting en infrastruktuur van de Nieuwpoortse 
vismijn De daling van de omzet m de vismijn is 
een feit Reeds een jaar geleden waarschuwde 
de VU voor een neergang door het uitblijven 
van de herstrukturering van het Visserijbeleid 

VISSERIJSCHOOL DICHT ? 

De suggestie om via een tussenkomst van 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
EG-subsidies te bekomen werd door de ge
meenteraad genegeerd 

De vraag voor het behoud van de Visserij-
school, in februari '91 met een betoging door 
de andere politieke partijen gesteund, werd 
door minister Coens negatief beantwoord De 
minister besloot 4 scholen ( Rijksschool in 
Heist, Stadsschool Bauwens in Oostende de 
kalolieke school Paster Pype en het Koninklijk 
Werk Ibis, beiden te Oostende) open te houden 
en de vijfde te sluiten Ondertussen is er alle 
onduidelijkheid over het verder bestaan 

De VU van Nieuwpoort maakt zich grote 
zorgen over het havenbeleid en vindt dat drin
gend wat moet ondernomen worden om de 
toeristische troeven van Nieuwpoort - visserij 
haven, yachting- veilig te stellen Anders dreigt 
heel de sektor is het gedrang te komen En zo'n 
aderlating kan Nieuwpoort zich met veroorlo
ven i 
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UIT DE REGIO 

JANUARI 
17 SINT-GILLIS-DENDERMONDE: Gespreks-
avond over Brussel en Vlaams-Brabant. Om 20u. in 
De Schuur, Torrestraat 35. Spreker: Etienne Van 
Vaerenbergh. Org.: FACW. 
17 HEUSDEN: Nieuwjaarsreceptie met als gast
spreker provincieraadslid Johan Beke. Iedereen 
van harte welkom. Parochiaal Centrum, Steenvoor
destraat 7, om 20u. Org.: VU-Destelbergen-Heus-
den. 
19 GENTBRUGGE: Nieuwjaarsreceptie van VU-
Gentbrugge-Ledeberg. Om 10u.30 in Dienstencen
trum te Gentbrugge. Eregenodigde: Walter Luyten 

over „1991-1992: Volkeren werden vrij, lessen voor 
de Vlamingen!". Info: Robert Bogaert 
(091/31.19.41) en Oswald Van Ooteghem 
(091/30.72.87). 
21 BELZELE: FVV-Nieuwjaarsviering in zaaltje 
St.Jozef, rechtover de kerk, vanaf 18u. Met aperi
tief, warme beenhesp, fruit en purree, drank naar 
believen, dessert. Leden en huisgenoten: 300 fr. 
Inschrijven tot 17/1. 
25 GENT: Herdenking Reimond Tollenaere. Om 
16u. herdenkingsmis in de St.Jan-Bapstistkerk, 
Bevrijdingslaan. Om 18u. Akademische zitting in 
zaal Reinaert, Reinaertstraat 26; om 19u.30 Brood-

ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
XaW U, ALS VLAMING 
^Mm BENT U REEDS AANGESLOTEN 

BIJ EEN V.V.Z. ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

S E K R E T A R I A T E N V . V . Z . - Z I E K E N F O N D S E N : 
PROVINCIE ANTWERPEN: 
Antwerpen 2000 Amerikalei 137 tel. 03/237.32.10 
Antwerpen 2060 Vondelstraat 17 tel. 03/232.73.05 
Helst o/d Berg 2220 Kattestraat 45 tel. 015/20.73.85 
Herenthout 2270 Bouwelsesteenweg 13 tel. 03/481.77.15 
Lier 2500 Antwerpsestraat 145 tel. 03/480.89.91 
Mechelen 2800 Hoogstratenplein 1 tel. 015/20.36.40 
Mol 2400 Turnhoutsebaan 15 tel. 014/31.27.16 
Nijlen 2560 Gemeentestraat 25A tel. 03/481.77.15 
Willebroek 2830 Stationsstraat 22 tel. 03/886.30.91 

PROVINCIE BRABANT: 
Brussel 1210 Em. Jacqmainlaan 124 tel. 02/219.08.64 
Hoeilaart 1560 F. Sohiestraat 11 tel. 02/657.96.08 
Lennik 1750 Markt 15 tel. 02/532.01.72 
Leuven 3000 J.B. Van Monsstraat 83 tel. 016/29.10.48 
Overijse 3090 Schapenweg 2 tel. 02/687.95.42 

