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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 

soneti - Groepen 
en busscti op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sf««fvol treinnwubllatr - Ook wrgaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tet.' 091/57.68.46. - Zal en zond gestolen 

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! 

Banketbakkerij 

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 

W^ Caisé "^aaH <3^oteC % 
— Cambitiwus — 

^mtmiKaat 3«S960^*ee 
011/47.28.97 

SL 

'tboerenKof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
14 luxueuze tiotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken, è. la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 
SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis Informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

EEN NIEUW STUK, 
GRAAG! 

D
E Vlaamse regering die midden deze week de eed 
aflegde doet eerder aan een voorlopig bewind 
denken dan aan een volwaardige beleidsploeg, 
maar na het licht geharrewar van de voorbije 
weken is dat ook te begrijpen. Of niet te begrijpen. 

Wij nemen aan dat het voor de doorsnee geïnte
resseerde een moeilijk te volgen politieke week is 
geweest. Maar zonder dat het er de schijn van gaf 
Is er de voorbije dagen wel een en ander gebeurd 
dat beslissend zou kunnen zijn voor de verdere 
afwikkeling van de staatshervorming. 

Reeds op 7 januari, de dag dat de Vlaamse Raad wettelijk 
diende samen te komen, heeft de VU Vlaamse Vrije Demokra
ter) gepleit voor de onmiddellijke samenstelling van een 
Vlaamse regering. Die weloverwogen haast was ingegeven 
door de zorg om Wallonië snel van antwoord te dienen. U kent 
het verhaal van de vlugge installatie van de Waalse regering 
onder het voorzitterschap van Guy Spitaels. Het waren de 
CVP en de SP die toen zo'n bekwame spoed niet nodig 
vonden. Beide partijen hadden hun redenen voor deze 
weloverwogen traagheid. Zij verkozen, zoals van oudsher, 
liever onderhandelingen langs een (in)formateur die de natio
nale regering samenstelt, eerder dan 
zelf onmiddellijk aan slag te gaan. 

Een van de belangrijkste redenen 
voor deze voorkeur spruit voort uit de 
zorg om hun nationale zuilenbelang te 
vrijwaren. Wij schreven het reeds eer
der (WIJ, 10 jan. j.l.) Maar van zorg om 
zo gauw mogelijk het zo noodzakelijke 
gesprek met de franstaligen te begin
nen was er geen sprake. 

Om uit deze stilstand te geraken 
heeft de VU dan samen met de PVV 
een voorstel geformuleerd dat de basis 
kon zijn voor het opstellen van een 
Vlaams regeerprogramma. De poging 
was niet spektakulair maar de vernieu
wingsdrang die er uit straalde verdienstelijk, en alhoewel zij 
kon bekoren bleef de afwijzing bestaan. Nochtans hadden 
CVP- en SP-woordvoerders het herhaaldelijk over gesprek
ken van gemeenschap tot gemeenschap die door de Vlaamse 
regering moeten gevoerd worden. 

Geen zinnig mens twijfelt er nog aan dat de staatshervor
ming slechts verder doorgezet kan worden wanneer op basis 
van een duidelijk programma met de franstaligen gepraat 
wordt. De tijd is rijp, Spitaels en Deprez hebben hun achter
ban zoveel centen beloofd dat zij dé vragende partij zijn. 

De CVP heeft het echter niet nodig gevonden om op de VU-
PVV-tekst te reageren, de SP ter elfder ure. Samen hebben zij 
liever de vervaldatum van 21 januari afgewacht (en eigenlijk 
14 dagen verloren) om onder mekaar de posten te verdelen, 
niet gehinderd door de afwezigheid van een regeerprogram
ma. Da's voor later! 

De VU is niet in die regering gestapt omdat voor haar het 
tienpuntenprogramma op de eerste plaats staat en blijft 
staan. Haar intrede in de Vlaamse regering kan slechts 
gebeuren wanneer er over ,inhoud' gesproken wordt en 
wanneer de regionale regeringen aan de tafel gaan. In onze 

ogen is de tijd voorbij dat de federale regering zo'n gesprek 
moet voeren, deze kan wanneer de konklusies getrokken zijn 
haar beperkte rol spelen. 

Maar er is niet alleen het kommunautaire gegeven. De 
gezamelijke VU-PVV-nota bevatte ook een maatschappelijk 
luik dat tegemoet komt aan de uitspraak van de kiezer op 24 
november '91. 

Tijdens de installatiezitting in het Vlaams parlement heeft 
fraktieleider Paul Van Grembergen duidelijk dit standpunt 
verwoord. ,,Als op het voorstel wordt ingegaan dan is de VU 
bereid haar verantwoordelijkheid te nemen om op basis van 
een programma te doen wat ze denkt dat noodzakelijk is. Wij 
zijn wel gekant tegen het ministerambt om het ambt." 

Wij hebben hier verleden week gewezen op de onmacht 
van de Vlaamse verenigingen om eendrachtig achter een 
Vlaams eisenpakket te staan, oorzaak zuilenbinding. Onze 
woorden zijn er in het verkeerde keelgat geschoten. Vandaag 
moeten wij in herhaling vallen tegenover de Vlaamse partijen, 
van hun aanvankelijke wil om aan één zeel te trekken blijft 
alleen nog een echo over. En opnieuw omdat vanuit een 
zuilengalerij direktieven worden gegeven. Waarom toch kan 
een partij als de CVP niet weerstaan aan de wil van het ACW 

om Belgisch boven Vlaams belang te 
kiezen ? 

Het zien van deze onmacht doet 
meervoudig pijn. Op een ogenblik dat 
Vlaanderen het als regio zeer goed 
doet, de franstaligen nieuwe stroop
tochten plannen, de uitspraak van de 
kiezer nog duidelijk in het geheugen 
zit, willen sommigen maar niet inzien 
dat een sterke Vlaamse regering meer 
dan nodig is. 

Deze .kleine' Vlaamse regering is 
onder geen goed gesternte gestart, in 
plaats van voor een nieuw stuk te 
kiezen worden de versleten nummers 
overgedaan. Wat anders te denken van 

de beslissing van Theo Kelchtermans, nog net voor hij als 
Leefmilieuminister aftrad, om nog vlug enkele grote bedrijven 
— grote natuurvervuilers sinds jaren! — van milieubeslasting 
te ontslaan? Is er dan echt geen 24 november geweest, 
meneer de minister?! 

Mag er beterschap verwacht worden ? Voor de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten is het duidelijk. Vijf van haar mandatarissen 
hebben onmiddellijk na de zitting van de Vlaamse Raad een 
voorstel van resolutie neergelegd en de twee regeringspartij
en in de Vlaamse regering een opdracht meegegeven: eerste 
punt aanstonds rechtstreekse onderhandelingen met de 
Waalse gewestregering beginnen! 

Hoe ,de twee' op dit voorstel zullen reageren valt niet te 
voorspellen. Wij kijken met grote belangstelling uit. En met 
een beetje angst ook. 

Want als problemen geen fatsoenlijke oplossing krijgen is 
het gevaar groot dat de problemen zichzelf oplossen. De 
omstandigheden waarin dit zal gebeuren zijn echter onvoor
spelbaar en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Een blik op de tien meest 
bekel<en programma's leert 
dat 5 humoristische uitzen
dingen de kroon spannen. 

WIJ sprak met TV-joernalist Huib 
Dejonghe. 

De eerste oorlog die life op 
ons televisiescherm uitge
vochten werd, begon een jaar 
geleden. Hans De Belder blikt 

terug. 

^ ƒ ^ CVP en SP vormden dins-
1 f I dag de nieuwe Vlaamse 

I ^J eksekutieve. De schoon
moeders van de Belgi

sche proseleinkast maken dus de 
dienst uit in de Vlaamse regering. 

J j ƒ ^ De werkgemeenschap 
I 3 Vlaanderen Morgen orga-
I ^ ^ nizeerde een kollokwium 

over het onderwijs. Een 
lawine van ideeën, maar voor be
sluiten is het nog te vroeg. 

^ • • Gewezen senator en des-
T 1 % kundige in dienstplicht-
I ^ aangelegenheden Guido 

Janzegers wil dat er een 
groot debat gevoerd wordt over de 
militaire en burgerlijke dienst voor
aleer er hier ingrijpende beslissin
gen getroffen worden. 

TEGENDRAADS 

in de nieuwe rubriek Tegen
draads geeft onze kersverse ko-
lumnist Lamoraal zijn mening over 
het politieke leven in zijn nieuwe 
betekenis. Zie biz. 42. 

1 ^ J % De toekomst van de 
J I I dienstplicht kan niet los 

^m ^ / 9@zien worden van de 
vraag welke soort leger 

we in het post-Warschaupakt-tijd-
perk willen. 

22 
Egon Klepsch werd ver
kozen tot voorzitter van 
het Europees parlement. 

^ A ^^^ Vlaams Audiofonds 
V / l w'l "T̂ et de uitgave van 

^ • y ,,Vlaanderen klinkt" het 
Vlaams repertoire van 

Boudewijn de Groot tot Johan Ver-
minnen herwaarderen. 

28 
Anderlecht-ster Mare De-
gryse won de Gouden 
Schoen '91. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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SENELLE... 
In een interview met Het Laatste Nieuws 

analiseert de grondwetspecialist Robert Se-
nelle de verl<iezingsultslag van 24 november. 
De professor emeritus, gewezen advokaat 
en onderzoel<srechter maakte in september 
furore toen hij de „nationale gewestelijke 
ministerkomitees voor de wapenhandel" on
grondwettelijk en een nederlaag voor de 
Vlamingen noemde. De VU was om die 
reden trouwens uit de regering gestapt. 

Senelle pleit nu voor de dialoog tussen de 
gemeenschappen: Die dialoog moet onttrol<-
ken worden aan de riationale regering. We 
moeten ondertiandelen van voll< tot voik, dus 
tussen Vlamingen en Walen. Dat is de enige 
uitweg voor België. De grondwetspecialist 
schaarde zich hier achter het standpunt van 
de VU en de PVV. Deze partijen zien, in 
tegenstelling tot CVP en SP, géén opdracht 
van betekenis meer voor de nationale rege
ring, behalve dan het uitvoeren van hetgeen 
na de dialoog tussen de gemeenschappen 
afgesproken was. 

Opgemerkt was overigens ook Senelle's 
pleidooi voor de herinvoering (en uitvoering) 
van de doodstraf, en de verhoging van de 
andere straffen. Want de doodstraf uitspre
ken zonder ze uit te voeren heeft volgens 
Senelle geen enkel effekt. Anderzijds wijzen 
gezaghebbende kriminologen er op, de sta
tistieken in de hand, dat het al dan niet ten 
uitvoer leggen van de doodstraf geen gevolg 
heeft voor de stijging of daling van de zware 
kriminaliteit. Of simpel gezegd; de doodstraf 
heeft geen afschrikkend effekt op kandidaat
moordenaars. 

...EN GEENS 
Professor Senelle's vizie wijkt gevoelig af 

van het oordeel van de man die tien jaar lang 
de Vlaamse regering leidde. De verleden 
zaterdag gebuisde Vlaamse CVP-premier 
Gaston Geens, van wie sommigen na tien 
jaar voorzitterschap van de Vlaamse rege
ring een minimale Vlaamse refleks hadden 
verwacht, hield in de Zevende Dag nog vol 
dat de dialoog tussen de gemeenschappen 
via de nationale regering en het nationale 
parlement moet verlopen. 

Tijdens zijn afscheidsrede zegde Geens 
waar het hem werkelijk om te doen is: Wat 
wij nu moeten doen, ook in het belang van dit 
land en vooral van de Vlaamse gemeen
schap, is vechten voor de CVP. De CVP 
eerst! Dit is onze prioritaire opdracht! Een 
memorabele uitspraak: het gebeurt immers 
niet vaak dat een vooraanstaand CVP-er zo 
openlijk zijn werkelijke politieke beweegre
denen blootgeeft. Neen, die zijn niet het 
,,Belgische vaderland", natuurlijk niet het 
Vlaamse volk, zelfs geen ideologische of 
morele kristendemokratische principes, 
maar wel het primaire eigen partijbelang. De 
reaktie van de verzamelde CVP-ers? Zij 
brachten Geens ontroerd een staande en 
minutenlang durende ovatie, lezen we in de 
katolieke Gazet van Antwerpen. 

In de Berlijnse Wannsee-villa werd een nieuw muzeum geopend over de 
uitroeiingskampen van de nazi's. Vijftig jaar geleden werd daar de „Endlö
sung", de definitieve uitroeiing van de Europese joden op poten gezet. Enkele 
relletjes en aanslagen werden deze week in Duitsland in verband gebracht met 
deze verjaardag. Volgens een peiling is één Duitser op acht nog uitgesproken 
antisemiet. ('0»° "«"'^r) 

Op diezelfde bladzijde prijkt nog een boei
end verslag over het etentje van de chauf
feursvereniging van de CVP-ministers, die 
dit jaar tien jaar bestaat. Traditioneel is de 
voorzitter van de vereniging de chauffeur van 
de CVP-voorzitter. De GVA publiceerde ook 
een mooie familiefoto, waarop een vijftigtal 
mooi uitgedoste CVP-chauffeurs poseren. 
De GVA-joernalist weet de lezers te vertellen 
dat het formatieberaad op het feestje een 
belangrijk gespreksonderwerp vormde. Als 
de CVP niet in de volgende regering zit, valt 
immers hun job weg. Mocht dit al niet gebeu
ren, kan de CVP-chauffeursvereniging zich 
misschien laten subsidiëren? 

VILLE MORTE 
In Zaïre is de spanning de jongste dagen 

weer sterk toegenomen. De oorzaak daarvan 
ligt in het afbreken van de Nationale Konfe-
rentie door premier Nguz'a Karl-i-Bond. Vol
gens Nguz zaaide de konferentie verdeeld
heid, stelde ze ongrondwettelijke daden en 
pleegde ze een burgerlijke staatsgreep. 

De oppositiepartijen pikten dit niet, en er 
braken stakingen en betogingen uit. Volgens 
oppositiewoordvoerders greep het leger 
hardhandig in en werden verschillende mani
festanten die zich verzameld hadden om de 
Nationale Konferentie voor te zetten doodge

slagen. 
Vele soldaten zouden echter openlijk pro

testeren tegen het afbreken van de konferen
tie. De oppositie kondigde voor woensdag 
een operatie ville morte aan om de verderzet
ting van de konferentie te bekomen. Men wil 
het ganse openbare leven platleggen. 

NIET-BELGEN BIJ DE 
OVERHEID 

Om in dienst te treden bij de Belgische 
overheid is het niet langer noodzakelijk om 
,,Belg" op je identiteitskaart te hebben 
staan. De nationaliteitsvereiste werd ge
schrapt als aanwervingsvoonwaarde, tenmin
ste voor tijdelijke personeelsleden van de 
nationale overheid. En dan nog wordt er 
voorbehoud gemaakt voor funkties die een 
werkelijke participatie aan de uitoefening 
van het openbaar gezag impliceren. 

België zet daarmee een eerste stap om 
zich in regel te stellen met de EG-voorschrif-
ten die het al jaren flagrant overtreedt. Het 
Verdrag van Rome verbiedt immers de EG-
lidstaten inwoners van andere EG-lidstaten 
uit te sluiten voor overheidsfunkties met 
uitzondering van jobs die de bescherming 
van staatsbelangen behelzen, de uitoefening 
van overheidsgezag inhouden of een biezon-
dere band van solidariteit veronderstellen. 
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SOMMIGE 
VERVUILERS 
BETALEN... 

. •?^.^ 

De intussen van departement veranderde 
Vlaamse minister Kelchtermans heeft als 
Milieuminister een zeer betwistbare laatste 
daad gesteld. Hij besliste de chemische 
bedrijven Vieille Montagne, Tessenderio 
Chemie en BASF te ontheffen van de ver
plichting om milieubelasting te betalen. Net 
op het moment dat de Vlaamse burgers hun 
milieuheffing in de bus l<regen, gaat Kelch
termans dus snel-snel enkele chemiereuzen 
daarvan ontheffen. Volgens De Morgen, die 
het verhaal uitbracht, gaat het in totaal om 
minstens 250 miljoen per jaar. 

Kelchtermans roept een advies van de 
geschillenkommissie in die betwistingen be
treffende de milieuheffing moet beoordelen. 
Deze kommissie heeft geadvizeerd om de 
drie bedrijven, die sinds de invoering van de 
heffing op 1 januari '90 de belasting voor hef 
storten of verbranden van afval weigeren te 
betalen, hun zin te geven. Het heeft er veel 
van weg dat de grote bedrijven zichzelf 
ongestraft boven de wet mogen stellen. Wel
ke burger kan immers ongestraft een jaar 
lang een bepaalde belasting weigeren te 
betalen? 

...MEER DAN 
ANDERE 

Kelchtermans had het nochtans anders 
kunnen aanpakken. Er was immers een 
tegengesteld advies van OVAM, de Openba
re Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Vol
gens OVAM zou de gemeenschapsminister 
indien hij het advies van de geschillenkom
missie volgt, een gevaarlijk precedent schep
pen aangezien het reële gevaar bestaat dat 
er in de toekomst nergens meer sprake zal 
kunnen zijn van de vernietiging van giftige 
afvalstoffen. 

Rest de vraag waarom Kelchtermans net 
voor hij in de Vlaamse Raad de eed ging 
afleggen van minister van Verkeer, Infra-
struktuur en Ruimtelijke Ordening BASF, 
Vieille Montagne en Tessenderio Chemie 
nog zo'n kado gaf. De Limburgse minister 
had een oogje kunnen dichtknijpen, en het 
politiek gevoelige dossier twee dagen langer 
laten liggen. Het gaat immers om een beslis
sing die door de burger die wél milieuheffing 
moet betalen, fel gekontesteerd zal worden. 
Waarom heeft Kelchtermans ze dan toch op 
de valreep getroffen, en deze hete aardappel 
niet doorgeschoven naar zijn opvolger op 
Milieu, de socialistische vice-premier De Bat-
selier? 

De vervuiler betaalt was een verdedigbaar 
principe. Maar zoals de varkens in Dieren
boerderij van Orwell meer gelijk waren dan 
de andere dieren, moeten de chemische 
bedrijven in de milieuwetgeving volgens 
Kelchtermans minder betalen dan de andere 
belastingplichtigen. 