PROVINCIE LIMBURG: 
Bree 3960 Nieuwstadstraat 10 tel. 011/47.23.03 
Genk 3600 Nieuwstraat 35 tel. 011/35.67.53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 
Aalter 9880 Ter Walle 12 tel. 091/74.25.00 
Beveren 9120 Zandstraat 14 tel. 03/775.66.66 
Brakel 9660 Stationsplein 11 tel. 055/42.51.88 
Eekio 9900 Leopoldlaan 40 tel. 091/77.23.51 
Eke 9810 Steenweg 249 tel. 091/85.50.10 
Gent 9000 Holstraat 21 tel. 091/23.52.27 
Merelbeke 9820 Poelstraat 40 tel. 091/30.79.09 
Sint-Niklaas 9100 Kalkstraat 64 tel. 03/776.51.12 
Zele 9240 Lokerenbaan 16 tel. 052/44.83.03 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 
Brugge 8000 Katelijnestraat 115 tel. 050/33.22.24 
leper 8900 Capronstraat 15 tel. 057/21.84.21 
Izegem 8870 Nieuwstraat 29 tel. 051/20.83.45 
Kortrijk 8500 Graaf Gwijde van Namenstraat 7 tel. 056/22.56.98 
Menen 8930 leperstraat 65 tel. 056/51.06.91 
Roeselare 8800 Hugo Verrieststraat 4 tel. 051/20.83.45 

V.V.Z.-doelstellIngen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen. 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg. 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal kultureel front. 

V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk 
Tel. 056/22.56.98 

maaltijd. Inschrijven bij Leo d'Hont (091/28.46.30). 
26 DEINZE: Van 10u.30 tot 12u. Nieuwjaarsont
moeting voor alle VU-leden en hun gezin in het 
Brielpaviljoen aan de ingang tot de Brielmeersen. 
28 LEDEBERG: Om 12u. Nieuwjaarsmaal in de 
parochiezaal van Ledeberg, Kleine Kerkstraat. 
Org.: VVVG-Gentbrugge/Ledeberg. 
29 SINT-NIKLAAS: Kursus Voel je goed, Ie deel. 
Gesprekken, tips en praktische informatie over: 
vrouwenbagage, socialisatie, schuldgevoel, vrou
welijke klachten... in samenwerking met een dok
ter. 2e deel op 5 februari. In Sted. Openbare 
Biblioteek, om 20u. Inschrijven: 250fr. FVV-leden, 
niet-leden 300 fr., bij Miet Van W/lchelen 
(776;75.36) of Marleen Colyn (776;87;43). 

31 GAVERE: Nieuwjaarsreceptie van VU-Groot-
Gavere in 't Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper, 
om 19u. Vanaf 20u.30 Kaasavond. Inschrijven bij 
bestuursleden voor 29 januari. Bijdrage kaas
avond: 300 fr.p.p., kind 150 tr. 

FEBRUARI 

2 LEDE: Pannekoekenavond-Ledenfeest in zaal 
,,Hoop in de toekomst", Dorp-W/anzele. Om 17u. 
Deelname 150 fr. Gastspreker: Vic Anciaux. Org.: 
vu-Lede. 

TOLLENAERE-
HERDENKING 

50 jaar geleden sneuvelde bij St.Petersburg de 
Vlaams-Nationale volksvertegenwoordiger Rei-
mond Tollenaere. 

Deze gebeurtenis wordt herdacht in zijn geboor
testad Gent op zaterdag 25 januari a.s. 

Programma: 

16u.: Plechtige herdenkingsmis in de kerk van 
St.Jan-Baptist, Bevrijdingslaan, Hoek Drongense-
steenweg, te Gent. 

18u. Zaal Reinaert, Reinaertstraat 26 te Gent 
(ruime parking op de koer). Akademische zitting 
met artistieke omlijsting. Toespraak door eresena-
tor Oswald Van Ooteghem. 

19U.30: Broodmaaltijd. 

Voorafgaandelijk inschrijving absoluut vereist bij 
Leo D'Hont (091/28.46.30). 

ZOEKERTJE 
- AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
ne? Gratis afhalen bij W. Deconinck, Kortrijk 
(056/21.26.99). 

AA Tekstieldnikkerii 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 
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UIT DE REGIO 

r̂ ." 