Slechts negen passagiers overleefden de ramp met het Airbus-vliegtuig van 
Air Inter dat maandagavond bij Straatsburg neerstortte. De vliegramp l(ostte 
aan 87 mensen het leven. Het toestel daalde op het verkeerde moment 600 
meter en vloog tegen een bergflank in de dichtbeboste en dunbevolkte streek 
rond Straatsburg. Daardoor duurde het vier uur vooraleer de hulpdiensten de 
overlevenden vonden. Over de oorzaak van de plotse daling van het vliegtuig 
tast men nog in het duister. De Airbus 320 wordt beschouwd als het meest 
geavanceerde verkeersvliegtuig ter wereld. Zo is het toestel bvb. uitgerust 
met een komputer die vluchtkorrekties uitvoert, ook als de piloot anders zou 
bevelen. De technologie aan boord zou zo vooruitstrevend zijn, dat de Airbus 
bestuurd kan worden met twee (piloot en co-piloot) i.p.v. met drie (een 
boordwerktuigkundige). Ervaren piloten zegden echter dat het vliegtuig niet 
zo veilig is als wel beweerd wordt. Precies die boordkomputer zou soms wel 
eens mankementen vertonen. (foto Reuter) 

ENGELS IN BEDRIJF 
De Landelijke Bediendencentrale (LBC), 

de bediendenvakbond van het ACV, gaat 
aktie voeren tegen de toenemende verengel
sing in de Vlaamse bedrijven. De LBC stelde 
vast dat er bedrijfspublikaties (bvb. bij Bell in 
Antwerpen), zelfs briefwisseling met het per
soneel, bestaan zonder ook maar één woord 
Nederlands, hoewel ze volgeschreven wor
den door Vlamingen en bestemd zijn voor 
Vlamingen. Het argument van de stijgende 
internationalizering om zoiets te verantwoor
den gaat volgens de vakbond lang niet altijd 
op-

De LBC noemt de verengelsing een so
ciaal probleem, net als de verfransing een 
sociaal probleem was. Tegen de verfransing 
wordt heden ten dage echter vrij alert opge
treden. De verengelsing daarentegen wordt 
veel meer ongemoeid gelaten, ze wordt hier 
en daar zelfs met goodwill bejegend. 

De LBC verdient lof voor haar aktie. Het is 
de eerste vakbond die het op zo'n duidelijke 
wijze opneemt voor het Nederlands in het 
bedrijfsleven. Zo hoort het. In Vlaanderen 
geen Frans, Engels, of Chinees, maar 
Vlaams. 
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KORTWEG 

• Bij een tweede razzia In een 
dancing vonden de ordediensten 
opnieuw heel wat verdovende 
middelen. Het personeel van de 
Boccaccio ging in tegenstelling 
tot dat van La Rocca wel vrijuit. 

• Het Antwerpse VB-raadslld H/A-
d0 De Lobel nam het eigen 
reclit In handen. Moegetergd 
door manneiijke studenten die 
tegen haar gevel waterden, trak
teerde ze hen op een mengsel 
van ammoniak en urine. Een van 
de jongeren kreeg ammoniak in 
het gezicht en moest opgenomen 
worden in het ziekenhuis. Hij was 
nochtans van eigen volk. 

• Het ontslag dat de Engelse mi
nister voor Noord-lerland Brooke 
zelf aangeboden had omdat hij 
voor de ierse tv een Iers volks
deuntje had gezongen enkele 
uren na een bomaanslag van het 
IRA met zeven dodelijke slachtof
fers, werd niet aanvaard. Een 
aantal Belgische ministers, zoals 
Eyskens bvb, kunnen aan de En
gelse ministeriële deontologle 
nog een pun^e zuigen. 

• In het kader van de strijd tegen 
de ideine i i r im ina i i te i t worden 
het aantal patrouilles van anti-
banditisme- en anti-terrorisme
teams en het aantal patrouilles 
van de rijkswacht te paard in 
Brussel verdubbeld. 

• De VN-Veiligheidsraad heeft 
unaniem een rezoiutie goedge
keurd waarin Ubië verzocht 
wordt om de twee verdachten in 
de Locicerbte-zaak uit te leveren 
en het onderzoek naar de lïom-
aanslag op het Franse vliegtuig 
dat in dit Schotse plaatsje neer
stortte niet te hinderen. 

• De 65-|arige CVP-burgemees-
ter van Lebbeke Frans Moeyef' 
soon werd door de raadkamer in 
Dendermonde buiten vervol* 
ging gesteld. Er was door vrou
welijke ambtenaren klacht tegen 
hem Ingediend wegens zedenfei
ten. Moeyersoon ontkent. 

• De Vlamingen Rudy Van Snick 
en Christine Landsheere hebben 
de Aconcagua, de hoogste berg 
van Zuid-Amerika bedwongen. 
Van Snick was verleden jaar de 
eerste Vlaming die op de top van 
de Mount Everest stond. 

VLAAMSE TV-HUMOR OP 
BESCHAMEND PEIL 

Een van de middelen waarmee BRTN en 
VTM naar kijkcijfers pingelen zijn de zoge
naamde komische programma's. Bij een 
ontleding van één week Vlaamse televisie 
telt men al gauw een tiental diergelijke 
programma's van eigen fabrikaat. En dan 
zijn er nog de in het buitenland gekochte 
Benny en andere Hills... 

Een blik op de tien meest bekeken pro
gramma's van belde zenders leert dat vijf 
humor-uitzendingen de kroon spannen. 
Bij de kommerciële zender zijn dat Gaston 
en Leo: 1.836.000, Kotmadam: 1.688.100 
en So/npa; 1.356.600 kijkers. Bij de open
bare omroep: Huls van Wantrouwen: 
1.417.800 en RIP: 1.127.100 kijkers. 

Alhoewel Iedereen beweert dat de ge
toonde humor ondermaats is, toch blijkt 
Iedereen de programma's bekeken te heb
ben. 

In De Standaard van 7 januari j . l . haalde 
TV-joernalist Huib Dejonghe biezonder 
scherp uit naar wat de twee Vlaamse TV-
zenders aan humor brengen. Zo schreef 
hij o.m.: ,,Het resultaat is een puinhoop 
van trivialiteiten, van wansmaak en onge
in, vooral ook van onkunde en gebrek aan 
komisch talent, zowel in woord als in 
beeld." 

Aan Huib Dejonghe dan ook de vraag 
hoe het mogelijk is dat de BRTN door deze 
tweestrijd aan te gaan zo laag is kunnen 
vallen... 

„Het fenomeen is niet nieuw. Vlaanderen 
en de televisie hebben het inzake humor 
nooit erg nauw genomen: de BRTN is dus 
niet lager gevallen. Het is ook niet een zaak 
van kijkcijfers. Er wordt wel meer humor 
gevraagd en dan liggen de normen (nog) 
minder streng. Indien er tenminste normen 
bestaan of iemand de juiste normen han
teert. " 
• Als Vlamingen geen fatsoenlijke eigen 
humor kunnen brengen waarom willen zij 
het dan steeds weer opnieuw proberen? 

„Géén fatsoenlijke humor kunnen bren
gen lijkt me overdreven. Zelfs Urbanus is wel 
eens leuk geweest en er zijn andere TV-
Touché-voorbeelden die te smaken waren. 
Natuurlijk moet men blijven proberen. Het 
pijnlijke is dat slechte probeersels ook wor
den uitgezonden." 
• Het valt op dat u in uw opsomming ,Het 
Huis van Wantrouwen' niet aanhaalde. 
Ziet u dan wél humor in dat programma? 

„Het Huis van Wantrouwen is van een 
andere (wan)orde: een verfrissende aanpak, 
met wisselend sukses, maar past niet in het 
rijtje van komische programmas's." 
• In De Nieuwe Maand (dec.'91) stelt Leo 
De haes dat het allemaal zo erg nog niet is. 
De betwiste programma's zouden nauwe
lijks verschillen van het ooit zo geprezen 

voiksamusement en de verderzetting zijn 
van wat eertijds de Commedia dell'arte 
was. 

Ziet u dat ook zo? 
„Wat moet ik met zulke uitspraak ? Volksa

musement is iets anders dan professioneel 
optreden voor een massamedium. Volksa
musement is voor mij bij het maken van 
televisie geen norm. De Commedia dell'arte 
is uitgegroeid tot een wereldwijd herkenbare 
stijl. 

Stijl, dat onbekende woord in Vlaams hu-
morland." 

• U besluit uw boven aangehaald artikel 
met de vaststelling ,,dat bij de televisie 
deze vorm van amusement is toever
trouwd aan onverantwoordelijke 
producers wie het aan professionele nor
men ontbreekt". 

De Nederlandse socioloog Abram de 
Swaan verklaarde over dat soort uitzen
dingen: „De programma's zijn technisch 
uiterst verzorgd, genereus uitgevoerd, de 
presentatie meeslepend." 

„Ik bedoel dat bij de televisie de producers 
hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet 
keihard professionele normen aanleggen. 
Begrijpelijk: anders hadden ze wellicht géén 
humor-programma. Socioloog de Swaan 
heeft het over andere programma's. 

Ik heb nog niets verzorgd, genereus en 
meeslepend ontdekt." 

U In Nederland is reeds geopperd om TV-
pulp op de antennes te verbieden. Ruikt 
dat niet een beetje naar censuur? 

„ Verbieden is niet het goede woord. Kwali
tatieve normen aanleggen voor alles, daar 
komt het op neer." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De - mislukte - poging tot 
een Vlaams front dat van volk 
tot volk met de Waalse staats-
genoot zou gaan praten vulde 
deze week de kommentaren. 
En dan kwam ze er aangehinkt: 
de Vlaamse regering met Luc 
Van üen Brande als voorman. 
Ooit werd hij, In ons blad, Luc 
Van den Blusser genoemd. 
Moge hij (als een Vlaamse Spi-
taels) de oude flamingantische 
leuze indachtig zijn: „En blust 
men hier het vuur, wij stichten 
elders brand". (W.V.B.) 

De Standaard 
Dirk Achten betreurt dat de Volksunie

pogingen tot een radikaie Vlaamse front
vorming niet lukten. Gebrek aan Vlaamse 
durf bij de anderen dreigt een doem te 
worden voor dit volk. 

„De Volksunie probeerde de Vlaamse re
geringsvorming op de valreep een andere 
kant op te sturen, maar stuitte op de afwijzing 
van het rechtstreekse gesprek tussen de 
Vlaamse regering en de Waalse tegenhan
ger. Dat heet onmogelijk te zijn en zou 
neerkomen op het einde van het Belgische 
staatsbestel. Is dat zo? Vreest men voor de 
beschadiging van sommige belangen? Of is 
het gewoon de angst voor het onbekende? 

Want het is jammer dat de Vlamingen niet 
ondubbelzinnig tonen dat ze in staat zijn 
zichzelf te besturen. En toch kan het. Er rust 
geen vloek op Vlaanderen die dit land tot 
mislukkingen dwingt. Alleen is de tocht naar 
zelfbestuur moeizamer dan venwacht. De 
trend is onmiskenbaar, zeker in historisch 
perspektief: de Vlaamse regering wordt be
langrijker dan de Belgische. Maar de Vlamin
gen maken het zichzelf zo dikwijls bijzonder 
moeilijk. De Vlaamse regering die gisteren 
verkozen werd is daar een schoolvoorbeeld 
van..." 

HET I M S I E NIEUWS 
Rond dit „Vlaamse front" geraakt dit 

blad niet verder dan het wonden likken 
van de martelaar Verhofstadt. 

,,De jongste dagen hebben kristen-demo-
kraten en socialisten hun oproep herhaald 
tot frontvorming in de Vlaamse regering. Dat 
is een vrij hipokriet gedrag waarover men 
zich niet al te zeer hoeft te verbazen, al kan 

niet nagelaten worden aan te stippen dat 
uitgerekend beide partijen de derde fase van 
de staatshervorming in de vorige regering 
hebben gesaboteerd. IVIaar het was een 
goede zet die, welke ook het antwoord van 
de anderen weze, het herstel van het oude 
verbond verzekert. Tobback liep daar zon
dag reeds op vooruit door Verhofstadt voor 
poujadist uit te schelden, zijn eigen verant
woordelijkheid als minister vergetend. Maar 
dat is nog steeds het spel, de kiezer ten 
spijt." 

De 
Financieel 

Ekonomiscbe 

De titel „Geen Tegenwicht" slaat op de 
Vlamingen die geen doelbewuste politiek 
voeren in tegenstelling tot het autonoom 
streven van de Walen. Woont de Belgi
sche Jeltsin in Wallonië? 

Vandaag zijn de rollen omgekeerd. Vlaan
deren kent geen frustraties meer. Het eist 
niet langer zijn rechten op, het neemt ze. Het 
is niet uit op wraak of revanche maar het stelt 
de waardigheid van zijn eigen gemeenschap 
boven het voortbestaan van België. Het zegt 
de solidariteit met het zuiden niet op maar 
verwerpt het misbruik dat van die solidariteit 
wordt gemaakt." 

a PEOPLE 
„Janboel" is de gnuivende titel van dit 

blad van de Waalse socialisten over het 
Vlaamse huishouden van Jan Steen. 

„Vlaanderen zoekt zichzelf en vindt zich 
niet. In zoverre dat onze eminente kollega 
van het Belang van Limburg Mare Platel 
gisteren in La Libre schreef over „de publie
ke bekentenis van Vlaamse onmacht om aan 
politiek te doen". 

Een krachteloosheid die zonder twijfel wel 
van voorbijgaande aard zal zijn, hoewel niets 
te denken geeft op dit ogenblik dat de 
Vlamingen klaar staan en zelfs geneigd zijn 
om uit hun krachteloosheid te komen. Zie
daar wat dit land onbestuurbaar maakt. Maar 
alles wel beschouwd, kon men er zich aan 
verwachten." 

,,En plots lijkt alles in een stroomversnel
ling geraakt. De idee van een zeer ruime 
autonomie van de gemeenschappen die on
der elkaar hun zaken regelen en hiervoor 
niet meer via het nationale keurslijf kompro-
missen moeten sluiten, is eenklaps een heel 
denkbaar toekomstperspektief geworden. 
Tot voor enkele weken kon men nog wat 
beduusd aankijken tegen de manier waarop 
de sovjet-republieken zich uit hun unie los- • i T T T i r m n r i T C H TPH" IT« w 
maakten Het is bij ons weliswaar niet zo ver A N I W h n r r N l l A / r u A N 
dat de deelgebieden hun autonomie uitroe- " " * " ' ' " * ^ " ^nLL 1 W i l l i 
pen en vervolgens een samenwerkingsver
band uitwerken, maar sinds de afdaling van 
dieu Spitaels naar Namen, gaat de slinger 
wel degelijk in die richting. Er zijn trouwens 
nog Belgische parallellen te trekken met wat 
in de voormalige Sovjetunie gebeurt, zoals 
de manier waarop Jeltsin Gorbatsjov overbo
dig heeft gemaakt." 

„Sinds we na de verfransing bezig zijn 
te veramerikaniseren" schreef al in 1947 
Ernest Vander Hallen. Wij kunnen de aan
klacht van de Landelijke Bediendencen-
trale tegen de verengelsing van het be
drijfsleven alleen maar toejuichen. 

HETVOLK 
Wij hopen dat ACV-er Van den Brande 

zich zal inspireren voor Vlaamse kloek
moedigheid bij zijn lijfblad met de kloeke 
taal van Marynissen. 

„En dat het geen Vlamingen maar Frans-
taligen waren die met eenzijdige en ongrond
wettelijke beslissingen gedreigd hebben. De 
voorzitter van de PSC riep zelfs de „wettige 
zelfverdediging" voor Wallonië uit. 

Aan deze houding heeft Vlaanderen zich 
zeer geërgerd. Vlaanderen heeft decennia 
lang in een staat van zelfverdediging ge
leefd. Zijn elite werd vervolgd en verguisd 
door het Franstalig Belgische establishment 
dat Vlaanderen als ,,te verwaarlozen" be
schouwde. 

„Zo ook zal het interne gebruik van het 
Nederlands in het Vlaamse bedrijfsleven ab
soluut geen handikap zijn om de internatio
nale markt te veroveren. Niemand vraagt de 
bedrijfsleiders dat ze in hun handelsrelaties 
met Hongkong bv. hef Nederlands zouden 
gebruiken. De kennis en het gebruik van de 
wereldtalen — en dat is veel meer dan alleen 
maar het Engels — staat niet ter diskussie. 
Het taalgebruik in de interne kommunikatie 
met de werknemers wel en daarover Is de 
wetgeving duidelijk. Wie zich hier verschuilt 
achter de internationalisering zoekt welbe
wust een drogreden. 

De LBC heeft gepeild naar de ware rede
nen van de anglofilie en is o.m. tot de 
konklusie gekomen dat er een groot stuk 
snobisme achter het fenomeen schuil gaat. 
Het Engels wordt in Vlaamse bedrijven ge
bruikt omdat het goed staat, een stuk chiquer 
dan het Nederlands van Jan-met-de-pet. De 
strijd die de LBC wil aanbinden tegen dat 
taalmisbruik is daarom inderdaad een socia
le strijd." 
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HORIZON 

OVER DIE OORLOG, TOEN, 
LIFE OP ONS TV-SCHERM 

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het begin van de 
Golfoorlog heb ik met grote belangstelling o.m. het TV-programma 
gevolgd dat door de BBC2 op 15,16 en 17 januari werd uitgezonden. 
Aan dit joernalistieke meestenwerk werkten alle Amerikaanse figuren 
mee die een jaar geleden verantwoordelijk waren voor het Ameri
kaans beleid, zowel politiek als militair: President Bush, de generaals 
Powell en Schwarzkopf, James Baker, Richard Cheney, National 
Security Advisor Scowcroft, allerhande Under-, Deputy- en Assistant 
Secretaris of States, Congressmen, ambassadeurs, Terek Aziz enz. 
Kortom dé .decision-makers' van dat ogenblik. Het heette dan ook: 
,The Washington version'. 

Hoezeer ik ook onder de Indruk ben van de goede koördinatie en 
van het efficiënte gebruik der enorme middelen waarover de VSA-
overheid beschikt in dergelijke periodes van politico-militaire krisis-
sen, toch moet het mij van het hart hoezeer de toendertijdse 
uitgangspunten van Washington en een groot deel van de rest van de 
wereld van elkaar verschilden. 

Voor Washington was het belangrijkste objektief in feite eenvoudig 
en duidelijk: Irak uit Koeweit verjagen, de Al-Jabam dinastie en 
Koeweit bevrijden en aldus de petroleum van dat land terug beschik
baar maken. Het geweld dat daarvoor nodig was moest zo .proper' 
mogelijk zijn en toegelaten worden door het Kongres en door de VN. 
De rest was aan deze kruistocht voor 
de westerse ,rule of law' onderge
schikt. Het ganse BBC-programma 
en alle verklaringen die daarin wor
den afgelegd, zijn daarvan de zelfze
kere illustratie. 

Zo ontstonden de eerste trekken 
van de nieuwe wereldorde, gezien 
vanuit Washington. 

Dat er ook een andere zienswijze 
bestond, heb ik, vlak voor ,Woestijn-
storm' losbarstte, persoonlijk onder
vonden in Irak en in Libië. Op dat 
ogenblik waren de Arabische leiders 
nog gevoelig voor de volgende rede
nering die — geheel of gedeeltelijk 
— mede aan de basis heeft gelegen van de bevrijding der gijzelaars. 
Ik kan er dus van getuigen. 

Het uitgangspunt van mijn redenering was: voor dat konflikt, geen 
oorlog\ Het Iraaks-Koeweits contentieux was al lang gekend. De VSA 
en de 12 hadden zich daartegenover formeel neutraal opgesteld en 
erkenden aldus al die tijd dat zowel voor Washington als voor ons, 
beide partijen vooral sedert het einde van de Iran-Irak-oorlog — zowel 
gelijk als ongelijk hadden in dit historisch, psichologisch, politiek, 
religieus, ekonomisch enz. probleem. Herinner u de tijd toen Koeweit 
en de VSA steun gaven aan Saddam Hoessein, de enige stabiliseren
de faktor tegenover Ayatollah Khomeini. En zelfs nu lijkt, ondanks alle 
retoriek, een kreupele Saddam nog beter dan een dode Saddam. 
Gewapenderhand kon een militaire overwinning wellicht wel maar 
een oplossing niet afgedwongen worden, noch door de ene, noch 
door de andere partij vooral na het wegvallen van de sovjetinvloed in 
de zone. Er móést dus naar een andere forn^ule worden uitgekeken. 

Een diplomatieke oplossing dus. Saddam Hoessein had ze nog 
gevraagd in Kaïro en in de Topkonferentie van Bagdad in de zomer 
van 1990. Liefst een pacifieke, Arabische oplossing die, zoals kolonel 
Kadhaffi ons in zijn tent toevertrouwde, onder de autoriteit van de VN-
veiligheidsraad kon geplaatst worden, als maar alle betrokken 
Arabische partijen er konden aan deelnemen. 

Een globale oplossing dus, Palestina derhalve inbegrepen! Ik dank 
nog steeds de Koning, voor de passage die hij inlaste in zijn 

redevoering te Algiers: die paragraaf stelde noch min noch meer 
hetzelfde voorop. Deze voor zover Ik weet enige Belgische officiële 
erkenning van de noodzaak om ook het Israëlisch-Palestijnse drama 
op te lossen, heeft sedertdien, gelukkig maar, heel wat weg afgelegd. 
Op dèt ogenblik (eind november '90) heeft deze koninklijke stelling-
name dat je met twee volkeren te doen hebt en je ze dus alle twéé 
moet erkennen, er bovendien spektakulair toe bijgedragen om de 
Belgische gijzelaars uit Irak te bevrijden. 

Maar ook een oplossing waar Europa bij zou betrokken zijn. Wij 
waren al die maanden voordien dé grote afwezigen. Ook tijdens het 
konflikt, van Europa geen spoor. En dit terwijl de Gemeenschap voor 
de ganse Arabische wereld (en voor Israël) dé aangewezen partner is 
waar hoopvol werd naar opgekeken als de natuurlijke, spontane 
ekonomische en politieke gepriviligeerde bondgenoot, enig alterna
tief wellicht tegen het zich alom opdringend integrisme en in ieder 
geval een meer aanvaardbare buur dan het verdwijnende kommunis-
me of de steeds betweterige, voor kulturele wederzijdse appreciatie 
ongevoelige en door petroleum geobsedeerde Amerikanen. 

Niet alleen naar de ekonomische troeven van de EG wordt door de 
Arabieren opgekeken. Zoals de 12 tien jaar geleden de politieke 
spektakulalre moed hebben gehad om met het Helsinki-proces 
.gaten te beginnen boren' in het IJzeren Gordijn, zo zouden wij ook 

nu aan de Arabieren kunnen voor
houden dat vrede kan verworven 
worden in de drie .korven' van een 
Euro-Arabisch veiligheids- en sa-
menwerkingssisteem. Zoals de kom-
munisten ons hebben gehoord, zo 
denk ik, zullen ook de Arabieren ons 

_ ^ aanhoren als wij hen zeggen dat wij 
^ in Europa vrede wisten te brengen 
"̂  I door wederzijds te ontwapenen (her

inner de Scuds en de patriots!), door 
de mensenrechten en de demokratie 
te doen eerbiedigen en door ekono
mische samenwerking aan te bie
den. 

Ik geloof, nu nog meer dan toen, 
dat het EKVS-sisteem, dat zelfs tegenover Oost-Europa heeft ge
werkt, ook met de Arabische wereld kans op slagen heeft. Het klonk 
toen ook heel erg alsof in het Westen Don Quichotte was opgestaan, 
maar de muur is al lang omvergehaald en het kommunisme als 
mogelijke pijler van een nieuwe wereldorde, geëlimineerd. Het Pan-
Arabische of de islamitische solidariteit hebben beide belang bij een 
sterke Europese Gemeenschap. 

Maar wat zie je? De wereld zit met een kater: de Golfoorlog heeft 
het probleem niet opgelost. Misschien heeft Washington, zoals de 
Amerikaanse Informatiedienst zegt, ,meer positieve resultaten be
haald dan in de meeste oorlogen'. Maar wat met ons? Wat blijft er 
voor ons, Europeanen, van onze objektieven, over? Is de welvaart nu 
rechtvaardiger verdeeld tussen en in de Arabische landen? Is er nu 
meer demokratie in de Zeven Koninkrijken en in de republieken van 
de Arabische wereld dan voor de oorlog? Worden de rechten van de 
mens er méér gerespekteerd? En... worden er minder wapens 
gekocht in het Midden-Oosten? Zijn we nu zeker dat er geen 
nukleaire en chemische wapens zullen worden gebruikt door de 
landen van die zone? Neen. alleen CNN heeft bij deze oorlog 
gewonnen. Wij Europeanen speelden niet mee. Wij verloren zelfs het 
beetje respekt dat de Arabieren voor ons opbrachten. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

MOEDERS BELGISCHE 
PORSELEINKAST IN 

VLAAMSE REGERING 
I N het politieke milieu is een van de meest 
gehoorde uitspraken van het moment da/ 

I men de signalen van 24 november ai dan 
niet begrepen heeft. Eén van de grootste 
signalen van die verkiezingsdag is de 
vierkoppige fraktie Rossem in de Vlaam
se Raad. Bij de installatie van de nieuwe 
Vlaamse regering liet Rossem-verkozene 
Jan De Corte verstaan dat het vertoon 
van de jongste weken weinig hoopge
vend is: De burgers, die u kiezers noemt, 

begrijpen er niets van, maar zullen het des te 
beter verstaan. 

Inderdaad: terwijl het nog niet zeker was 
dat de VU haar zitje in de Vlaamse regering 
ging bezetten, waren SP en CVP al zo goed 
als rond met het verdelen van de postjes. 
Een regeerakkoord? Dat is iets voor later. De 
redevoering van VU-fraktieleider in de 
Vlaamse Raad Van Grembergen werd ver
volgens pos/fef onthaald. CVP en SP hopen 
dat de VU alsnog ingaat op hun uitnodiging 
om mee te werken aan een Vlaams front. Het 
is de omgekeerde wereld. 

UIT DE SCHULP 
De VU heeft na 24 november gedurig 

aangedrongen op een dialoog tussen de 
gemeenschappen over de staatshervorming. 
Toen de grote partijen geen aanstalten 
maakten om verder te kijken dan hun eigen 
navel, nam de partij samen met de PVV een 
initiatief. Er werden krachtlijnen voor een 
dialoog met de Franstaligen op papier gezet, 
evenals een prioriteitenlijst voor een ver
nieuwd Vlaams beleid. CVP en SP werden 
hierdoor gedwongen om uit hun schulp te 
komen. Zeer aarzelend deden de Vlaamse 
kristendemokraten en socialisten dat uitein
delijk toch. Maar een echt gesprek over de 
inhoud kwam er nog niet, wat Van Grember
gen in zijn redevoering dinsdag betreurde. 

Het schoentje bleek immers op verschil
lende plaatsen te wringen. Ten eerste bij de 
PW. Het entoesiasme van deze partij daalde 
tot onder nul van zodra ze zag dat CVP en SP 
hand in hand over de brug kwamen. De PVV 
wilde wel tot een akkoord komen met de CVP 
of de SP, maar niet met beiden samen. 

Vooral de SP lag bij PVV-voorzitter Verhof-
stadt, na diens mislukte poging om een 
regering zonder kristendemokraten te vor
men, in de onderste lade. Een uitgebreide 
Vlaamse regering zou volgens de liberalen 
teveel lijken op de koalitie die op 24 novem
ber afgestraft werd. 

Zonder het standpunt van de PVV goed of 
af te keuren kunnen we er begrip voor 
opbrengen dat deze partij, na de harde 
oppositie die ze tegen Martens VIII voerde, 

CVP- en SP-ministers legden 
dinsdag de eed af voor de 
Vlaamse regering Van den 
Brande I. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten besliste op de val
reep geen kandidaat-minister 
voor te dragen. De VU poogde 
nog om CVP en SP te overhalen 
mee te werken aan een dialoog 
van Vlamingen en Franstaligen 
over de staatshervorming, zon
der bemiddeling van het natio
nale nivo. Dit durven CVP en SP 
niet aan, omdat ze vrezen dat 
het rezuKaat van zo'n gesprek 
wel eens de ondergang van 
België zou kunnen vormen. Zo 
komt het dat de Vlaamse rege
ring samengesteld is uit de 
moeders van de Belgische por
seleinkast. 

alleen tot een regering wil toetreden die 
bereid is de zaken fundamenteel anders aan 
te pakken. En van een Vlaamse vierpartijen-
regering kan men makkelijk voorspellen dat 
ze de kerk in het midden zal houden. 

CVP EN SP WILLEN NIET 
Het schoentje wrong ook bij de CVP en de 

SP. De doorslaggevende faktor hier was de 
weigering om de staatshervorming te onder
handelen in een ronde tussen Vlamingen en 

Franstaligen, los van de nationale regering. 
CVP en SP zeggen wel verder te willen 
werken aan de hervorming van de staat, 
maar blijven herhalen dat hiervoor de natio
nale bemiddeling nodig is. Dat is een andere 
manier om te zeggen dat ze de remmende 
invloed van het neo-unitarisme geen buiten
spel durven zetten. Bij onderhandelingen 
van gemeenschap tot gemeenschap kan 
men er immers vrij zeker van zijn dat alleen 
federalisten in hart en nieren rond één tafel 
de klus kunnen klaren. Maar het rezultaat 
zou wel eens kunnen inhouden dat er van 
België echt niets meer dan een lege huls 
overblijft, en dan alleen nog in afwachting dat 
de Europese Gemeenschap die huls inslikt. 

Op termijn is zoiets toch onafwendbaar. 
Maar sommige geesten hebben er nog heel 
wat moeite mee. Nochtans wint de gedachte 
dat de dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap de enige uitweg uit de konstitu-
tionele krisis vormt veld. Volgens prof. Senel-
le, in Knack de beul van Martens IX ge
noemd, is ze zelfs het ultieme redmiddel voor 
de staat België. In Het Laatste Nieuws pleitte 
de grondwetspecialist onomwonden voor 
een dialoog tussen de gemeenschappen die 
onttrokken moet worden aan de nationale 
regering. We moeten onderhandelen van 
volk tot volk dus tussen Vlamingen en Wa
len. Dat is de enige uitweg voor België. 

Dat risiko wil de CVP- en SP-top nog niet 
nemen. Terwijl Wallonië door de keuze van 
Spifaels voor Namen duidelijk wel verder 
denkt dan België, durven (willen) de leiders 
van de twee grootste Vlaamse partijen het 
Belgisch belang niet ondergeschikt maken 
aan het Vlaams belang. Het is bijzonder 
schrijnend voor het Vlaamse volk dat de 
grootste behoeders van de Belgische staat 
de dienst uitmaken in de Vlaamse regering. 

Het schoentje wrong tenslotte ook bij de 
VU Vlaamse Vrije Demokraten. Er werd op 
de valreep beslist om geen kandidaat-minis
ter aan te duiden voor de Vlaamse regering. 
De VU had in de nog tot oktober proportio
neel samengestelde Vlaamse regering noch
tans recht op een zitje. De beslissing werd 
niet lichtvaardig genomen. De VU wilde wél 
in de Vlaamse regering, op twee voorwaar
den. Ten eerste indien zij de garantie kreeg 
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WETSTRAAT 

De nieuwe Vlaamse regering Van den Brande I: v.l.n.r. Norbert De Batseiier (SP), Theo Keichtermans (CVP), Luc Van 
den Brande (CVP), Hugo Wecloc (CVP), Wivina De Meester (CVP), Luc Vanden Bossche (SP) en Leona Detiège (SP). 

(foto E. Peustjens) 

dat deze regering een vernieuwd Vlaams 
beleid zou voeren, en ten tweede, indien zij 
de garantie kreeg dat er een gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap zou aange
knoopt worden over de staatshervorming, 
zonder bemoeienis van de nationaal te vor
men regering. Zoals gezegd, SP en CVP zijn 
daar nog niet rijp voor, en hun belangen nog 
te Belgisch. 

ZÖNDËR 
REGEERAKKOORD 

Sommigen binnen die partijen zaten bo
vendien al aan hun portefeuille te denken. 
Nog terwijl het VU-partijbestuur samen met 
de VU-Vlaamse Raadsfraktie in vergadering 
was over de al dan niet toetrede van de partij 
tot de Vlaamse regering, lekte al uit dat CVP 
en SP daags voordien al de bevoegdheden 
in die regering hadden verdeeld. 

Voorzitter wordt de Mechelaar Luc Van 
den Brande. De niet bepaald om zijn Vlaams-
gezind profiel bekende (laat staan gevrees
de I) ACV-er krijgt ook Ekonomie en Eksterne 
Betrekkingen onder zijn hoede. Het was al 
een tijdje bekend dat de CVP haar oog had 
laten vallen op Kuituur. Hugo Weckx, die zijn 
handjes mag kussen dat hij Brusselaar is of 
hij was er niet bij, kreeg de opdracht om het 
kulturele varkentje wat kristendemokrati-
scher te wassen. De Limburger Theo Keich
termans verhuist van Milieu, opgeëist door 
de socialistische vice-premier Norbert De 
Batseiier naar het departement dat de jong

ste jaren op geruchtmakend vernieuwende 
wijze geleid werd door zijn Vlaamsnationalis-
tische provinciegenoot Johan Sauwens, 
Openbare Werken en Verkeer. Keichter
mans krijgt er ook nog Ruimtelijke Ordening 
bij. 

Wivina De Meester's kleine schouders 
worden zwaar beladen. Ze krijgt de gemeen
schapsbevoegdheden Gezin en Welzijn, 
naast Binnenlandse Aangelegenheden (met 
de belangrijke voogdij over de gemeenten) 
en Begroting. Gentenaar Luc Van den Bos
sche (SP) steekt de portefeuilles van Onder
wijs en Openbaar Ambt op zak, en de tweede 
vrouw van Van den Brande I, Leona Detiège 
(SP) beheert Arbeid, Volksgezondheid en het 
nieuwe Kansarmoedebeleid. 

Woensdag was er nog sprake van dat de 
deur van de Vlaamse regering nog op een 
kier stond voor de VU. Zo zit de vork niet in 
de steel. Het hangt niet van de VU af of zij zal 
deelnemen aan de eksekutieve, maar van 
CVP en SP. Zij moeten zich bereid verklaren 
aan de dubbele voorwaarde van de VU te 
voldoen, pas dan wil de VU een kandidaat-
Vlaams minister voorstellen. In afwachting 
diende fraktievoorzitter Van Grembergen in 
de Vlaamse Raad een voorstel van rezolutie 
in dat een herhaling vormt van het tienpun
tenprogramma dat de partij met de PVV 
opstelde voor de onderhandelingen van ge
meenschap tot gemeenschap. Hierdoor wor
den SP en CVP wel gedwongen om zich 
publiekelijk uit te spreken over dit program
ma. 

Voorlopig is het nog gissen welke invloed 

de vorming van de Vlaamse regering zal 
hebben op de formatiepogingen van Wathe-
let. Deze vond intussen in zijn wachtkamer 
enkele spelletjes uit om zich niet te vervelen. 
Hij nodigde van SP, PS, PSC en CVP elk 
twee onderhandelaars uit die in werkgroepen 
hun gedacht mogen komen zeggen over zijn 
nota. Baat het niet, dan schaadt zo'n bezig-
heidsterapie alleszins niet. 

Want die nota van Wathelet is een mooi 
sprookje in de reeks met drie of meer wen
sen, maar geeft geen antwoord op de vragen 
waar denkende burgers van wakker liggen 
(zie hierover onze gloednieuwe rubriek Te
gendraads op biz. 42). Bovendien blijft de 
CVP er bij Wathelet op aandringen om naar 
een tweederde meerderheid op zoek te 
gaan. Ook de PS zou volgens sommige 
bronnen ,,inzien" dat de federale regering 
die tweederde meerderheid nodig heeft, al 
was.het gewoon maar omdat geen enkele 
Vlaamse partij zich kan veroorloven om het 
kijk- en luistergeld zonder tegenprestatie bij 
KB aan de Franstaligen te schenken. 

De vraag is waar Wathelet die tweederde 
gaat vinden. Bij de liberalen? Het is hoogst 
twijfelachtig dat Verhofstadt, die weigerde 
met CVP en SP in Vlaamse zee te gaan 
omdat de kiezer op 24 november „wat an
ders" vroeg, dit op federaal nivo wel zal 
doen. Daarnaast schieten er slechts moge
lijkheden over met een achttal partijen (bvb. 
CVP-PSC-SP-PS-VU-FDF-Ecolo-AgaIev). 
Als men een tripartite al zeer moeilijk werk
baar vindt, wat dan te denken van ... ja, hoe 
noem je zoiets? Een octopartite? 