JANUARI 

17 MOL: Eksotische rondreis Sn Lanka t a m 2/2 
Org WVG-Mol 
17 WIJNEGEM: Kaas- en Wijnavond Apentief om 
19u30 Prijs 275 fr (1 glas wijn inbegrepen) Inde 
polyvalente zaal van het „Gasthuis" Verdere info 
Mathieu Mees (03/353 94 64) Org VU-Wijnegem 
17 BERCHEM: Viering 10 jaar FW-Berchem Om 
20u in Zaal Poly II Cultureel Centrum, Driekonin
genstraat Gastspreker Huguelte De Bleecker-
Ingelaere 
17 TONGERLO-WESTERLO: Statutaire vergade-
nng van het SMF-Kempen Om 20u m Kapellekes-
hoef Gratis Kempische Koffietafel voor alle aanwe
zigen Org SMF-Kempen 
17 BOECHOUT: Nieuwjaarsreceptie in de bene
denzaal van het Gildenhuis Van 21 tot 23u Org 
VU-Boechout 
18 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in De Oude 
Pastorij, Dorpstraat 45 Vanaf 19u Gastspreker 
ondervoorzitter Annemie Van de Casteele Org 
vu-Kapellen 
18 EDEGEM: Kaartavond in Dne Eiken om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
19 WOMMELGEM: Nieuwjaarsapentief, van 11 tot 
13u in het bovenzaaltje van Den Klauwaert, Das-
straat 23 Org VU-Wommelgem 
19 EDEGEM: Worstebrood en appelbollen Om 
17u 30 in Drie Eiken Inschrijven op voorhand 
Org VNSE 
20 KALMTHOUT: Nieuwsjaarsavond van FW-
Kaltmhout Om 20u in De Raaf, Withoeflei 2 te 
Heide 
20 MOL: Natuurwandeling Warme Nethenpad-
Retie Org WVG-Mol 
20 MOL; Bijeenkomst zanggroep in lokaal Malper-
tuus, Turnhoutsebaan 15, om 19u 30 Org VWG-
Mol 
20 MOL: Bijeenkomst volksdansgroep Luksie in 
lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 18u 
Org WVG-Mol 
21 MOL: Werkgroep Kalligrafie in lokaal Malper
tuus, Turnhoutsebaan 15, om lOu Org VWG-
Mol 
22 ANTWERPEN: Kandidaturen voor bestuursver-
kiezingen voor 22/1/92 aan voorzitter Koen Pauli, J 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen Alle leden vanaf 16 
jaar kunnen zich kandidaat stellen Verkiezingen 
op 31/1 van 16 tot 21u Later meer info 
23 MOL: Studiereis naar het fort van Eben Emaal 
en geleid stadsbezoek aan Tongeren Vertrek aan 
lokaal Malpertuus om 8u 30 Org WVG-Mol 
23DEURNE: Natuurwandeling Bijeenkomst termi
nus tram 24 om 13u 30 of aan kerk te Broechem 
om 14u Org VWG-Deurne 
25 GEEL: Mosselbal in de Parochiezaal van St-
Amands Vanaf 19u T v v VU-arr Turnhout Met 
Diskobar Mosselen 350 fr, kip 200 fr Info Frans 
Teeuwkenss (014/58 89 69) 

VITAL PEETERS 
HERDACHT 

Vijf jaar geleden op 9 februari ging Vital Peeters 
van ons heen Hij leeft echter voort m onze gedach
ten en ins ons hart 

We herdenken hem in een eucharistieviering op 
zaterdag 15 februari om 11 uur in de O L -Vrouwka
pel van het Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 te 
Antwerpen 

Al degenen die Vital hebben gekend, en het zijn 
er velen, willen in zijn figuur de trouwe, nooit 
aflatende militant gedenken! 

25 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredebaan 
360 Om20u Deelname lOOfrpp Inschrijving ter 
plaatse Org VU-Merksem 
27 MOL: Natuunwandeling Molenpad-Meerhout 
Org VWG-Mol 
30 ZWIJNDRECHT: Ledenvergadenng met voor
dracht Org VU-Zwijndrecht 
30 MOL: Boswandeling te Geel Org VWG-Mol 
31 ANTWERPEN; VU-Antwerpen, bestuursverkie-
zingen tussen 16 en 21 u in de lokalen van het 
Museum, Durletstraat 4 te 2018 Antwerpen Gele
genheid tot babbel met Hugo Coveliers, Hermans 
Lauwere en Hugo Schiltz 
31 HOVE: Bestuursverkiezingen van VU-Hove in 
Kostershuisje vanaf 19u 30 Na de verkiezingen is 
er nieuwjaarsreceptie Alle leden en simpatisanten 
welkom i 
31 LIER: VNC-Berlarij, VUJO-avond nieuwjaars
receptie van VUJO-arr Mechelen met toespraak 
door senator Willy Kuijpers Tevens verkiezingen 
nieuw arr, bestuur Aanvang. 20u 

FEBRUARI 

1 EDEGEM: Kwis van FW-Edegem Inschrijven en 
info bij Hilde Dewit, 449 17 66 
2 MERKSEM: Vanaf 14u in Vlanac, Bredabaan 
360 Rommelmarkt en pannekoeken-namiddag 
Org FW-Merksem Info Joke Janssens 
(03/646 66 82) 

LISKE DANKT... 
Alle VU-vrienden, die haar tijdens haar verblijf 

in de kliniek, bedacht hebben, met een bezoekje, 
bloempje, brief of kaart Zij wenst allen een geluk
kig en gezond Nieuwjaar en hoopt binnen een 4-tal 
weken de revalidatie-afdeling te kunnen verlaten en 
terug naar huis te kunnen gaan 

Liske Corstjens 

Mw. LIske Vinken-Corstjens, Revalidatiecen
trum (kamer 609), Oude Godstraat 110 te 2650 
Edegem. 