(Pdj) 
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ONDERWIJS 

HERWAARDERING 
VOOR ONDERWIJS 

E
EN honderdtal geïnteresseerden 
vond zaterdag 18 januari de weg 
naar de fraaie lokalen van het 
Brusselse Vlekho-instituut om het 
kolloquium „Welk onderwijs voor 
welk Vlaanderen?" georgani
seerd door de werkgemeenschap 
Vlaanderen Morgen bij te wonen. 

De recente, als historisch om
schreven verkiezingsuitslag be
vestigde volgens de organisato

ren de noodzaak van een reflektie over dit 
tema. Want was de vraag naar duidelijkheid 
en klaar uitgesproken stellingnamen niet de 
centrale behoefte van de ontredderde kiezer 
en wantrouwig geworden burger? 

's Voormiddags hielden vier sprekers (so
cioloog en marketingman Bruno Rouffaer, 
politikus Hugo Schiltz, professor Freddy De-
creus en schooldirekteur Ludo Frateur) een 
referaat, dat werd aangevuld of bekritiseerd 
door twee ingehuurde disputanten van naam 
en faam. 's Namiddags werd in afzonderlijke 
werkgroepen verder gediskussieerd. 

KOP VAN JUT 
De steen werd meteen in de spreekwoor

delijke kikkerpoel geworpen door Bruno 
Rouffaer met kritische bedenkingen over de 
,,onderwijsprocessie van Echternach". De 
maatschappij evolueert volgens Rouffaer ra
zendsnel en niet meteen in positieve richting 
(,,Maar alleen optimisten kunnen pessimis
tisch zijn"). 

Het sociale sisteem is verscheurd door 
ondermeer een angstwekkend toegenomen 
individualisme; het vitale ekonomische leven 
heeft te maken met de tegenstrijdige feno
menen van mundialisering en KMO-nisering, 
maar véél geld verdienen is het unieke en 
ultieme doel geworden; kuituur en media zijn 
verloederd en verpacht aan de onkontroleer-
bare geldspiraal. Hiertegenover staat dan 
het onderwijs, dat in een zelden geziene 
impasse verkeert en sinds de 50-er jaren 
gebetonneerd werd door het fameuze 
schoolpakt, de grote kop van jut voor Rouf
faer. Ook de kafkaiaanse bureaukratie, de 
verlammende en geldopslokkende verzui
ling, de onvoldoende logistieke onderbouw, 
het manke taalondenwijs en de bedroevende 
lerarenopleiding kregen de wind van voor. 

Onderwijs dient volgens Rouffaer vooral 
het individu voor te bereiden op autonoom 
denken en vrij kiezen voor de toekomst. 

Nog scherper was pedagoog Jan Masche-
lein die het ganse denken over onderwijs, en 
ook het kollokwium dat hiervoor eksempla-
risch heette te zijn, eigenlijk overbodig en 
zinloos achtte. We verkeren, zo stelde hij, in 
een noodtoestand, te definiëren als een nood 
aan zin. Zin of waarden kunnen echter niet 
gemaakt worden, ze moeten op ons af ko
men. 

WAARDENSCHAAL 
De maatschappelijke kaders die vroeger 

de richting aanwezen en zin gaven, bijvoor
beeld de Kerk, zijn uiteengevallen. Die ano
nieme samenleving is geen gevolg van het 
tekortschieten van de traditie maar volgt 
noodzakelijkerwijze uit de traditie. De mens 
zelf wordt meer en meer de norm. fVlen 
aanvaardt geen zin meer die men zelf niet 
gegeven heeft. De mens als autonome zin
gever. 

Omtrent waarden, pedagogi
sche projekten, leerkrachteno
pleiding en ... het moeilijke 
nietsdoen. De werkgemeen
schap Vlaanderen Morgen or
ganiseerde een boeiend onder-
wljskolloquium. Een lawine van 
ideeën, maar voor besluiten is 
het nog te vroeg. 

De reaktie op de verdwijning van waarden 
in een samenleving, het ontbreken van zin, 
dient dus niet te zijn het willen opdringen van 
waarden of zin via bijvoorbeeld pedagogi
sche projekten. Integendeel, we moeten 
niets doen en de zin afwachten. Een makke-
lijkheidsoplossing? Helemaal niet, zo stelt 
Jan Maschelein. Het feit dat nietsdoen on
mogelijk lijkt, bewijst reeds dat het allesbe
halve makkelijk is. Bovendien, het oude 
verlangen naar een maatschappij die een 
visie, een waardenschaal, een ordening op
legt — ondermeer via het onderwijs — kan 
uitmonden in totalitaire regimes. (,,Een zin
volle bijdrage", dankte voorzitter Elsie De 
Raedt de spreker.) 

Deze stellingen stonden haaks op het 
referaat van Hugo Schiltz, die het onderwijs, 
naast andere aktores in de maatschappij 
zoals de familie en de media, een belangrijke 
opvoedende taak toebedeelt en dit ook uit
drukkelijk wenst. De maatschappij is volgens 

Hugo Schiltz houdt het onderwijs een 
belangrijke opvoedende taak voor. 
De samenleving is volgens Schiltz 
haar zingevingssistemen die vroeger 
van bovenuit werden gedikteerd ver
loren. 

de VU-politikus haar zingevingssistemen die 
vroeger van bovenuit werden gedikteerd ver
loren : van kerksheid naar religieuze onver
schilligheid, van klassenstrijd naar veelvou
dig korporatisme, van Vlaamse beweging 
naar wijkbeweging die slechts een veredelde 
vorm van individualisme is. 

Het individualisme is enorm toegenomen 
ten koste van het gemeenschapsgevoelen. 
En dit terwijl de mens nog niet echt in staat is 
de verworven vrijheid adekwaat te gebruiken 
(zie de verkiezingsuitslagen). Het onderwijs 
dient volgens Schiltz dan groepsetische ge
voeligheden en waarden als solidariteit, res-
pekt voor ieders vrijheid, rechtvaardige ver
deling van bezit en macht voor te houden en 
pedagogisch te verwerken. Tussen het on
leefbare individualisme en de ,,onmenselij
ke" medemenselijkheid met de veel te grote 
wereld moet de Vlaamse gemeenschap, om 
het woord volk niet te gebruiken, als eigen 
identiteit in het onderwijs worden geduid. 
(„Hier laat de federalistische ezel zijn oren 
zien", zei Schiltz ten behoeve van de slechte 
verstaander.) 
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De filosofen Ludo Abicht (UIA) en Herman 
De Dijn (KUL), disputanten van Schlltz, we
zen op het spanningsveld tussen realiteit en 
wenselijl<heid, tussen besctirijvende en ge
normeerde waarden. Volgens De Dijn dient 
men zich niet zozeer af te vragen well<e 
waarden we wensen, dan wel wat er ons 
vandaag te doen staat in het licht van de 
waarden die er nog zijn. 

Tevens had hij, net als kultuurman Jozef 
Deleu bij eerdere gelegenheden, slechts 
minachting voor het tegenwoordig allesover
heersend cinisme dat alles belachelijk 
maakt, nooit verliest en een onwil manifes
teert tot daadwerkelijk engagement. Het akti-
visme, waarmee hij het dwepen met pedago
gische projekten en de overtuiging dat waar
den via training kunnen worden overge
bracht, relativeerde hij sterk. 

HERWAARDERING 
Professor Decreus, inleider van het tema 

omtrent onderwijsmetoden en -strukturen, 
had het voornamelijk over de leerkrachteno
pleiding. Hij bezweerde de aanwezigen dat 
de overheid eindelijk eens geld diende te 
stoppen in mensen, niet in strukturen. Twin
tig jaar struktuurhervormingen hebben enkel 
venwarring gezaaid. Een herwaardering van 
de lerarenopleiding is dringend noodzakelijk, 
zo poneerde hij, hierin volmondig bijgetre
den door Georges Monard, sekretaris-gene-
raal van het departement Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap, die evenwel stelde 
dat meer nodig was. Hiermee bedoelde hij 
een betere schoolkultuur, stimulerende loop
baanvooruitzichten voor leraren, grotere au
tonomie en ook een grotere output-kontrole. 
(,,Het aantal analfabeten en de lichamelijke 
konditie van de jeugd wordt in ons land 
vastgesteld door het leger, hierover ben ik 
beschaamd!", aldus de hoge ambtenaar.) 

In de namiddagwerkgroep over onderwijs-
strukturen, waarvan ondergetekende deel 
uitmaakte, bleek evenwel dat geen eendui
digheid bestond over wat precies dient te 
worden verstaan onder henwaardering van 
de lerarenopleiding. Vooral de plaats van de 
universiteiten was voorwerp van diskussie. 
De enen beweerden dat de universiteiten 
geen adelbrieven konden voorleggen inzake 
lerarenopleiding en twijfelden of de universi
teit meer kan dan cognitieve vaardigheden 
(vaardigheden die te maken hebben met het 
verwerven van kennis) bijbrengen. Om les te 
gegen zijn ook heel wat andere vaardighe
den vereist. Voor anderen was de ,,akademi-
sering" van de opleiding een conditio sine 
qua non wil men het lerarenberoep opnieuw 
maatschappelijk prestige verschaffen en 
aantrekkelijk maken voor de „besten" uit 
onze samenleving. 

Woord en wedenwoord vierden hoogtij. De 
behoefte aan diskussie omtrent onderwijs en 

Kunstfilosoof J. De Visscher gaf reeds 
eerder beschouwingen over onderwijs en 
levensloop prijs aan de lezer. Voor het Cen
trum voor de Studie van de Verlichting (VUB) 
schreef hij een korte, duidelijke samenvat
ting van zijn visie. 

De zorg voor het Avondland verwijst zon
der omwegen naar de existentiële filosofie, 
type Heidegger. De Visscher stoort zich niet 
aan de besmetting die Heidegger opliep ten 
tijde van het Derde Rijk. Dat reageerde op 
zeer welbepaalde wijze tegen de ondergang 
van het avondland. Onze auteur is op een 

Jacques De Visscher: leven in het 
licht van de waarheid... (foto M. ceis) 

waardenoverdracht is zeker aangetoond. Be
sluiten konden evenwel nog niet worden 
geformuleerd. Integendeel, tijdsgebrek was 
er de oorzaak van dat enkele deelnemers 
hun betoog niet konden afmaken (,,lk had 
een sonate voorbereid en mag hier 7 noten 
spelen", merkte professor Jan Devreeze op.) 
Vlaanderen Morgen verbond er zich evenwel 
toe een uitgebreide neerslag van het kollok-
wium en de diverse referaten te publiceren. 
Alvast een nummer om naar uit te kijken. 

FIlip Delos 

Ludo Abicht: spanningsveld tussen 
realiteit en wenselijkheid niet ontken
nen, (foto M. Gels) 

reeds andere manier bezorgd om onze ethos, hoe 
'ijs en wij omgaan met onze Europese woonst. Hij 
t Gen- stelt vast dat de Europese beschaving, zoals 
(VUB) ze zich thans breeduit beschrijven laat, sneu-
envat- velt in een geest van pre-okkupaties, besmet 

zijn met van alles en nog wat, wellicht ook 
5t zon- '^^^ ^^^' noodzakelijke „dingen", waarbij de 
Dsofie wezenlijke okkupatie, de zorg zoek geraakt. 
:h niet Hij pleit voor een nieuw klimaat van toewij-
ep ten ding in de geest van het grote personalisti-
•de op sche projekt, dat Europa van de joods-kriste-
jrgang lijke traditie erfde. Het is ongetwijfeld een 
ip een snelle toewijzing van de erflaters. Ze zijn 

overigens niet overleden. Hun stem klinkt 
• j^K echter niet meer door: de Traditie als projekt-
^ H N gemeenschap zwijgt. In feite hoort ze boven 
^ H | alle strekkingen, konfessies en tradities met 
^ÊM kleine t, voelbaar aanwezig te zijn. 
^^M Traditie met tioofdletter leeft in het besef 
j ^ H dat liefde, niet de wet, de basisidee is, dat 
^ H | elke geweldvorm opgeheven moet worden 
^ H (geen bokshandschoenen hier!), dat het ma-
^^M teriële een voorwaarde is, niet het doel, dat 
^ H | die belangeloosheid ruimte biedt aan elk-
^ ^ K eens gelijkheid en aan grenzeloze ijver voor 
| H | elk noodlijdende, hoe beperkt onze mogelijk-
IMSI heden ook zijn, dat vergeving en herstel tot 
H M de wezenlijke opdrachten behoren. 

^^m Deze traditie doet niet aan navelstaren, 
^ H ^ heeft de eigen identiteit noch het genot als 
^^m norm. Het nü vereeuwigt ze niet. In het licht 
^^m van elke andere, elk ander, is ze bereid 
^ H verantwoording af te leggen voor haar toewij-
^^M ding. Dat is echt zorg voor het Avondland, 
I H f leven in het licht van de waarheid van het 

t , - ( — De zorg voor het Avondland. J. De Visscher. 
' " ^ ' Uitg. Kok Agora, DNB/PeIckmans, Kampen-Ka-
. Gels) pellen. 61 biz., 260 fr. 

TRADITIE EN TOEWIJDING 
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ANTWOORD OP FLUITEN IN HET DONKER 
Vanwege dhr. Richard Cells ontving de 

redaktie een antwoord op het artikel .Flui
ten in het donker' (WIJ, 17 januari j.i.). Wij 
publiceren hierbij de integrale tekst van 
zijn brief. Weliswaar vergezeld van de 
bemerking dat het niet in onze bedoeling 
lag de ANZ-voorzitter of een van de ande
re initiatiefnemers (Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen, IJzerbedevaartkomitee) 
van de advertentie-oproep ,Vlamingen, let 
op uw zaak' te krenken. 

Onze zorg gaat uit naar de hardnekkig
heid waarmee sommige gelovigen en 
sommige vrijzinnigen ernstig overleg in 
de Vlaamse beweging onmogelijk maken. 

Bij het lezen van het hoofdartikel „Fluiten 
In het donker", stel Ik vast dat, niet enkel In 
een rommelig artikel In Gazet van Antwer
pen, maar ook in WIJ verwarring wordt 
gezaaid over de Vlaamse verenigingen. Het 
artikel affirmeert dat in de Vlaamse bewe
ging de eensgezindheid — die wij van de 
Vlaamse politici eisen — zoek zou zijn. 

In plaats van keihard de politici aan te 
pakken, die duidelijk geen front weten te 
vormen tegen een zelfverzekerde Spltaels 
en een homogeen (lijkend) Wallonië, moeten 
de Vlaamse verenigingen het ontgelden. 
Waarom? 

1. Drie (niet de kleinste) verenigingen vra
gen aan al de Vlaamse politici eendrachtig 
op te treden. Zij verwijzen naar het eensge
zind standpunt van 16 november 1991 In de 
Vlaamse Raad en vragen dat onze politici 
zich voor één keer samen en geloofwaardig 
zouden opstellen door nu, bij de regerings
vormingen (meervoud aubl) — nu zij hun 
stellingen kunnen vertalen naar reële politie
ke macht — precies (enkel) diezelfde 5 
prinicipes voorop te stellen met — deze 
kleine zin is essentieel I — toevoeging dat, 
zoniet, er geen federale Belgische regering 
komt. 

Is dat té veel gevraagd: ééns een enkele 
keer woord houden? 

Neen, zegt het artikel, dat is te weinig 
gevraagd want sedertdien waren er verkie
zingen en de les daaruit moet volkomener 
zijn. 

Wij zijn dus te minimalistisch. Goed zulks 
één enkele keer te horen uit het politiek 
milieu I Maar... Wij zullen eens zien of de 
gevraagde kommissies in de gevraagde zin 
over die inderdaad evidente 5 punten nog 
aanwezig is, nu het er op aankomt. 

In de Vlaamse Raad stoer doen en eens
gezind zou wel eens gemakkelijker kunnen 
lijken dan vastberaden optreden tegen de 
arrogantie van Spltaels en Co. 

2. De Vlaamse verenigingen zouden ruzie 
maken rond „verzuiling". Dat is een halve 
waarheid. 

In het O W verzet alléén het Davidsfonds 
zich tegen het opnemen van om het even 
welke tekst over verzuiling in een nota aan 

Celis: Onze kultuurverenigingen 
timmeren elke dag aan de weg voor 
een eigen staat. 

de formateur. 

Vooraf kan ik ze zeggen dat die nota „van 
ons" heel wat sterker zal zijn dan het mlni-
mumprogramma van 5 punten waarover wij 
politieke konsensus vragen. 

Het Davidsfonds gaat volmondig akkoord 
over verzuiling een aparte fundamentele 
tekst te onderschrijven, maar dan enkel los 
van enige nota naar Wettekst. Alle anderen 
gaan akkoord een konkrete aanklacht tegen 
verzuiling op te nemen in de nota. 

Is dat onderscheid (met Davidsfonds) zo 
fundamenteel? 

Ik noem de verzuiling steevast ,,besmette-
lijker dan de varkenspest". Daarin ben ik, 
binnen de Vlaamse beweging, nog nooit 
tegengesproken. Ik weet dat in de politieke 
wereld nogal wat meer weerstand is om 
verzuiling te verbannen. 

Werd ook op dit vlak het kanon niet ver
keerd gericht? 

3. Er zou in de Vlaamse beweging niet 
meer nagedacht en gestudeerd worden over 
de toekomst van Vlaanderen ? 

Kom toch... In al onze verenigingen plan
nen wij over de inhoud van het nieuwe 
onafhankelijke Vlaanderen. Voorbeeld: zo 
werden een tiental studiedagen gehouden 
over de problemata van Vlaams-Brabant. 

Wat bakte de Vlaamse regering (met 4 
partijen!) van haar invulpolltiek Inzake de 
Brusselse rand? Sommige Vlaamse vereni
gingen hadden gesprekken over de grens 
met de Walen over de afbouw van België. 

Steken de Vlaamse politieke partijen thans 
hun nek uit voor een (hopelijk) laatste kon-
frontatie tussen Walen en Vlamingen? 

U weet welke partijen hier verstek geven. 
Waarom noemt u ze niet met naam, de 
helden! 

Waar Is uw politiek front dat verscheiden
heid (die verrijkend is maar ook verarmend 
kan werken als ze steeds de bovenhand 
haalt), vergeet en belang van volk en natie 
vooropstelt, wat wij, Vlaamse verenigingen, 
soms moeilijk, altijd en allemaal betrachten. 

Wij ageren voor onze taal en kuituur, ook 
in Europa. Politiek zou de Taalunie hiervoor 
een uniek Instrument zijn. Is ze samen met 
Fleerackers gestorven? Wij ageren tegen 
een Brusselse Euro-kakafonle. 

Wat doen de Vlaamse politici voor de 
vertegenwoordiging van Vlaanderen In het 
Europees parlement? Wat is hun houding 
(die van Wilfried Martens kennen we I) inzake 
Brussel, Europa, Vlaanderen? 

4. Door de eensgezinde Vlaamse bewe
ging werd een manifest én een tienpunten
programma vooropgesteld, die belden Inder
daad veel verder gaan, wat wij nu aan de 
Vlaamse politici vragen te onderschrijven als 
conditio sine qua non voor regeringsvormin
gen. 

Niets belet de heren en dames politici ze 
allemaal te realiseren. 

Wie nu, zonder toegeven en in één fase, 
het bewuste 5 puntenprogramma niet waar
maakt, ook al heeft hij betere teksten In de 
schuif liggen. 

Ik wil U volgen wanneer u stelt dat de 
krachtlijnen die PVV en VU samen opstelden 
beter zijn dan het minimum 5 puntenpro
gramma. 

Het komt er niet op aan hoe goed die 
teksten zijn en/of onze OVV-teksten beter 
zijn. De vraag Is: wat wordt daar nu van 
gerealiseerd ? 

Na wat Ik Inzake politieke Vlaamse eisen, 
opgesteld In oppositie, 40 jaar lang in Vlaan
deren meemaakte, geloof ik steevast nog in 
de hel, soms nog in het vagevuur maar niet 
meer In de hemel. 

Vlaanderen zal onafhankelijk worden. 
Spoedig. Eerder omdat Wallonië dat ook wil 
dan door de vastberadenheid van de Vlaam
se politici. 

Onze kultuurverenigingen timmeren elke 
dag aan de weg naar een eigen staat, zij het 
niet altijd eensgezind dan toch In onderling 
overleg, ledere boot vaart niet even snel en 
krachtig. 

Zijn alle politici even rechtlijnig en vastbe
raden? En... wat vindt u van hun overleg? 
Zelfs dat komt niet van de grond. 

De Vlaamse kultuurverenigingen hebben 
allen hun gebreken en tekortkomingen maar 
waren, zijn en blijven een voorbeeld van 
samenwerking voor onze politici. 

Het O W bewijst dat een kwart-eeuw. 

Richard Celis, 
Voorzitter ANZ. 
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DIENSTPLICHT: 
GROOT DEBAT GEWENST 

R
IJD a.u.b. stapvoets, had Guido 
Janzegers ons aan de telefoon 
gewaarschuwd. En hij had ge
lijk, de beton-, vervolgens kas
sei-, uiteindelijk aardeweg die 
naar zijn bakstenen hoeve (da
terend uit de veertiende eeuw) 
leidt, is gevaarlijk voor al wat 
niet muurvast onderaan je wa
gen zit. Janzegers kwam vlak 
voor de verkiezingen in de be

langstelling toen hij als senator bij Agaiev 
weggepolld werd, en naar de VU overstapte. 
Hij stond tweede op de kamerlijst voor Leu
ven, een zo goed als onverkiesbare plaats. 
Janzegers werd op 24 november dan ook 
niet meer herkozen. Hij wil echter blijven 
meewerken aan het maatschappijprojekt dat 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten tracht uit 
te tekenen. Binnen de VU is de diskussie 
over de legerdienst nog niet geheel uitge
praat, het interview met Janzegers komt dus 
op een goed moment. 

ALGEMEEN KIESRECHT 
Dat Janzegers zich al een tijdje voor zijn 

vertrek bij Agaiev aan de groene metoden en 
gebruiken ergerde, zette hij voor WIJ al een 
tijdje geleden uiteen. Janzegers had het met 
de stuurgroep ook aan de stok over de duur 
van de legerdienst. Agaiev wilde legerdienst 
inl(orten tot vier maanden, maar dan kan je 
de miliciens al beter helemaal thuislaten, 
meent Janzegers. 

Van miliciens weet Janzegers wat af. De 
gewezen Agalev-senator schudt KB's uit zijn 
mouw alsof hij maaltafels aframmelt, trekt 
vergelijkingen met verre landen en met buur
landen, en weidt uit over buitenlandse solda-
tenvakbonden. Als inleiding verduidelijkt hij 
de invloed van de aziatische rat op de plagen 
van longenpest, vervolgens ontwikkelt hij 
teorieën om Romeinse villa's terug te vinden 
en tenslotte belandt hij bij de relatie tussen 
de strijd voor het algemeen kiesrecht en de 
strijd voor de algemene dienstplicht. Bij al 
dat verbaal geweld staat op de monumentale 
zelfgemetste open haard het schildje met 
Vlaanderen die Leu immer pal. 

Guido Janzegers was mede-oprichter van 
WDM in 1970. Eigenlijk was dit een late 
reaktie op de jaren zestig: een periode van 
demokratizering, optimisme, inspraak. Veel 
van de jongeren die als student de demokra-
tizeringsgedachte mee verdedigd hadden. 

werden dan in het leger plots gekonfronteerd 
met een oubollig autoritair sisteem. WDM 
bundelde, organizeerde de jongeren rond de 
problemen waarmee ze als dienstplichtige 
militair mee te kampen hadden. 

Janzegers: „We ijverden voor een heel 
pak konkrete punten, van langer haar in het 
leger tot meer soldij, beter eten en meer 
verlof. Maar de dienstplichtige krijgt natuur
lijk ook met andere zaken te maken. Hij moet 
leren wapens hanteren, hij leert zich tegen 
een NBC-aanval (nukleaire, biologische en 
chemische) te beschermen. WDM stelt zich 

De miliciens zijn de jongste 
maanden niet uit de belangstei-
ling weg te slagen. Ze hebben 
sinds kort een „nieuw" statuut. 
En tijdens de verkiezingsperio* 
de zagen we weer een politiek 
opbod over de duur van de 
militaire dienstplicht. Met vier 
maanden toonde Agaiev zich 
hier het sterkst, al werden de 
groenen ste r̂ig van antwoord 
gediend door de CVP. De kris-
tendemokraten noemden de af
schaffing van de dienstplicht 
„geen taboe" meer. In het ka
der van de 45ste Week van de 
Soldaat (van 1 tot 9 februari), 
tot» WIJ naar Boutersem. Daar 
leeft op het einde van de wereld 
gewezen senator Guido Janze
gers, als mede-opiichter van 
de Vereniging van Vlaamse 
Dienstplichtige Militairen 
(WDM) deskundig in dienst» 
plicht-aangelegenheden. 

ook vragen over die zaken: waarom hebben 
we een leger, en waarom zouden we dat wel 
eens nodig kunnen hebben, hoe dringt men 
ons dat vijandsbeeld op, hoe ontwikkelt de 
bewapeningswedloop zich. 

We kwamen tot de konkluzie dat het leger 
in feite een spiegel van de samenleving is, 
met dit verschil dat de milicien er na zijn 
diensttijd van af is. Ook in de burgermaat
schappij leven echter nog soortgelijke hiërar
chische relaties tussen de mensen. Je bent 
ook in het burgerleven afhankelijk voor je 
broodwinning van andere mensen. Diens 

Guido Janzegers was een van de 
stichters van de Vereniging van 
Vlaamse Dienstplichtigen (WDM). 
Nu is hij nog aktief in de Europese 
dienstplichtorganisatie Euromil. 

(foto archief) 

brood men eet, weetje wel. Men zet niet zo 
gemakkelijk zijn broodwinning op het spel. 
Je toestand van ondergeschikte en onder
worpene raak je niet geheel kwijt wanneer je 
de kazerne verlaat. Dit betekent dat WDM 
ook opkomt voor solidariteit onder de men
sen, met de werknemers, de katolieken in 
Noord-lerland, de zwarten in Zuid-Afrika of 
de vrouwen in een mannenwereld." 

STATUUT 
• Naast WDM zijn er ook nog andere 
verenigingen airtief die zich voor de miii-
ciens inzetten. Waarin verschilt WDM van 
organizaties ais het lotoiieice Miiac, of de 
miiicien-afdeling van het ABVV Solac? 
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De miliciens mogen zich wel „verenigen" om lange, uitputtende marsen te doen, of geestdodend werk op te knappen 
als wacht lopen, kuisen,... zich verenigen om hun belangen te verdedigen is in het demokratische België vooralsnog 
niet toegestaan. Zelfs de socialist Coëme had als defensieminister naar het verenigingsrecht voor dienstplichtigen 
geen oren. (toto eeiga) 

Janzegers: „VVDM is in de eerste plaats 
een iedenorganizatie, die de belangen van 
haar aangesloten leden behartig. Solac en 
Milac zijn geen ledenorganizaties, en zijn 
niet onafhankelijk." 

• Na een lange strijd kregen de miliciens 
eindelijk een „statuut". 

Janzegers: „Een degelijk statuut was in
derdaad de grootste eis van de organizaties 
voor dienstplichtigen. Wanneer dienstplichti
gen een statuut krijgen met een administra
tief, financieel, juridisch, sociaal en sindikaal 
luik, kunnen ze beschouwd worden als een 
werknemer in tijdelijke overheidsdienst. Via 
dit statuut kunnen dan alle diskriminaties 
opgevangen worden tussen wél en niet op-
geroepenen. Wat bij ons prioritair staat in het 
statuut, is het sindikaal luik, of beter gezegd, 
het verenigingsrecht. Dit recht eisen we al 
twintig jaar, en het is er nog niet. Hoe kan je 
je immers laten horen, als men je niet eens 
erkent ? VVDM is wel erkend door Kuituur als 
een jongerenorganizatie, maar niet door 
Landsverdediging. I^en zegt altijd dat „de 
specificiteit van het leger verhindert dat...", 
allé veel bla-bla." 

• Waarom is het verenigingsreclit van 
zo'n groot belang? 

Janzegers: „Wij vinden het verenigings
recht belangrijk omdat men daardoor een 
kanaal kan kreeëren tussen de dienstplichti
ge en de militaire overheid, langswaar hij zijn 
vragen, voorstellen en eisen kan formuleren. 
Het verenigingsrecht is trouwens een funda
menteel recht, en ook als dusdanig erkend. 
Het EP en de Raad van Europa hebben bvb. 
een rezolutie aangenomen waarin de Euro
pese lidstaten gevorderd worden om het 
verenigingsrecht toe te kennen aan alle mili
tairen. Een voormalig direkteur van de Navo
voorlichtingsdienst, toch geen linkse anar
chist naar ik aanneem, heeft ooit gezegd dat 
het hipokriet is van de westerse politici om 
voor de Poolse arbeiders van Solidarnosc 
het verenigingsrecht op te eisen, maar dat 
tegelijkertijd te weigeren aan hun eigen mili
tairen, die geacht worden met hun leger de 
demokratie te verdedigen. VVDM vindt dat in 
een demokratie alle mensen de demokrati
sche rechten moeten hebben, ook de dienst
plichtigen, ook de beroepsmilitairen." 

• Nochtans kan men zich toch voorstellen 
dat ,,de specificiteit van het leger" tot 
beperkingen op dit recht noopt? 

Janzegers: „Ja, men kan het verenigings
recht wel beperken t.a.v. de mensen van de 
politie, de rijkswacht en het leger. Maar die 
beperkingen kunnen volgens ons alleen 
maar te maken hebben met deontologie. 
Beperkingen dus, eigen aan het beroep, het 
uitoefenen van de job in de krijgsmacht. 
Maar het principe is onaantastbaar. 
Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland 
zijn landen met een totaal verenigingsrecht. 
In Denemarken hebben de militairen zelfs 
aktief en passief kiesrecht. België zit op dat 
vlak net boven de groep van Zuideuropese 
landen als Griekenland, Spanje, Portugal, 
Turkije, Italië, waar een totaal verbod is voor 
de militairen om zich te verenigen." 

VERENIGINGSRECHT" 
„In heel wat Oosteuropese landen heeft 

men op zeer korte tijd meer vooruitgang 
geboekt dan in West-Europa. In Polen is het 
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verenigingsrecht toegekend aan dienstplich
tigen, alsook in Tsjecho-Slovakije. In Roeme
nië is men er mee bezig, net als in Slovenië. 
Het belang van dat verenigingsrecht is dat 
men het leger behoedt voor avonturen. Ik 
geloof niet dat België straks het toneel zal 
worden van een militaire staatsgreep. Maar 
wat is er in de USSR gebeurd? Sinds '88 
werken we zeer nauw samen met mensen 
van de groep „Schild". Die hebben zich als 
soldatenvakbond op zeer korte tijd enorm 
kunnen uitbouwen in het vroegere Rode 
Leger. Schild groepeerde zowel officieren 
als onderofficieren als dienstplichtigen. Haar 
voorzitter is lid van het parlement. Bij de 
jongste putsch in augustus verleden jaar was 
de eerste man die aangehouden werd door 
de plegers van de staatsgreep, net die voor
zitter van Schild. Ze hebben hem 's avond 
terug op vrije voeten gesteld, en hij heeft 
terstond de weerstand georganizeerd in het 
leger. 

• Waarom heeft men zich in België vol
gens jou zo sterk verzet tegen de toeken
ning van een degelijk verenigingsrecht 
voor miliciens? 

Janzegers: „Tja, daar heb ik een beetje 
het raden naar. Zelfs de socialist Coëme, van 
wie je toch wat simpatie voor een sindikale 
werking mag venvachten, heeft de boot van 
het verenigingsrecht voor miliciens steeds 
afgehouden. En ik heb het zeer erg gevon
den dat een partij als de Volksunie, die al 
twintig jaar lang het verenigingsrecht voor 
miliciens in haar programma heeft staan, op 
het ogenblik dat zij in de regering zit en er 
aan een statuut voor de dienstplichtigen 
wordt gesleuteld, dat laat passeren. Noch
tans had men mijn voorstel voor het vereni
gingsrecht mee ondertekend, maar toen 
puntje bij paaltje kwam, bij de stemmingen, 
stemde men globaal tegen. Wanneer men 
het heeft over politiek fatsoen, wel dat Is wat 
anders. Uit zo'n voorvallen moeten lessen 
getrokken worden. Dat zijn zo van die dingen 
die mij van bij de aanvang in de politiek 
gestoord hebben. Voorstellen en initiatieven 
worden door de meerderheid alleen maar 
ernstig genomen of gewaardeerd wanneer 
ze uit de meerderheid komen, voorstellen uit 
de oppositie worden automatisch afgescho
ten. 

BEROEPSLEGER ~ 
Op dit ogenblik zie ik wel een kentering. 

Initiatieven en voorstellen worden nu meer 
op hun inhoudelijke waarde getoetst dan op 
de kleur van de indiener Maar er werden de 
jongste jaren een rekord aantal wetten en 
dekreten door het parlement gejaagd, in de 
illusie dat men goed werk verricht heeft. Veel 
van die teksten bleken echter onaf, en zullen 
het voorwerp moeten worden van amende
ring. Zo onder meer voor het statuut van de 
dienstplichtigen." 

• Vind je dat de legerdienst moet blijven 
bestaan? 

4 

^ i 

Voor sommige wapens en onderdelen van het leger, zoals de luchtmacht en de 
zeemacht, bestaan er behalve omkaderingsfunkties (keuken, bar, onderhoud) 
nog weinig andere jobs voor miliciens. (toto Beiga) 

17 WIJ — 24 JANUARI 1992 



•IJiM|.H'JJ:l!r.HI 

Janzegers: „Ik ben persoonlijk van me
ning dat we de algemene dienstplicht moe
ten behouden. Wanneer we teruggaan naar 
de tijd toen de algemene dienstplicht inge
voerd werd, komen we in dezelfde periode 
terecht van de strijd voor het algemeen 
kiesrecht. De algemene dienstplicht en het 
algemeen kiesrecht vormden beiden onder
deel van dezelfde strijd die de arbeidersbe
weging in het begin van de twintigste eeuw 
voerde. Tevoren had men de loting, waarbij 
het eigenlijk steeds de mindervermogenden 
waren die ervoor opdraaiden, de rijken koch
ten zich immers vrij. 

In de periode dat Vanden Boeynants pleit
te voor de invoering van een beroepsleger, 
heb ik mij daar tegen verzet. Dan verzeil je 
immers in dezelfde situatie als in het begin 
van de twintigste eeuw: de armen en werklo
zen laten zich verleiden door de propaganda 
voor het leger en worden beroepsmilitair. 
Mensen die een diploma behalen en werk 
vinden, gaan natuurlijk niet naar het leger. 

Met een beroepsleger ga je verder veel 
makkelijker het risiko lopen dat het los van 
de samenleving gaat evolueren. Anderzijds 
is een leger met dienstplichtigen natuurlijk 
ook geen garantie tegen staatsgrepen. Kijk 
naar Chili, Griekenland, Portugal,... Maar 
wanneer in een demokratie de macht uitge

oefend wordt door het volk, dan vind ik dat 
ook de gewapende macht moet uitgeoefend 
worden door het volk. Op termijn ben ik er 
ook voorstander van dat de legers afgeschaft 
worden, maar dat kan slechts binnen een 
wereldveiligheidssisteem waarvan de sleutel 
bij de UNO ligt, en dat is verre toekomstmu
ziek. " 

• Het verdwijnen van het Warschaupakt 
zette heel ons defensiebeleid op losse 
schroeven. Meeren meer vindt nu het idee 
van beperkte, snelle en hoogtechnologi
sche beroepslegers ingang. 

Janzegers: „Ja, heel wat defensiespecia
listen zien nu hun heil in een klein beroepsle
ger, snel, wendbaar, overal inzetbaar, en ze 
bepleiten de afschaffing van de legerdienst. 
Ik hou daar niet van. Waarom moet het weer 
Europa zijn dat een soort politiemacht moet 
spelen in de wereld? Bij zulke interventies 
kunnen heel wat vraagtekens geplaatst wor
den. Waarom bvb. werd Koeweit wel bevrijd, 
en stak men nog geen poot uit voor de 
Palestijnen ?" 

• Volgens heel wat deskundigen maakt 
de toenemende speclalizatie bij het leger 
de inzet van dienstplichtigen steeds moei
lijker. Die speclalizatie zou bovendien tot 
gevolg hebben dat op termijn alleen nog 

uitvoerende taken overblijven, zoals 
wacht lopen, kuisen of koken, die net voor 
een demotivatie bij de dienstplichtige zor
gen. Sommige onderdelen van het leger 
draaien reeds de facto op beroepskrach
ten, en de miliciens oefenen er alleen de 
uitvoerende en omkaderingstaken uit 
Toenemende speclalizatie, en toenemen 
de demotivatie bij de dienstplichtigen 
o.m. omwille van de afstompende taken 
lijken toch in de richting van de afschaf 
f ing van de dienstplicht te wijzen? 