NIEUWJAARSBRIEF 
VAN VU-SCHEPEN 

De VU-schepen van de gemeente Kontich Erwin 
Brentjens heeft de inwoners van zijn gemeente een 
nieuwjaarsbrief geschreven Niet zomaar een vrij
blijvend bericht want naast de traditionele wensen 
voor het nieuwe jaar staat de schepen uitvoerig stil 
bij de verkiezingen van 24 november 

Vertrekkend bij de gekende ergernis van de 
publieke opinie tegenover de politici in het alge
meen en bepaalde onder hen die het in de gekende 
dossiers met zo nauw nemen, verwijst Brentjens 
naar jonge mensen (en er zijn er in alle partijen) die 
het goed memen en bereid zijn de fakkel over te 
nemen 

Maar, zo lezen wij, ook deze jongeren en de 
politici die het goed menen, deelden zwaar in de 
klappen 

,,Jonge mensen die dagelijks strijden tegen de 
verlokking van invloedrijke industriëlen, tegen de 
vraag van mensen te doen wat met mag en aan 
bestaande wetten, regels en afspraken voorbij te 
gaan 

Jonge mensen die zich hoeden voor moeilijke 
uitleg en voor dode zinnen om de waarheid te 
verduisteren 

Jonge mensen die proberen in hun politiek ook 
morele waarden te betrekken 

Jonge mensen die bewust wegblijven uit de 
schijnwerpers van populaire televisieprogramma's 

Jonge mensen die op tijd en stond durven 
zeggen dat ze zich vergist hebben 

Jonge mensen die beseffen dat het meer dan tijd 
IS voor een grote politiek, voor een rechtvaardige 
en eerlijke politiek, voor een politiek met een visie 
op en een oog voor de problemen van de kleine 
man of vrouw in de straat" 

En schepen Brentjens besluit „ Als ik kan en 
mag wil ik dit samen met uw hulp en steun proberen 
waar te maken" 

Men moet het met de ideeën van de briefschrijver 
met eens te zijn, men kan echter met voorbij aan 
zijn eerlijke poging om de draad met de bevolking 
op te nemen 

BOECHOUT-VREMDE EN KROATIË 
De Volksunie van Boechout-Vremde steunt de 

volksnationale strijd van de Kroaten, in hun streven 
naar een eigen onafhankelijke staat 

De plaatselijke Vü-afdeling wil met werkloos 
toekijken, en organiseert op initiatief van burge
meester Entbrouxk een steunaktie, die nog loopt tot 
31 maart a s 

WIJ zamelen bruikbare zaken in voor Kroatië, 
zoals kleding, met-bederfbare voeding, medicij
nen en medisch materiaal, speelgoed 

Wie hieraan wil meewerken kan steeds die zaken 

afleveren bij Wereldmissiehulp, Provinciesteenweg 
400 te Boechout (tel 454 1415) Vermeld wel 
uitdrukkelijk dat het een deelname betreft aan de 
VU-aktie Kroatië 

Best neemt u vooraf even kontakt op met de 
koordinator van de aktie, burgemeester Fred Ent
brouxk (tel gemeentehuis 460 06 00, tel orivé 
455 59 32) 

U kan de aktie ook steunen door overschrijving 
op rekening nummer 733-1042176-38 (ten name 
van Aktie-Kroatie) 

Ca fe ta r ia - B russe lse wafe ls 
Tea -Room - Buf fe t 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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DEZE WEEK IN 

Zwendel met 
Oost-Europa 

De EG-hulp aan Oosteuropese landen 
dreigt uit te draaien op een 
regelrechte holdup op de 

Gemeenschapskas. In het Midden-
Oosten worden, bvb., tonnen 

melkpoeder verkocht die voor de 
noodlijdende Bulgaren waren 

bestemd. Een speurtocht van Brussel, 
langs Antwerpen, tot in Kaïro, deze 

week in Knack. 

UIT DE REGIO 

De formatie-kramp 
Vlaanderen en België wachten op 

nieuwe regeringen en volgen benieuwd 
de handelingen van Melchior Wathelet. 
Wat heeft de formateur tot nu gehoord 
en genoteerd? En wat blijkt daaruit? 

Deze week in Knack. 

All vijftig 
Muhammad Ali wordt vijftig. Een 

terugblik met Alex Philonenko, 
hoogleraar filozofie in Rouen, die 

lang over het boksen heeft nage-dacht 
en besluit: Ali was de grootste. 

Deze week in Knack. 

Ali vijftig 
Muhammad Ali wordt vijftig. Een 

terugblik met Alex Philonenko, 
hoogleraar filozofie in Rouen, die 

lang over het boksen heeft nage-dacht 
en besluit; Ali was de grootste. 

Deze week in Knack. 