Janzegers: „Ja, ik ken de gedachten-
gang. We moeten ervoor zorgen dat de 
legerdienst zinvol wordt. Zinvol wat betreft 
de taak die uitgevoerd moet worden, maar 
ook voor wat betreft de tijd die door die taak 
in beslaggenomen wordt. De politici hadden 
voor het gemor rond de dienstplicht telkens 
hetzelfde antwoord klaar: de verkorting van 
de dienstplicht. Agaiev ging daar het verst in 
met een diensttijd van vier maanden. Ja, dan 
kan je ze beter naar huis sturen." 

ONRECHT 
„De lasten van de legerdienst zijn finan

ciële lasten, zijn integratielasten, betreffen 

Koning Boudewijn schouwt de troepen... De vorst kan blijkbaar nog glimlachen naar deze krijgshaftige verdedigers des 
vaderlands. VVDIM zette zich o.m. in voor „langer haar" in het leger. De foto dateert uit de jaren zeventig. 

(foto Belga) 
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de moeilijke leefomstandigheden die het ge
volg zijn van het tuchtrecht en de discipline. 
Volgens mij moet er aan aan deze lasten 
gewerkt worden, en moet de minderheid die 
nog opgeroepen wordt om zijn dienstplicht te 
vervullen beloond worden. Geef hen een 
billijke financiële vergoeding en goede rech
ten, dan kan je er ook iets van eisen. 

En wat de toenemende specializatie In het 
leger betreft, kan men er niet buiten dat het 
belang van technologie in het militair appa
raat samenhangt met de wapenwedloop. Ik 
meen dat er mogelijkheden bestaan om het 
wegvallen van de militaire oost-west-tegen
stelling positief aan te wenden en een luwte 
te kreeëren in de ontwikkeling van de wapen-
sistemen." 

• Blijft het sociale onrecht dat de leger
dienst nu vormt. Slechts één op vier jon
geren wordt opgeroepen om zijn „dienst 
aan het vaderland" te vervullen. Kan men 
van hen die niet opgeroepen worden geen 
inspanning vragen? 

Janzegers: „Ik ben er wel geen voorstan
der van om de personen die niét opgeroepen 
worden, daarvoor gestraft worden. WDI\/I 
heeft ook een tijdje met de idee gespeeld om 
degenen die niet opgeroepen worden op een 
of andere manier een financiële bijdrage te 
laten storten in een fonds waarmee de suk
kelaars die wel naar 't leger moeten dan 
zouden betaald worden. Dat is zoiets als het 
voorstel van Van Dienderen om belastingen 
te heffen op de benzine die dan gebruikt 
moet worden voor de aanleg van fietspaden. 
Hoe meer men dus met de auto rijdt, hoe 
meer fietspaden er kunnen komen. Dat is 
idioot. Neen, als de overheid vindt dat er 
fietspaden te kort zijn, moet de overheid 
fietspaden aanleggen, met geld dat uit de 
globale belastingpot komt. Men moet werken 
met prioriteiten. Als men vindt dat er een 
probleem rijst met de dienstplicht, dan moet 
men dat probleem oplossen, en geen andere 
mensen bestraffen. De oplossing van het 
probleem van de dienstplicht is dat men eens 
eindelijk moet geven wat aan de dienstplich
tige toekomt. En dat moet niet afhankelijk 
gesteld worden van lasten die men andere 
mensen oplegt." 

GEMEENSCHAPSDIENST 
• Deze week pleitte de Nationale Vrou
wenraad nog voor een algemene gemeen
schapsdienst. 

Janzegers: „Principieel kan ik me er ak
koord mee verklaren dat de jongeren zich 
leren inzetten voor de gemeenschap. Een 
gemeenschapsdienst waarbij elke jongere, 
meisjes zowel als jongens, zich gedurende 
een bepaalde periode voor een zelfgekozen 
doel inzet, daar kan ik achter staan. Zeker in 
onze maatschappij, waar we meer en meer 
de individualistische toer opgaan, zou zoiets 
een goede zaak zijn. Maar ook aan een 
algemene gemeenschapsdienst kleven nog 
heel wat praktische bezwaren. 

Een verplichting op dit ogenblik zou im
mers wel eens dezelfde motivatieproblemen 
kunnen opleveren waarover men nu bij de 
militaire dienst klaagt. Ik vind echter dat we 
ons daar niet bij moeten neerleggen. Wan
neer iedereen weet dat hem of haar zo'n 
gemeenschapsdienst te wachten staat, zal 
men er misschien wel voor gemotiveerd 
kunnen worden via de opvoeding, via het 
onderwijs, politieke vorming, enz. 

Een andere moeilijkheid bij de gemeen
schapsdienst is de vrees dat men op die 
manier gebruik zal willen maken van de 
budgettaire problemen om bepaalde taken 
van openbaar nut op goedkope manier toch 
gedaan te krijgen. Denk bvb. aan het inscha
kelen van gewetensbezwaarden in de socia
le sektor. De gemeenschapsdienst mag niet 

in konkurrentie treden met diensten die de 
overheid moet garanderen door personeel 
met een degelijk statuut." 

• Kortom: de problemen van de dienst
plicht zijn veel komplekser dan de slogans 
die men er in verkiezingstijd over hoort? 

Janzegers: „Zo kan je het wel stellen. 
Wilfried Martens heeft in een toespraak voor 
het Koninklijk Hoger Instituut voor de Defen
sie opgeroepen om een nationaal kollokium 
te organizeren over de dienstplicht. Ik 
schreef hem om mijn steun aan zo'n idee te 
betuigen, en ik kreeg een vriendelijk briefje 
terug dat ik de enige senator was die gerea
geerd had. Ik ben het met de premier eens 
dat er over de dienstplicht dringend een 
groot debat moet georganizeerd worden." 

(pdj/bs) 
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EUROPESE VEILIGHEID HERDACHT 
Omtrent onze nationale en Europese de

fensie wordt er de laatste tijd een boelend 
debat gevoerd. Het is logisch dat na de 
internationale veranderingen die eerder re
voluties te noemen zijn, ons velllgheldsl<on-
cept herdacht moet worden. De bevoorrech
te positie die de defensie In onze maatschap
pij Inneemt, wordt In vraag gesteld. Voor
eerst is er de enorme bugettalre inspanning, 
anderzijds de belasting In natura die een 
deel van de inwoners onder vorm van de 
legerdienst opbrengt. 

4 VRAGEN 
1. Budgettair. De externe bedreiging wordt 

duidelijk als minder gevaarlljl< ervaren dan 
nieuwe uitdagingen in onze maatschappij: 
de milieuvervuiling, de honger in de wereld, 
AIDS, het verkeer met zijn slachtoffers, zijn 
files, de integratie van migranten... Is het 
logisch dat wij aan al deze problemen samen 
minder geld spenderen dan aan defensie 
alleen? 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
volgt uit de afweging van deze elementen 
een duidelijke konklusie: het budget van 
defensie moet omlaag, om het geld dat zo 
vrijkomt te besteden aan belangrijkere doel
stellingen. 

2. Welke soort defensie? Een bepaald 
legerkorps blijft noodzakelijk; al was het 
maar om op het Internationale forum, binnen 
VN of KVSE-verband (de Konferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa, het 
zogenaamde Helsinki-proces), opdrachten 
uit te voeren: cfr. Zaïre en Joegoslavië. De 
hoofdklemtoon dient te liggen op een defen
sieve strategie. Maar daarnaast moet meer 
aandacht gaan naar preventie van oorlog: 
vertrouwenwekkende maatregelen door eko-
nomische, kulturele en politieke samenwer
king zijn een grotere waarborg op vrede dan 
een sterk leger. Is de EG daar geen voor
beeld van ? Door de intense samenwerking is 
een oorlog zoals die zich op datzelfde grond
gebied 50 jaar geleden afspeelde, ondenk
baar. 

3. Het internationale kader. Samenwer
king over de nationale grenzen heen Is 
noodzakelijk. De NAVO heeft op dat vlak 
zeker verdiensten. Doch deze organisatie 
werd gekoncipieerd en uitgebouwd In een 
achterhaald tijdskader. Nieuwe taken toever
trouwen aan dit oude instituut Is voor ons 
onaanvaardbaar. In plaats van de militaire 
planningsstruktuur van de NAVO hebben we 
nood aan een organisatie die zorgt voor 
overleg en koördinatie en vooral een veilig
heidsbeleid ultbouMi op basis van nlet-mill-
taire instrumenten. De Konferentie voor Vre
de en Samenwerking In Europa (KVSE) lijkt 
ons een beter instrument. Meer dan de naam 
doet vermoeden is dit een interkontinentale 
organisatie omdat ook de VS, Canada en de 

WIJ — 24 JANUARI 1992 

SU er deel van uitmaken. Indien deze organi
satie operationeier wordt (bv: het vetorecht 
voor elke lidstaat Is onwerkzaam) kan deze 
instelling de NAVO overbodig maken. 

4. Wat met de WEU? Binnen de EG is de 
West Europese Unie omwille van zijn samen
stelling (niet alle EG-partners maken er deel 
van uit) en zijn demokratisch deficit onge
schikt. De EG kan een geïntegreerd leger 
vormen dat zich inschakelt in de doelstellin
gen van de Konferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking In Europa (KVSE). De WEU 
kan eervol ten ondergaan door opgeslorpt te 
worden binnen dit EG-leger. 

BEROEPSLEGER 
Binnen dit rudimentair kader stelt zich nog 

steeds de vraag: welk soort leger heeft 
België nodig? Is er nog een kontingent 
dienstplichtigen nodig? De Internationale 
ontspanning laat toe dat men naast de reduk-
tle van wapentuig ook de numerieke legers-
sterkte afbouwt. Zelfs generaal Charlier op
pert In zijn plan de optie van een klein leger 
(30.000 man). Mits de nodige waarborgen 
van demokratlsche kontrole hebben wij geen 
bezwaar tegen een leger louter bestaande uit 
beroepsmensen. De toenemende technolo
gische specialisatie van het militaire appa
raat is daarvoor een bijkomend, maar sekun-
dair argument. Deze beperkte mansterkte 
laat een verdere afbouw van het budget toe. 
tevens komt zo een einde aan de dienstplicht 
die omwille van zijn diskriminatle (slechts 1 
jongere op 4 doet legerdienst) heel wat 
wrevel verwekt. Ook de schandalig lage 
vergoeding gaf deze jongeren het gevoel van 
uitgebuit te worden. 

GEMEENSCHAPSDIENST 
Een randfenomeen van de afschaffing van 

deze legerdienst Is het debat over de ge
meenschapsdienst. Nu de 25% dienstplichti
gen de 75% die zowlezo toch geen „dienst 
aan de gemeenschap" brachten, vervoegen 
en op een normale manier hun loopbaan 
kunnen aanvatten, barst de diskussie los 
over de gemeenschapsdienst. Het Idee daar
achter is vooral het aanbrengen van ge
meenschapszin en samen horlgheldsgevoel. 
Of men met een dergelijk projekt (elk jaar 
opnieuw 120.000 jongeren een zinvolle jog 
geven in bv. milieudiensten, de gezond
heidszorg, de soclo-kulturele sektor Is kwasi 
onmogelijk), de gemeenschap zelf een 
dienst zou bewijzen is nog maar de vraag. 
Het Is waarschijnlijk nuttiger om dit deficit 
aan gemeenschapszin weg te werken in de 
schoolse periode. Een bepaalde vorm van 
stages zou daartoe een aanzet kunnen ge
ven. 

Deze toenemende Individualisering van 
jongeren is een kultureel probleem dat niet 
op te lossen is met een verplichte dienstver
lening aan de gemeenschap. De buddy's en 
talloze milieu- en derdewereldverenigingen 
bewijzen dat de spontane „gemeenschaps
zin" niet helemaal dood is. Ze Is gewoon 
anders georiënteerd. 

Patrik Vankrunkelsven 
voorzitter VU-werkgroep vrede 

(foto Dann) 
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HET(NEP?)STATUUT 
VAN DE DIENSTPLICHTIGE 

Sinds 22 december 1989 beschikken 
de dienstplichtigen in ons land over een 
heus wettelijk statuut. Hun rechten maar 
vooral hun plichten worden erin vastge
legd. Organisaties als Milac, Solac en 
VVDM zijn niet te spreken over dit sta
tuut. Ze wijzen er terecht op dat minister 
van defensie Coëme met deze nieuwe 
wet in feite niet veel meer deed dan 
bestaande wettelijke bepalingen koördi-
neren. 

Toch voorziet de wet ook in enkele 
nieuwigheden. Zo hebben alle soldaat
miliciens nu recht op 2 verlofdagen per 
maand. Daar staat dan weer tegenover 
dat ze zelf nog altijd niet kunnen bepalen 
wanneer ze die dagen willen opnemen. 
Ze blijven afhankelijk van de goodwill 
(willekeur?) van hun oversten. Artikel 12 
stelt dat dienstplichtigen die niet kunnen 
lezen of schrijven elementaire lessen in 
deze materie zullen ontvangen. Sinds de 
inwerkingtredeing van de nieuwe wet 
kunnen miliciens een politiek mandaat 
uitoefenen. Artikel 35 zorgt op zijn beurt 
voor een niet onbelangrijke verbetering 
aan het sociaal statuut van de dienst
plichtige. Waar de effektief vervulde 
diensttijd vroeger al meetelde voor de 
wachttijd voor de R.V.A. geldt dit nu ook 
ten aanzien van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering. 

PERSOONLIJK 
PROBLEMEN 

Met de nieuwe wet wordt er een ver-
haaldienst opgericht in de schoot van de 
krijgsmacht. Deze verhaaldienst bestaat 
volledig uit ambtenaren van Landsverde
diging (niet-militairen) en is er voor mili
ciens met „persoonlijke problemen die 
op de dienst betrekking hebben". Elk 
jaar moet de minister van Landsverdedi
ging aan het parlement een verslag over 
de aktiviteiten van de verhaaldienst aan 
het parlement voorleggen. 

Tenslotte heeft Coëme ook een „kon-
sultatieve kommissie" opgericht, be
staande uit een afvaardiging van de mi
nister en uit door hun kollega's verkozen 
miliciens. Dit orgaan moet problemen 
„van algemene aard" aanpakken en de 
minister hierover adviseren. 

Voor Milac, Solac en de Vereniging 
van Vlaamse Dienstplichtige Militairen 
zijn de rechten in het statuut veel te vaag 
of te voorwaardelijk omschreven en bo-

In het leger van de toekomst zullen de para's waarschijnlijk een 
belangrijkere rol spelen. Men wil het regiment parakommando omvor
men tot een brigade. De diskussie of hier nog miliciens voor nodig zullen 
zijn, is nog gaande. (foto Beiga) 

vendien voorzien van te veel uitzonderin
gen. Bovendien blijven de miliciens een 
aantal fundamentele rechten ontberen. 

Zo wordt de door het statuut erkende 
38-urenweek uitgehold omdat werk-, 
dag-, wacht-, piket- en permanentie
dienst niet meegerekend wordt, noch de 
prestaties tijdens kamp-, oefen- en ma-
neuverperiodes. Ook de gebruikelijke 
dooddoener „prestaties van algemeen 
belang" vormt een uitzondering op het 
dus wel erg symbolisch recht op een 38-
uren tellende werkweek. Men wijkt te veel 
af van de wettelijke regel dat bepaalde 
kategorieën miliciens (bv. gehuwden) bij 
voorrang dicht bij huis gekazerneerd wor
den. Ook de diskrimatie in wetgeving en 
reglementering tussen wettelijke en na
tuurlijke vaders, tussen gehuwden en 
samenwonenden blijft een doorn in het 
oog. 

BURGERS IN UNIFORM 
Een ander bezwaar van de belangen

organisaties voor dienstplichtigen betreft 
de financiële vergoeding die miliciens 
ontvangen. De wet voorziet dat alleen
staanden die door hun legerdienst hun 
inkomen verliezen een „sociale vergoe
ding" krijgen. Die vergoeding is gelijk 
aan het bestaansminimum (ongeveer 
18.000 fr per maand). Maar van dit be
drag moet de soldij en een forfaitair 
bedrag van 5000 fr (voor voordelen in 

natura als kost en inwoon) worden afge
trokken. VVDM berekende dat in '90 van 
die sociale vergoeding nog welgeteld 277 
fr per dag overblijft! De belangenorgani
saties van dienstplichtingen ijveren dan 
ook voor een echt loon voor elke milicien. 
Volgens hen moet de overheid dienst
plichtigen beschouwen als „burgers in 
uniform" met dezelfde (financiële en so
ciale) rechten als een (ander) ambtenaar, 
wat onder meer inhoudt dat hij de mini-
mumwedde van een ambtenaar moet 
krijgen. 

Dat de wet van '89 de milicien nog 
steeds het recht op vereniging ontzegt is 
misschien wel de grootste ergernis van 
WDM (zie ook interview Janzegers el
ders in dit blad). Waar in Nederland, de 
Skandinavische landen en het vroegere 
Oostblok soldaten het recht krijgen zich 
vrij te verenigen met het oog op een 
efficiënte belangenbehartiging blijft dit bij 
ons taboe. Nochtans is dit verenigings
recht in verschillende door België onder
tekende internationale verdragen vastge
legd. Dit verenigingsrecht is voor WDM 
echter de sleutel tot een volwaardig sta
tuut. Zolang de inspraak van de milicien 
beperkt blijft tot het spreekrecht in een 
„konsulatieve kommissie" met een vage 
taakomschrijvingen in een vrijblijvende 
opdracht zal het statuut van dienstplichti
ge niet beantwoorden aan wat je in een 
demokratische welvaart- en rechtstaat 
kan verwachten. 

Bart Bomers 
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WIJ IN EUROPA 

DAN TOCH MAAR 
EGON KLEPSCH! 

N 1979 werden er geen echte afspraken 
gemaakt: links stemde voor links en 
rechts voor rechts. Zo werd de liberale 
Simonne Ve//verkozen, gewoonweg om
dat er een kleine meerderheid van rechts 
was. 