En verder... 
• Gesprek met vakbondsleiders Peirens 

(ACV) en Janssens (ABVV) • Serie: 
Columbus breekt de wereld open (2) 

• Politiek Nederland 
• Een federatie van moslimstaten in de 
maak • De prijs van het verkeer • The 

Devil's Candy: epos van een 
gigantische Hollywood-flop • 

Nachtwinkels: Koning klant omstreden 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAlG 

TE KOOP 

':,-fSfn:" 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
19 ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie VU-Roesela-
re. Vanaf 10u.30 in 't Leeuwl<e. 
20 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuis, Korenmarkt, om 
15u.: Jozef Seynaeve met „Scfioolanekdoten". 
Org.: WVG-lzegem. 
23 ROESELARE: Kaaskeuken in zaal Centrum 
Licht en ruimte, om 20u. Org.: FVV-Roeselare. 
24 IZEGEM: Zaal ASLK, Roeselaarsestraat, vanaf 
19U.30: VU-nieuwjaarsreceptie. Verwelkoming 
door eerste schepen Geert Bourgeois. Gelegen
heidstoespraken door Jan Maertens, en dr. Jef 
Valkeniers. Org.: VU-lzegem. 
29 ROESELARE: Nieuwjaarsrecepte en bespre
king aktiviteiten werkjaar 1992. Om 20u. in de H. 
Verrieststraat 4. Inkom gratis. Org.: Vlanajo- VZ 
West-Flandria-Roeselare. 
29 KORTRIJK: Geleid bezoek aan de dispatching 
van Gaselwest (Sint-Amandslaan 30, Kortrijk), om 
14u. Org.: FW-Kortrijk. 

FEBRUARI 
2 BRUGGE: 2 jaar Vlaams Ontmoetingscentrum 
De Gulden Spoor. Om 12u. receptie. Om 13u. 
Feesttafel. Info: 050/36.25.78 

ZOEKERTJE 
— AANBIEDING — Het Europees Parlement werft 
aan: architekten of bouwkundig ingenieurs. Vereis
ten: voltooide opleiding, twee jaar beroepserva
ring, geboren na 10.2.56, grondige kennis NI en F. 
Uiterste datum kandidatuur 10.2.92. Inlichtingen: 
EVA-sekretariaat, 284.23.94 of 284.30.41. 

— GEZOCHT — 45-jarige man uit Lokeren, met 
ervaring in verkoop, personeelsbeleid, marketing, 
boekhouding, publiciteit, etalage, doe het zelf-
technieken, zoekt werk. Aanbiedingen aan erese-
nator Oswald Van Ooteghem (091/30.72.87). 

LIMBURG 
JANUARI 
18 NEEROETEREN: Toneelavond. Opvoering door 
't Oeters Teatertje in het Opoeters dialekt. Om 20 u. 
in het Ontmoetingshuis van Voorshoven. Inkom 
150 fr., wk. 120 fr. 
18 BOCHOLT: Jos Claessens dankt zijn kiezers en 
nodigt uit voor een avond gezelligheid in zaal Tip-
Top, vanaf 20u.30. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

Tel. (058) 23 51 96 
Fax (058) 23 51 96 

VLINK 
RAVEELT 

Op zaterdag 18 januari bezoekt 
Vlink, het Vlaams Instituut voor Kunst
zinnige Vorming, i.s.m. Vakbel en Kul-
turama vanaf 13u.30 de tentoonstelling 
Raveel 70 jaar. 

De deelnameprijs bedraagt 250 fr. 
voortoegang, rondleiding en dokumen-
tatie. Medewerkers en leden van bij 
Vakbel aangesloten organisaties krij
gen 20% korting op de deelnameprijs 
en betalen 200 fr. Inschrijven tot 10 
januari door telefonisch te reserveren 
bij Vlink en het bedrag vooraf te storten 
op het rekeningnummer 447-0008401-
81 van VakbelA/link. Vermelding „Vlink 
18/02". 

Vlinkofoon t.a.v. Jean-Pierre Roo-
sen, LImburgstraat 92, 9000 Gent, 
tel. 091/23.01.36 (24 uur op 24 uur). 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

BAMA 

adidas 
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AMBIORir C2E> SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 



LEPEL & VORK 

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 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Zitplaatsen feost-
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op i ' 
spraak tegen sp^ 
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren • Snacks - Ijs - Wafels - Pannekoeken 
StMTVol trainimubllair - Ook vergaderruimte 
Wectatrut 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tel.: 091/$7.M.4<. - Zat en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbalckerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

— Camt)*iMus — 
"cKCoostetóttaat 3«3960CBnee 

011/47.28.97 

SL =Ü 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood-en 
tMnketbakkerIj 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIOSGEBAK 

Hostellerie 

yettagt 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 min van de kust. stelt U een zee voor 
van kalmte komfort, keuken, rust rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menu's van 895 fr tot 1800 ft-
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN " conferenUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelilkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Wenst u uw handelszaak over te laten? 
Zoekt u een handelszaak over te nemen? 
Geselecteerde zaken. 
Persoonlijke en diskrete bemiddeling 

WALTER M A E S 
Handelsovernamen — 
Commercieel advies. 
Kapel Mllanendreef, 32, 
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk) 
Tel.: 056/75.45.59. 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
^ \ / IB 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA P.V.B A. 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
iJ f f iV 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

Mj 

1 
^H 

^H^H 
j ^ O E V R I E S E ^ 
Fwoonvefllchting^ 

y 
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PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Golden spaarboekje 
8,75% intrest. 

Dagvalutering en geen kosten. 

ZAKENKANTOOR 
MARIENS • DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: (054) 33.43.47 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
TeL 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
TeL 03-235.64.75 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren; 9-12 • 15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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UIT DE REGIO 

VAN K E R C K H O V E N | 2 5 | 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
ZAAKVOERDER 

FRANS HENDRICKX 
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg 

Tel.:. 015/24.45.76 
's avonds: 015/25.16.16 

Fax: 015/25.13.44 
UW PERSOONLIJKE WENSEN 

EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR 
UW KEUKENS-, WINKELS-
en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING:, 
• gespecialiseerde vakmensen 
• binnenhuisontwerpers 
WIJ BIEDEN U: 
* Maatwerk 
• Afwerking in detail 
* Apparatuur 
• Verzorgde plaatsing en service 
• Eerlijke prijzen op Uw en/ot onze ontwer

pen. 
•ü Volledig pakket naar wens: 
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 24-jarige jongedame met diploma 
hoger sekundair beroepsonderwijs afdeling kan
toorwerken, met bijscholing boekhouden en han-
delskorrespondentie en vaardig op PC, wenst be
trekking in de hoofdstad of ten zuidwesten ervan. 
Voor inlichtingen senator J. Valkeniers, 
02/569.16.04. 

MEVR. PEETERS-
NICASIE DANKT! 

Mevrouw Peeters-Nicasie dankt langs deze weg 
alle WIJ-lezers die haar een (schriftelijke) gelukkige 
verjaardag hebben gestuurd. Mevrouw werd op 
29 dec. j.l. 90 jaar jong! Ook vanwege de redaktie 
zoveel wensen en een gelukkig '92, mevrouw! 

BRABANT 

JANUARI 
18 WOLVERTEM: Nieuwjaarsreceptie en verkie
zing van nieuw afdelingsbestuur in zaal De Linde
boom, tegenover de kerk van Imde (Wolvertem). 
Vanaf 19u. Org.: VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 
18 WILSELE: Kaas- & Wijnavond, met zigeuneror-
kestje. Om 20u.30. Parochiezaal Wilsele-Putkapel. 
Inlichtingen en inschrijven bij J. Schellekens, tel. 
016/44.31.62. Org.: VU-Wilsele. 
20 JETTE; Nieuwjaarsreis. Org.: VBG-Jette. 
21 DILBEEK: Nieuwjaarsfeest en ledenvergade
ring in Westrand, Kamerijkland om 13u.30. Org.: 
VVVG-Dilbeek. 
24 DIEST: Nieuwjaarsreceptie van VU-Diest, in 
Kultureel centrum Begijnhof. Om 20u.30: aanvang 
receptie. Om 21 u. gastspreker Vic Anciaux. Na
dien: gezellig samenzijn. 
24 MERCHTEM: Om 20u. Nieuwjaarsreceptie van 
VU-Groot-Merchtem, in de Sporthal. 
24 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie. Gastspreker: 
Walter Luyten. Om 20u. in Kasteel Pellenberg. 
Org.: VU-Machelen. 

24 MERCHTEM: Gespreksavond over Brussel en 
Vlaams-Brabant door Etienne Van Vaerenbergh. 
Om 20u. in de Sporthal, Dendermondestraat 25. 
Org.: FACW en VU-Merchtem. 
25 H/UCHT: Tien voor Taal-kwis. Om 20u. in zaal 
Familia te Tildonk. Inschrijven ter plaatse of op nr. 
016/60.32.23 bij E. Persoons. Org.: VU-WD-
Haacht. 

25 SINT-PIETERS-LEEUW: Schrikkelkwis. Om 
19u. in Parochiecentrum van Negenmanneke. In
schrijven t/m 11 januari en info bij: Dirk Verdoodt 
(02/377.93.22 - na 17u.). Org.: Vlaamse Werk
groep De Vrede. 

FEBRUARI 
1 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 17de Groot Breugel-
festijn. In Taverne 't Misverstand, Brusselstraat 
183. Met hutsepot, forel en ossetong. Vanaf 18u. 
Ook op 2/2 van 11u.30 tot 19u., en op 3/2 vanaf 
17u. Org.: VU-St.-Ulriks-Kapelle. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

H O F DE DRAECK 
Advertentie 

tgiT-'-" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf. 

Pas fieringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

HOTEL - RESTAURANT 

axiino 

fQjn 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.00.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Zeer dinamische en sportieve 
jongeman van Vlaams-nationalen huize met HO-
NIM-diploma Marketing, zoekt na stages in multina
tional, hotelwezen en bekend marketingbureau, 
passende aanvangsbetrekking. Hij is vlot viertalig 
en heeft informatika-ervaring (Lotus) Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator Valkeniers 
(569.16.04). 