In 1982 was Klepsch dan kandidaat, 
maar hem verging het niet zo goed. 
Normaal gesproken was hij met glans 
verkozen, maar er zat een haar in de 
boter. De stiekemerd, die toen ook al 

voorzitter van de EVP (kristendemokraten) 
was, had eens voor zijn afwezige gebuur 
meegestemd, en dat hadden een paar Britse 
konservatieven opgemerkt, die er meteen 
een schandaal over maakten. Je mag zeg
gen wat je wil, maar je moet de regels van het 
spel eerbiedigen! Dat heeft Klepsch zijn 
voorzitterszetel gekost, want zowat dertig (!) 
Britse konservatieven stemden toen voor de 
Nederlandse socialist Piet Dankert, en zo 
werd die de tweede voorzitter. 

Maar tijdens de tweede legislatuur verliep 
alles „normaal": de kleine konservatieve 
meerderheid bezorgde de (overigens uitste
kende) Pflimlin en Lord Plumb zonder veel 
problemen het voorzitterschap van het Parle
ment. 

DE HEILIGE A L L I A N T F 
Vooral de Europese Akte bezorgde het 

Parlement heelwat kopbrekens. Het Parle
ment moest voor heelwat aangelegenheden 
gekwalificeerde meerderheden halen (dat is 
de helft + één van het effektief aantal 
Europarlementsleden), en dat is niet gemak
kelijk. Niet alleen vergt dit een zeer hoge 
aanwezigheid van de leden, maar maakt het 
meerderheden afhankelijk van kleinere groe
pen. Daarom sloten socialisten met kristen
demokraten in 1989 een verbond, en ver
deelden onder elkaar zowat alles wat er te 
verdelen viel. 

Om te beginnen pleegden ze een regel
rechte hold-up op de kassa van het Europar
lement door zichzelf met honderden miljoe
nen (en dit is niet overdreven!) te bedienen, 
maar ook de grote mandaten gingen eerst 
door hun handen. Zo spraken ze af in de 
eerste „time" de socialist Baron als voorzit
ter aan te stellen (die had dan ook maar één 
stemronde nodig om verkozen te worden) en 
in de tweede ,,time" (nu dus) Egon Klepsch. 

Klepsch, 61 jaar, sinds jaren op de eerste 
rij van de Europese kristendemokratie, dra
ger van verscheidene Grootkruisen en Or
den van Verdiensten en Eeuwige Aflaten. 

Ook hij werd dus met de royale steun van de 
socialisten verkozen in de eerste ronde. De 
rest speelde mee voor piet snot: de Italiaan
se kommunist Barzanti behaalde nog 105 
stemmen (zonder twijfel een paar Labour-
renegaten) en liberaal Defraigne 79 stem
men. Dillen was kandidaat voor de fraktie 
van Le Pen en haalde 16 stemmen. 

Een koele bedoening, zonder verrassin
gen. De speeches waren al op voorhand 
geschreven, de persartikels ook. De kersver-

Straatsburg - Het Eurofi^es 
Parlement wordt om de vijf jaar 
verkozen, maar verkiest ook 
halfweg een nieuwe voorzitter, 
ondervoorzitters, kwestoren en 
noem maar op. Op ziclizeif een 
nogal nutteloze tïezigheid 
(waarom niet gewoonweg één 
keer in vijf jaar die rompi-
slomp?) maar niettemin een 
gevolgde gebeurtenis. De 
voorzitter van dat Parlement 
heeft namelijk als taak zich op 
ministeriële bijeenkomsten met 
veel elleboogwerk op de eerste 
rij proberen te wnngen, om 
meer bevoegdheden voor de 
Europese volksveregenwoor-
diging te schreeuwen, en met 
kilo's rapporten over het Euro
pa van de Burgers en het De-
mokratisch Deficit te zwaaien. 
Voorts gaat de man (want dat is 
het doorgaans) vrijwel kon-
stant op reis met de bedoeling 
het Europees Parlement te pro
moten. Januari 1992 zit halfweg 
de legislatuur, het moest dus 
weer eens gebeuren. 

se kabinetchef van Klepsch, Giampaolo Bet-
tamio was al aanwezig op de Bureauverga
dering van het Parlement nog voor de voor
zittersverkiezing had plaatsgevonden. Nog 
niet eens de schijn werd opgehouden. In het 
Westen is men voor de vrije markt, behalve 
in de politiek, daar is het zuivere planekono-
mie met duistere arrangementjes. 

Zonder twijfel behoort voorzitter Klepsch 
tot de meest ervaren Europese parlementsle
den van het ogenblik. Niet alleen omwille van 

Egon Klepsch, EP-voorzitter met de 
hulp van God 

zijn jaren dienst: hij is ook bijzonder aktief en 
gekend als een zeer harde werker. Gewoon
lijk ,,regelt" hij alles vooraleer hij naar de 
vergadering gaat, zodat zijn tegenspelers 
hun kaarten op tafel liggen terwijl hij zijn 
kaarten in de handen kan houden. Hij is de 
beminnelijkheid zelve, hartelijk en geestig, 
maar nooit uitbundig. Een onoplettend toe
schouwer zou hem eerder als,,middelmatig" 
bestempelen, maar dat is hij beslist niet! Hij 
is echter meer sluwe onderhandelaar dan 
charismatisch leider. Allicht zal dat zijn 
grootste tekortkoming zijn: hij is geen man 
die zielen kan beroeren. Of — paradoksai 
genoeg — misschien alleen zielen, en geen 
levende wezens. Hij hoeft het niet te hebben 
van politieke verklaringen, van grote tribu
nes. 

Tiperend is dat hij zijn inaugurale rede 
uitsprak in de grootst mogelijke chaos: de 
parlementsleden waren file aan het doen 
voor de stembussen voor de verkiezing van 
de ondervoorzitters. Zijn intentieverklaring 
als nieuwe voorzitter is kompleet opgegaan 
in geroezemoes en comdorgeluiden. Dat is 
voor Klepsch ook niet belangrijk: het resul
taat telt. Ook de uitslag van de verkiezing van 
de vice-voorzitters lag al op voorhand vast. 

Op 't laatst riep hij nog de hulp van God in 
voor het volbrengen van zijn taak. Het zo ons 
verbazen mocht hij die nodig hebben... 

Herman Verheirstraeten 
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BOEKEN 

VREEMDE GROOTMOEDERS 
Wij hebben het in één adem uitgelezen. 

Het verhaal van de Vreemde grootmoeders 
opgedragen aan Abdelhamid, Karim en Yas-
mina. Evengoed kunnen het namen zijn als 
Jan, Piet of Miet. Want het verhaal van Mim 
El Massaoudi richt zich zowel tot Marol<kaan-
se als tot Vlaamse kinderen vanaf elf jaar. 
Ook volwrassenen kunnen genieten van deze 
vredige Vlaams-Marokkaanse konfrontatie. 

ZON EN REGEN ~ 
Mim El Messaoudi zegt zelf over haar 

boek: ,,lk probeer al schrijvend het zonne-
land van mijn man te verzoenen met mijn 
regenland en zo het verloren paradijs aan 
mijn kinderen terug te schenken". 

Het gaat over een vakantiereis naar Ma
rokko met de Arabische vader en de Vlaam
se moeder en hun twee kinderen. De reis is 
een kennismaking met zeden en gebruiken 
van Marokko. Tegelijkertijd wordt er een 
unieke blik geboden in de Arabische ziel. De 
ontmoeting met de Berberse grootmoeder is 
een echte verrassing. Ze blijkt uiteindelijk 
toch minder „vreemd" te zijn dan de klein
kinderen aanvankelijk dachten. Alleszins 
een van de kleurrijkste figuren uit het boek. 

De Vlaamse oma die kortweg „Groot" 
wordt genoemd is het slachtoffer van vroeg
tijdige ouderdomsverschijnselen, zodat ze in 
dit verhaal weinig aan bod kan komen. „Ze 
heeft haar geest in het ziekenhuis achterge
laten", zo schrijft Mim poëtisch. ,,Deze geest 
woont nu héél ver in een land dat veel 
vreemder is dan Marokko". 

VERDRAAGZAAM 
De kinderen voelen zich zeer beschermd 

door de verdraagzame houding van hun 
ouders. Hun baba wil natuurlijk dat ze mos
lim worden, maar hun moeder vindt het 
belangrijker dat ze goede mensen worden. 
Ze verkondigt dat je moslim kunt zijn of 
zonder godsdienst of een kristen. Het is aan 
de kinderen om later zelf te beslissen. 

De kennismaking met de Berberse groot
moeder, Jema, is een ervaring op zichzelf. 
Op haar voorhoofd en haar kin zijn er blauwe 
berbertekeningen. Het is een soort maquilla
ge die uit de plant van de wilde olijf wordt 
gemaakt. Haar handen zijn beschilderd met 
henna. Vol ongeduld wacht ze reeds een 
eeuwigheid op haar zoon. Ze kan de uren 
niet geteld hebben want ze bezit geen klok. 
Waarschijnlijk volgt ze de bewegingen van 
de maan. 

Vooraleer haar Vlaamse schoondochter 
haar hand mag kussen, vraagt Jema aan 
baba of ze een goede echtgenote en een 
goede moeder voor de kinderen is. Wanneer 
de Marokkaan een loflied zingt over zijn 

Vlaamse vrouw is de Berberse grootmoeder 
tevreden. Zonen zijn zeer belangrijk. Ze 
beschermen hun moeder. Ook al wonen ze 
in het buitenland, toch zorgen ze voor haar. 
Een deel van hun inkomen wordt maande
lijks naar huis gestuurd. 

DE NATUUR GEEFT 
HET ANTWOORD 

Een Marokkaans gezin slaapt samen lek
ker warm tegen elkaar gedrukt. Ze maken 
een nest, vader, moeder, Yasmina en de 
kleinzoon. Baba verkondigt: „Alle dieren 
slapen met hun jongen, zelfs de krokodil blijft 
dicht bij haar kleintjes. Van zodra ze uit de 
buik van hun moeder komen, worden de 
Europese en de Amerikaanse kinderen in 
een andere kamer gelegd. Dat kan toch niet 
goed zijn in Arabische ogen. Kijk naar de 
natuur. Ze geeft je het antwoord, zij toont je 
de waarheid: de jongen moeten dicht bij hun 
ouders slapen." 

Op haar eigen kleurrijke manier waar
schuwt Jema geregeld haar kleinkinderen 
voor een aantal dingen die wij waarschijnlijk 

Kinderen uit een Vlaams-IMaroldoans 
huwelijk: moslim of kristen worden, 
of helemaal geen godsdienst heb
ben... het is aan de kinderen om later 
zelf te besl issen vindt schrijfster Mim 
El IVIeSSaOUdi. (foto Broederlijk Delen) 

— lang geleden — ook geloofden. Bijv. een 
vos ontmoeten voor zonsopgang brengt on
geluk. Een kraai is de voorbode van een 
zwarte dag. 

In een pad huist een djinn (boze geest). 
Wanneer je door een djinn geslagen wordt is 
het moeilijk zich vrij te maken. Djinns liggen 
overal op de loer om de mensheid van de 
weg van Allah af te leiden. (Herkennen wij 
hier niet onze middeleeuwse duivels?) 

BESNUDENIS 
Op het einde van de vakantie moet de 

kleine jongen besneden worden. De familie 
wil een imam aan huis laten komen om de 
besnijdenis ter plaatse zonder verdoving uit 
te voeren. Maar nu is de Vlaamse moeder 
niet akkoord. Zij reageert heftig als een 
tijgerin en eist dat die kleine operatie om 
higiënische redenen door een chirurg in het 
ziekenhuis gebeurt. ,,Niet in naam van Allah, 
noch in naam van God zal men mijn zoon pijn 
doen", briest ze. Het is zeker met gebruike
lijk dat een vrouw haar mening opdringt aan 
een groep mannen. Zelfs de imam staat er 
versteld bij. Maar ze wint het pleit. 

Gelijk bij ons een kommunlefeest gebeurt 
hetzelfde met een besneden jongen. Familie, 
vrienden en kennissen worden uitgenodigd 
op een grootse viering. Er wordt dan heel 
hard en heel luid joe-joe geroepen en met de 
tong geklepperd. De Arabische vrouwen zijn 
hierin gespecialiseerd en leren het verder 
aan hun dochters. Indien er brood over is 
mag het niet weggeworpen worden, want 
brood is een teken van waardigheid. Geen 
brood bezitten betekent armoede, honger, 
lijden. Men mag het wel aan dieren geven. 

TERUG NAAR 
VLAANDEREN 

Na een volle maand intens leven in de 
familiekring gaat het opnieuw „Vlaanderen-
waarts". Vanzelfsprekend heeft Jema veel 
verdriet. Een ganse emmer water giet ze 
leeg achter de wagen,,opdat de reis zo klaar 
zou zijn als het water". „Lieve Jema", mij
meren de kleinkinderen, ,,je hebt het water 
broodnodig en toch giet je het weg". 

Bij hun thuiskomst vernemen ze dat de 
Vlaamse grootmoeder zachtjes ontslapen is. 
Het gezegde van de Marokkaanse vader: 
„Neem van elk land het beste en je bent rijk" 
loopt als een rode draad door dit vlot ge
schreven verhaal. 

Hilda Uytterhoeven 

— Vreemde grootmoeders, Mim El Messaoudi. 
96 biz. 295 fr. Uitg. Facet, Antwerpen, 1991. 
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VLAANDEREN KLINKT... 
(...ZOVEEL MOOIER DAN FLANDERS!) 

H
ET Vlaams Audiofonds (VAF) 
die de CD/MC Vlaanderen klinkt 
uitbracht, werkt aan de herwaar
dering en vernieuwing van het 
Nederlandstalig repertorium in 
de ruimste zin. Over het opzet, 
de reeds verschenen produkties 
en de toekomstplannen van het 
VAF had WIJ een gesprek met 
gewezen joernalist, tekstschrij
ver, producer-voorzitter en dui-

vel-doet-al van het Vlaams Audiofonds, Jo 
Deesen. 
• Is Vlaanderen klinkt anders dan de an
dere kompilatie-CD's? 

Jo Deensen: „Vlaanderen klinkt bleek 
onmiddellijk na het verschijnen een kommer-
ciële voltreffer te zijn omdat het een tema-CD 
is met overtuiging en geen goedkope ot 
lukrake bundel van kleinkunstliedjes." 

• Die overtuiging blijkt uit de liederense-
lektie? 

Jo Deensen: „Tussen de wekroep ,Volk 
wordt staat' van Herman Elegast en het 
lieflijke ,Vlaanderen, van de Nederlandse 
kabaretier Paul van Vliet ligt immers een 
waaier van 19 prachtige liedjes waarin Vlaan
deren en Nederland bezongen worden. Zo
wel luisterliedjes, heimatliedjes, betere mee
zingers als kritische en rebelse liedjes wor
den gezongen door bekende en minder ge
kende artiesten. Zo krijg je in ongeveer één 
uur tijd en voor amper 600 frank Van Vliet en 
Herman Elegast maar ook ,Het vlakke land 
van Brei', ,Brussel' door Liesbeth List, 
, Vlaanderen is soms niet zo mooi' door Frank 
Cools, Wannes Van de Velde met ,Pieter 
Brueghel den Oude'. Will Ferdy zingt ,Van 
Brugge naar Damme' en van Johan Vermin-
nen is ,Rue du Boucher' opgenomen. Zjet 
Vanuytsel reist ,Tussen Antwerpen en Rot
terdam' terwijl Kris De Bruyne naar .Amster
dam' smacht en het onvergetelijke ,Land van 
Maas en Waal' van Boudewijn de Groot 
ontbreekt natuurlijk ook met. Jef Eibers zingt 
,Eer Vlaanderen vergaat', Jan Puimege ,Ken 
jij dat land' en Delia Bossiers zingt haar 
liefde voor ,Jefke' uit. De hekkensluiters zijn 
Willem Vermandere met ,Mijn land', Jo 
Erens met , Limburg mie landj' en Louis 
Neefs met ,Mijn dorp in de kempen'. Deze 
unieke kompilatie is ook nog aangevuld met 
twee recentere liedjes: ,ln Le ff Inge is 't niet 
pluis' van de folkgroep Zakdoek en de ,ABC-
wals' uit de Yslandsuite. Al deze opnamen 
zijn in de originele versie zonder nieuwe 
arrangementen of modieuze toegevingen op 
de CD gezet." 

• Kunnen we even terugkeren in de tijd, 
tot aan de geboorte van het Vlaams Audio
fonds? 

Jo Deensen: „Officiëlzijn we begonnen in 
april 1988. Er was echter wel een voorspel. Ik 
ben van beroep joernalist, maar naast m'n 
joernalistiek werk heb ik altijd in de platen-
buissines gezeten. Ook op het moment dat ik 
me ging engageren binnen de Oostendse 
Vlaamse kulturele vereniging VOVO was ik 
volop bezig met produktiewerk. Ik deed aan 
VOVO, dat ook toen al onder het bezielende 
voorzitterschap van de onvermoeibare Bert 
Ruysschaert stond, het voorstelom eens een 
langspeelplaat te maken in het kader van de 
herwaardering en vernieuwing van het 
Vlaamse lied. I^et een klein budget hebben 
we dan, in de schoot van VOVO, onze eerste 
produktie ,l\/looi Vlaanderen 1' uitgebracht. 
Het was een schot in de roos, en gezien de 
lage produktiekosten hadden we algauw een 

Kompilatie-CD's, verzameibolt-
sen, heruitgegeven of gecover
de oude hits,..de platenboeren 
slaan je er mee om de oren, de 
rekken en kasten van hun win
kels pullen uit van de retro-
spektleve draaischijven. 
Zopas werd dit - weliswaar 
kommerciel interessant - ar
senaal nieuwe straalplaten 
aangevuld met Vlaanderen 
klinkt. De zoveelste bloemle
zing van Vlaamse heimatliedjes 
vraagt u zich af? Of nog maar 
eens een bijeengeharkte verza
meling van Tien-om-te-zien-
achtige bagatelletjes? 

spaarpotje achter de hand waarmee we een 
volgend projekt konden financieren. Zo werd 
,Mooi Vlaanderen 2' geboren. Deze plaat 
zou prestigieuzer, technisch beter worden. 

,Mooi Vlaanderen 2' verscheen ook op CD. 
De kosten lagen deze keer uiteraard hoger, 
omwille van fiskale redenen konden we de 
plaat niet meer uitbrengen onder naam van 
VOVO. We hebben dan een nieuwe vzw 
opgericht die, Vlaams Audiofonds' werd ge
doopt. Het VAF was zo'n beetje het ,kindje' 
van de ,moeder' VOVO. Nu zijn we wel 
volwassen en zelfstandig, maar de samen
werking is altijd en op alle vlakken optimaal 
geweest, niet in het minst wat logistieke 
steun betreft." 