— GEZOCHT — 20-jarige jongedame met huma-
nioradiploma Ekon Wetenschappen en Informati-
ka-opleiding en specialisatie Verzekenngen, zoekt 
passende betrekking in de hoofdstad of in Zuid-
west-Brabant Voor inlichtingen senator Valkeniers 
(569.16.04). 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

Tel. 02-478.07.50 
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EERROOF 
Minister Eysl^ens reageert met ,,het mis

prijzen" op de aanl^lacht van kamerlid J.-P. 
Van Rossem over de Beaulleu-affaire. Vol
gens Eyskens begaat Van Rossem ander
maal een misdrijf nl. „laster & eerroof". De 
hooghartige reaktie van de minister is pot
sierlijk en paniekerig, temeer daar men zich 
kan afvragen welke eer hier nog te roven valt 
na zijn opeenstapeling van miskleunen de 
jongste maanden. 

De in ziekelijke zelfgenoegzaamheid ver
drinkende leidende politieke klasse slaagt er 
helaas niet in, sinds de dreun van 24 novem
ber, kalmte en sereniteit te bewaren. Haar 
paniekvoetbal en verlammende schrik doen 
pijnlijke vragen rijzen over het reilen en 
zeilen in de machtscentra van het politieke 
milieu. Het toont aan hoe onzeker zij in haar 
schoenen staat, wanneer een extravagante 
maar ongevaarlijke Robin Hood als Van 
Rossem haar positie alleen nog maar met 
woordgeweld aanvalt. Zij zou zo graag de 
media het zwijgen opleggen en hen beletten 
een tribune te verlenen aan al wie het aan
durft haar onaantastbaarheid te ondergra
ven. 

Is de tijd niet rijp om de politieke en andere 
Augiasstallen uit te mesten? Kan het kwaad 
als er enige klaarheid komt in de duistere en 
gore cenakels van geld en macht, waar 
korruptie en verraad nooit veraf zijn? 

Als kamerlid Van Rossem, wie hij ook 
moge zijn, er zou in slagen een tipje op te 
lichten van de donkere zijde van de macht en 
een voorlopig einde te maken aan de immo
raliteit in de politiek, dan zou hij al een 
onsterfelijke bijdrage hebben geleverd tot 
een zindelijker en doorzichtiger demokratie. 

Walter Maes, Zwevegem 

HET ANTWOORD 
Moest de CVP, nog altijd sterkste partij in 

Vlaanderen, dezelfde arrogantie aan de dag 
leggen als de PS van Spitaels — alleen deze 
regeert in dit land — dan stonden we er 
anders voor. 

Wallonië heeft in tegenstelling tot Vlaande
ren, de les wel geleerd uit de verkiezingsuit
slag van 24 november. Voor de Walen geldt 
nog sterker en eendrachtiger als voorheen 
het ,,Wallonië eerst!". Als Vlamingen zeg
gen „Vlaanderen éérst!" dan worden ze 
gebrandmerkt als racisten. 

Tegenover al die Waalse eisen past 
slechts deze Vlaamse eis en we staan min
stens even sterk; de splitsing van de sociale 
zekerheid! Tegenover de Waalse arrogantie 
(reeds vanaf 1830 hierin gesteund door de 
adel en de hogere klerus) past slechts één 
antwoord: Vlaanderen éérst! 

Wilfrled Roslers, Neeroeteren 

MJilJitVlilillli 

AFREKBAAR 
In Wedemoord komen zelden sociale op

rispingen. Graag had ik toch even gerea
geerd, in de rand van het artikel De Taalstrijd 
(WIJ, 27 dec. '91). 

De leraar Nederlands meent dat hij de 
kosten voor aankoop van het boek Alg. Ned. 
Spraakkunst niet mag aftrekken van zijn 
belastbaar inkomen. Deze kwakkel komt 
vaak voor. 

Het is wel zo, dat iedereen zijn bedrijfskos
ten mag aftrekken. Men mag kiezen tussen 
een forfaitaire aftrek en een te bewijzen 
aftrek. De leraar hoeft zich dus niet gediskri-
mineerd te voelen. Indien zijn forfait, die hij 
elk jaar heeft mogen toepassen groter was, 
dan zijn reële kosten, dan was dat maar 
meegenomen. In het andere geval is hij de 
dupe van zijn onwetendheid. 

R.S., Damme 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de echeurmand in, 
evenals scheid- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert ̂ j , 
naargelang er plaats bescliik-
baar is. De redaktie betioudt 
zich het r^ht voor brietmn in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de In
houd tB veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzif de schrijver ver
zeild slechts de initialen te ge-
brulkwi. De opinie, vertolkt in 
een lesosrebrief, is niet noodza-
kelijk deze van de redaktte. 

KLAARHEID 
OVER BELGIË 

De Walen hebben hun eigen gewestrege
ring op een zucht en een vloek op poten 
gezet. De nieuwe Vlaamse regering zal geïn
stalleerd worden binnen enkele weken, als 
de CVP niet te lang treuzelt. De man in de 
straat vraagt zich terecht af of er eigenlijk 
nog een Belgische regering nodig is. „Er zijn 
toch al meer dan genoeg ministers in de 
beide deelregeringen!" 

Tot een gelijklopend besluit kwam het 
panel van de Zevende Dag op de BRTN-TV 
(12 jan. '92). Nadat een joernalist en een 
afgevaardigde van de Coudenberggroep, 
plus een grondwetspecialist en de voorzitter 

van het IJzerbedevaartkomitee samen een 
opbouwend gesprek hadden gevoerd over 
Vlaanderens toekomst, zei de moderator: 
„Er zal niet veel België overblijven". 

Inderdaad, wat gebeurt er met de Belgi
sche frank als die wordt verdrongen en 
vervangen door de Ecu? Wat zal er nog 
bestaan als Belgische Leger, als Vlaanderen 
en Wallonië elk een afzonderlijk kontingent 
soldaten leveren aan een Europese verdedi-
gingsmacht? Zelfs op sportgebied is er, 
officieel gezien, nu al niets meer Belgisch. 
Want de sport behoort nu al tot de bevoegd
heid van de beide deelregeringen, departe
ment Kuituur. Hoelang zal men nog kunnen 
spreken van Belgische Voetbalbond, Belgi
sche Wielerbond, enz. ? 

Als die evolutie door de feiten versneld 
wordt, zal voor het jaar 2000 de laatste 
Belgische premier aantreden. Is Boudewijn 
dan ook onze laatste koning? De vraag is 
niet: krijgen we een koningin? Maar veleer: 
kiezen we dan vrij en zelfstandig onze 
eerste Vlaamse president? 

De kiezer eist openheid en duidelijkheid. 
Willen de politici dat ook? Er is een dringend 
diepgaand onderzoek nodig. Kan Vlaande
ren niet beter zonder België funktioneren in 
Europa? Wallonië heeft voor zichzelf al een 
antwoord op die vraag. 

Jaak Glllssen, Maasmechelen 

AANRADER 
Ik wens lezer J.V.D. uit St.Martens-Latem 

(WIJ, 13 dec. '91) proficiat. Hij heeft begre
pen dat, door toevoeging van het sublogo 
Vlaamse Vrije Demokraten de Volksunie 
géén stemmen uit niet-nationalistische hoek 
heeft gehaald. Integendeel. Zij heeft hierdoor 
veel stemmen verioren van flaminganten. 

De Volksunie heeft tot taak zich uit te 
bouwen tot dé nationalistische partij van 
Vlaanderen en niet tot een Vlaamse D66. 
P.E. uit Leuven (VVIJ, 20 dec.) zou ik willen 
aanraden een partijkaart van een traditionele 
partij te kopen! 

David Claes, Beringen 

OORZAKEN 
Na een nederlaag van 24 november '91 

wordt er naar oorzaken gezocht. Onderwer
pen als de abortuskwestie en amnestie we
gen bij de nationalisten zwaar door. Ook de 
wijze van propaganda voeren. Wij menen dat 
de zuilenaffiche van de VU de mensen niet 
aansprak, want te ingewikkeld. De kleuren 
vielen ook niet erg op. Waarom grijpt men 
niet terug naar de zwart-gele kleur van vroe
ger? Daaraan herkende men direkt de Volks
unie. Ook het achtervoegsel Vlaamse Vrije 
Demokraten is helemaal overbodig. Gewoon 
kortweg: VU. Dèt kennen de mensen reeds 
tientallen jaren. 

Fr. Van Den Eynde, Ekeren 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

Diensten verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel 02/452 67 26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. 
Maandag gesloten TOTALE UITVERKOOP 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054 33 11 49 

m DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel 011/32 49 86/8146 25 
011/76 49 33 

Jan De Nul N.V. 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 
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Gordels met snelspansysteem vooraan 

D E N I E U W E O P E L A S T R A G S i 
De nieuwe Opel Astra GSi 16V ultra-gesofistikeerde, natriumgevulde 

kleppen, sequentiële inspuiting, Bosch Motronic 3-wegkatalysatoren 150pk Laat 

uw hartstochten de vrije loop, z'n verbruik (7,7 liter loodvrij) komt heus geen roet 

in het eten gooien Vier forse schijfremmen en standaard elektronische ABS houden 

al dat temperament m toom Electronic Traction Control belet doorslippen van de 

aandnjfwielen, voor cool accelereren en trefzeker bochtenwerk 

Dubbele stalen balken in de deuren zorgen voor extra bescherming De 

actieve gordels worden bij een aanrijding bliksemsnel aangetrokken, om u en 

wie u hef IS nog beter te beschermen Astra GSi Opwindend autorijden in optimale 

veiligheid Neem de proef op de som bij uw Opel dealer 
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