• Platen maken is dus de allereerste op
dracht van het Vlaams Audiofonds? 

Jo Deensen: „Statutair wordt onze doel

stelling geformuleerd als ,...het herwaarde
ren en vernieuwen van het Vlaamse (Neder
landstalige) repertorium'. Onder „repertori
um" verstaan we zowel liederen als instru
mentaal werk. Dit is natuurlijk een formida
bele opdracht, zeker als je zonder kapitaal 
van start gaat. Het werd dus een onderne
ming die dag en nacht inspanningen vergt 
van de medewerkers. De medewerkers zijn 
vrijwilligers, maar we kunnen ook beroep 
doen op een aantal personeelsleden van 
VOVO en de hulp van het Rodenbachfonds. 
Eigenlijk zijn we een zo'n beetje idealistische 
gekken, in tegenstelling tot de kommerciële 
platenfirma's werkt eenieder binnen het 
Vlaams Audiofonds vanuit een engagement. 
Wij moeten het van de werkkracht hebben." 

POPULAIR 
• Herwaardering van het Vlaamse repe-
roire is inderdaad geen sinekure. 

Jo Deensen: „Je kan dat inderdaad zeer 
breed opvatten, daarom hebben we van 
meet af aan getracht een keuze te maken. 
We zijn bewust niet de elitaire toer opge
gaan. Voor goede .ernstige' muziek is er al 
het uitstekende Davidsfondslabel Eufoda. 
Het heeft dus weinig zin om Eufoda voor de 
voeten te gaan lopen. Wij zoeken het dus 
eerder op het populaire, Vlaams-nationale 
vlak." 

m Verstaat u onder populair en Vlaams
nationaal ook de liederen die we zoveel 
jaren op de Vlaams-nationale Zangfeesten 
hebben moeten zingen? 

Jo Deensen: „Ondermeer. Wij hebben 
bv. van een andere platenfirma een oude 
opname de kop kunnen tikken met het tradi
tionele liederenrepertoire, Veremans, Hulle-
broeck enz.... Onder de titel Vlaams-natio
naal brachten we deze liederen opnieuw op 
muziekkassette uit. Dit paste in ons kraam, 
de vraag ernaar was enorm. 

Wanneer we ons meer op het klassieke 
genre toeleggen wordt het moeilijker Zo 
hadden we vorig jaar het plan opgevat om de 
Rubenskantate van Peter Benoit in een nieu
we versie op CD uit te brengen. Tijdens de 
voorbereiding die reeds ver gevorderd was 
bleek dat onze kollega's van Eufoda ook al 
bezig waren met het uitbrengen van dit werk. 
Voor twee edities van dit werk is er op de 
Vlaamse markt geen plaats, we hebben er 
dus van af gezien." 

• U had het daarnet over het financieel 
aspekt van de zaak. Koken kost geld, 

WIJ — 24 JANUARI 1992 24 



MUZIEK 

Willem en Wannes zingen elk op hun eigenzinnige manier over land en volk. 
Beiden zijn ook te beluisteren op de CD „Vlaanderen klinkt". 

evenals platen uitbrengen. Kan u het dan 
louter met de opbrengst van uw eigen 
produkties rooien? 

Jo Deensen: „Om aan geld te geraken 
doen we verschillende dingen. Hier in Oost
ende hebben we onze platenwinkel. We 
verkopen er onze eigen produkten, maar ook 
alle Nederlandstalig werk, met voorrang aan 
het het volksbewuste repertoire. Toch is de 
winkel geen doel op zich, het stelt ons in de 
gelegenheid de winsten in een produktie-
fonds te steken, waarmee dan volksnationale 
opnamen kunnen worden bekostigd, en een 
groot deel van de werkingskosten van het 
VAF. 

Wij doen ook loonpersingen voor derden, 
op aanvraag maken wij singels, CD's of 
kassettes voor anderen. Niet dat wij voor 
gelijk wie een opname bekostigen of als 
manager optreden, maar wanneer u een 
plaat wil maken kunnen we voor u, tegen 
gunstprijs, geheel of gedeeltelijk het werk 
van een profesionele platenfirma doen. Deze 
service kan gaan van het reserveren van een 
studio tot het persen van de plaat of CD. Ik 
spreek van service want wij hebben hier 
geen frank winst op. Wij doen wel de produk-
tie, en hierop verdienen we iets, en dat gaat 
dan weer in ons produktiefonds. De diensten 
die we aan derden leveren houden we strikt 
gescheiden van onze eigen produkties onder 
het label ,Audio', zodat we van in het begin 
een tweede merk hebben gelanceerd: ,Ron-
do'. Dit stelt ons in staat om „kommerciële" 
dingen te maken waar we niet noodzakelijk 
100% achter staan. Maar ook ,Rondo' is 
geen doel op zichzelf, alles moet tenslotte 
ten goede komen aan het , Vlaams Audio-
fonds'." 

• Wat is de positie van het Vlaams Audio-
fonds binnen het toch wel kleine wereldje 
van de Vlaamse platenjongens. Platen ma
ken uit idealisme lijkt de dag van vandaag 
een paradoks. Worden jullie niet met argu
soogjes begluurd? 

Jo Deensen: „Ik heb niet de indruk dat we 
voor een stelletje amateurs worden aanzien. 
Wij ondervinden meer en meer dat we in het 
circuit van de platenbuissines gekend raken. 
We krijgen nu dagelijks bandjes toegestuurd 
met de vraag of we niet geïnteresseerd zijn 
er een plaat van te maken. We stellen die 
mensen dan bv. voor om via ,Rondo' de 
loonpersing te doen. Dat er mettertijd mis
schien een aantal mensen geïrriteerd raken 
omdat die .onderkruipers' daar in Oostende 
dat allemaal zo goedkoop kunnen doen zou 
kunnen." 

• Maar hoe speelt u het klaar om zo 
goedkoop CD's te maken? 

Jo Deensen: „Het persen van de CD's en 
het aanmaken van de hoesjes gebeurt in 
Tjsechoslovakijë, dankzij een goede Neder
landse relatie. Onmiddellijk na de omwente
lingen in Oost-Europa hebben die Nederlan
ders ginds een splinternieuwe fabriek uit de 
grond gestampt. De arbeidslonen liggen 
daar nog altijd een stuk lager en dat speelt 
natuurlijk allemaal mee..." 

m 
• • In 1988 ging het Vlaams Audiofonds 
definitief van start. Hebt u meegeprofi
teerd van de boom van het populaire 
Vlaamse lied die we de jongste jaren 
mochten meemaken? 

Jo Deensen: „Wij vinden dat we in ieder 
geval aan een specifieke behoefte voldoen, 
want het volksbewuste repertoire komt on
danks alles nog altijd niet aan z'n trekken op 
de Vlaamseplatenmarkt. Weleen verdienste 
van l/7/W is, mijn inziens, dat ze ervoor 
gezorgd heeft dat de oortjes terug naar het 
Nederlands gericht staan, Nederlands op 
radio en TV is geen taboe meer Het is 
positief dat onze kinderen en jongeren op
nieuw eerst Nederlandse teksten leren be
luisteren en zingen vooraleer ze een anders
talig repertoire gaan waarderen. Over de 
kwaliteit die VTM brengt spreek ik mij niet uit, 
maar vanuit het zeer populaire genre heeft 
die zender toch iets kunnen forceren. De 
BRTN Is dan noodgedwongen moeten vol
gen. Destijds hebben we met VOVO de aktie 
,Zing ook eens ik hou van jou in plaats van I 
love you'. Zulke aktie was enkele jaren 
geleden nog broodnodig, er is sinds die tijd 
inderdaad wel één en ander veran 
derd." 

• En wat wil die volksbewuste muzieklief
hebber dan precies? 

Jo Deensen: „De gewone Vlaams-natio
nalist wil ofwel z'n nostalgische gevoelens 
beleven en bv. Vlaanderen van Veremans op 
plaat hebben, ofwel wil hij nieuwe dingen. 
Daar hebben we direkt op ingespeeld met 
,l\Aooi Vlaanderen 2'. We hebben gepro
beerd om nieuwe liedjes te schrijven en te 
laten schrijven die allen op één of andere 
manier betrekking hadden op land en volk. 
,Mooi Vlaanderen 1' was al een poging in die 
richting, alhoewel die plaat wat militanter 
was, het waren eerder moderne strijdliede
ren, er stonden ook een aantal bestaande 
nummers op die we in nieuw kleedje staken. 
Beide platen hebben zeer behoorlijk ver
kocht. Het is niet makkelijk om met een 
nieuw produkt een plaatsje op de markt te 
veroveren. 

Met, Vlaanderen klinkt' gaat het stukken 
makkelijker, ook al omdat onze CD en mu-
ziekkassette voor het eerst op grote schaal in 
de winkels worden verdeeld. De verkoop van 
, Vlaanderen klinkt' slaat, naar onze normen 
alle rekords. Ik geef toe dat ik aanvankelijk 
zeer skeptisch stond tegenover dit initiatief 
dat van de Antwerpse Coremanskring uit
ging. Ik dacht dat het verzamelde materiaal 
allang stukgezongen was, maar het tegen
deel blijkt nu. De mensen horen deze liede
ren graag terug, bovendien zijn velen ervan 
moeilijk of helemaal niet meer op plaat te 
verkrijgen." 
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• Het was zeker niet simpel om tot deze 
seiel(tie te komen? 

Jo Deensen: „De programmatie hebben 
we in samenwerking gedaan met de Core-
mansl<ring en het ANZ. We hebben elk een 
lijstje met voorkeurnummers opgesteld en 
die dan naast elkaar gelegd, vergeleken, 
samengebracht en aangevuld. Zo zijn we tot 
de huidige kompilatie gekomen waar ieder
een het over eens was." 

GOEDKOOP 
• Kan u geen Vlaanderen kiinkt 2 distille
ren uit de niet weerhouden liedjes? 

Jo Deensen: „Gezien het sukses van 
, Vlaanderen klinkt' is de verleiding groot om 
een opvolger uit te brengen. Er is echter één 
zaak die dat tegenhoudt, ongeveer gelijktij
dig met onze CD is er op de markt een 
andere kleinkunstbloemlezing verschenen 
met op een paar uitzonderingen na precies 
dezelfde artiesten erop, wel met andere 
liedjes. Toeval? Ik weet het niet, wij zouden 
geloof ik meer moeten zwijgen. We mogen in 
het vervolg niet zo in onze kaarten laten 
kijken. Enerzijds is het goed dat er verschil
lende van die platen verschijnen, omdat dit 
het genre opnieuw in de belangstelling 
brengt, maar anderzijds bemoeilijkt het ons 
om nog een tweede CD uit te brengen. Er 
zou een oververzadiging kunnen komen, en 
de keuze om nog goede nummers te vinden 
wordt er met makkelijker op. Een feit is wel 

Jo Deensen: „Over het peil van VTM spreek ik mij niet uit. IVIaar vanuit het zeer 
populaire genre hebben ze toch iets kunnen forceren ten gunste van het 
Nederlands op TV" . (fotovuiui) 

dat wij een meer geëngageerde selektie 
hebben gemaakt dan onze ,konkurrenten'." 

• Op het hoesje van de CD staat het logo 
van Radio 1. Heeft de BRTN dan ook 
meegewerkt Vlaanderen klinkt? 

Jo Deensen: „Dat was eigenlijk als we
derdienst voor het gebruik van de opname 
van de ABC-wals uit de Yslandsuite." 

ADVERTENTIE 

Bif ons bent u thuis. 

meubelcentrale m heylen 
Leuvensesteenweg 781, KOFTTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meut)elboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 

• U zegt dat het Vlaams Audiofonds niet 
meer zo te koop mag lopen met haar 
toekomstplannen, maar kan u nu echt 
niets kwijt over op stapel staande projek-
ten? 

Jo Deensen: „ Wij hebben natuurlijk plan
nen en ideeën in overvloed! Als gevolg van 
de zeer vlotte samenwerking tussen het 
Vlaams Audiofonds, het ANZ en de Core-
manskring zit de kans er in dat we nog 
dingen samen gaan doen. We denken sterk 
in de richting van andere tema-CD's. Die 
tema 's ga ik echter nu nog niet aan de grote 
klok hangen. 

Maar zeer konkreet kan ik toch ons eerst
volgende produkt aankondigen. In de ARP-
studio in Middelkerke is de laatste hand 
gelegd aan de CD en muziekkassette ,Singe-
song' die tegen 20 februari op de Vlaamse 
markt venvacht wordt. Het ludieke woordje 
singesong is de vervlaamsing van een be
kend Amerikaans deuntje en dit wordt dan de 
aanloop van een heel afgewisselde CD waar
op de 45 leden van het ,Jongerenkoor van 
Herzele' niet alleen hun versie brengen van 
bekende swingers en musical-liedjes maar 
ook leuke tekstjes van Annie M.G. Schmidt 
waarvoor koorleider Jos De Rijck sterk ritmi
sche en eigentijdse melodietjes schreef De 
grootste troef van deze produktie is de ver
rassende afwisseling en de sterke muzikali
teit van de begeleiding door een stel échte 
muzikanten op échte instrumenten! Deze 
produktie wordt beslist een gebeurtenis!" 

(ts) 

— Vlaanderen klinkt. CO 600 fr., muziekkassette 
400 fr. UIg. Vlaams Audiofonds, Aartshertog
straat 4 In 8400 Oostende. Telefoon en fax: 
059/51.09.95. 
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VLAANDEREN EN NEDERLAND 
ZINGEN ANNIE M.G. SCHMIDT 

De bekende Nederlandse schrijfster Annie 
M.G.Sciimldt werd tachtig. Toen ze hoorde 
dat men ter gelegenheid van deze verjaar
dag een speciaal televisieprogramma wou 
maken wilde ze er niets van weten. Ik ben 
nog niet dood, was haar antwoord. Ze was 
wél entoesiast toen men haar voorstelde om 
rond haar bekendste liedjes opnamen te 
maken. AVRO zou ook kinderboeken van 
haar verfilmen. De liedjes kregen een nieuwe 
bewerking, werden begeleid door het Metro
poleorkest o.l.v. Henk Meutgeert, en door 
Neerland's grootste zangers ingezongen. De 
eer in te zetten ging naar Ramses Shaffy met 
het milieubewuste liedje En toen uit 73. 
Waarna Karin Bloemen terugblikt naar '66 
met het musical-(polka) aandoende Herr 
Heinzelman en Willem Nijholt de jongensja-
ren in Nooit een acht in balladevorm betreurt 
en relativeert. Marco Bakker en Marjol Flore 
doen het mooi op pittige Mexikaanse toer, 
Jenny Arean is op kleinkunsttoer in I-let is 
over en Miranda van Kralingen pikt hierop in 
met Ik ben er nog. Blikvanger van deze plaat 
is het onvergetelijke Op een mooie pinkster
dag (tevens geboortedag van A. Schmidt!) 
dat Leen Jongewaard in '66 de hitlijsten 
inzong. En dat nu door Jan Rot en Rick De 
Leeuw bijna even mooi wordt gebracht, en 
terecht in de voorbije feestdagen een radio
hitje werd. Fay Lovski schreef de muziek 
voor Mevrouw Van Gelder, dat net als De 
ouwe Jacob van Ruften en Jasperina's 

Samen met de legendarische Dubliners 
staan de Ierse Chieftains reeds meer dan 
twintig jaar garant voor folk van de bovenste 
plank. Zij konden recent rekenen op samen
werking met ondermeer James Galway en 
hun aansluitende filmmuziek doet het heel 
goed. Zo kregen ze voor de ,,soundtrack" 
van Barry Lyndon een Grammy Award, dé 
gegeerde onderscheiding. Fragmenten uit 
voornoemde muziek zijn nu op een CD gezet 
onder de titel Reel music, waaronder acht 
opnamen van Schatteneiland als inzet, Tris
tan en Isolde en The Grey Fox. Hun Bells of 
Dublin, met zowel traditionele als tipisch 
Ierse kerstliederen die vorige maand ver
scheen, is een aanrader voor de echte fol-
kies. Een CD met topmomenten dankzij de 
deelname van de Kanadese zusjes Anne en 
Kate McGarrigle, Marianne Faithfull, Nancy 
Griffith, zelfs Jackson Browne, Rickie Lee 
Jones en Elvis Costello! Een plaat met het 
kruim van de angelsaksische muziek, dat 
met deze geste de Chieftains eer bewijst 

naast de grootse Renaissance Singers, Da
vid Drinkel, de orgelist van de St-Anne kate-
draal te Belfast, Kathrynn Tickells Northum
brian pipers en de sfeervollel Voice Squad-
,die prachtige traditionele werkjes afronden. 
Een schitterende produktie, uit bij RCA-
Victor. 

De platenfabrikant bevestide ons dat in 
maart e.k. een live CD verschijnt van de 
Chieftains samen met (ex-Who!) Roger Dal-
trey en nancy Griffith's glasheldere stem, 
opgenomen op het recente St-Patrick's Day-
koncert. 

DE COWBOY JUNKIES 
KOMEN... 

Op de koncertlijst prijken naast de Ier Luka 
Bloom (op 6 febr. in de Brusselse AB!) en 
Paul Young (20 feb., Gentse Vooruit) ook de 

I Stroei Voel kabaretesk overkomen. Johan 
Verminnen doorprikt met Sorry dat ik besta 
(uit '77) het taboe rond de homofiele jongens 
en hun levensproblemen, waarna Willeke 

p Alberti en Mathilde Santing voor één keertje 
I op kleinkunsttoer zijn. Het bekende Vluchten 
I kan niet meer is door Ischa en Gerry naast 
i (alweer) Jasperina's Goddank een derde 
I hoogtepunt op de plaat. Die door het zeer 
I toegankelijke Stekkie (van de fuchsia) door 

Willeke Alberti samen met het AVRO-kinder-
I koor, mooi wordt afgerond. Uit bij EMI, en 
I voer voor chanson-, kleinkunst- en kabaret-
S liefhebbers! 

Groot en klein in Vlaanderen en in 
Nederland kennen wel iets van Annie 
M.G. Schmidt. Al was het maar... Op 
een mooie pinksterdag... 

(foto Mare Cels) 

Cowboy Junkies, die zopas de singel-CD 
Southern rain uit hebben bij BMG-Ariola. Een 
groep die country-folk getint is, en ons twee 
jaar geleden in de Brusselse Beursschouw
burg aan de betreurde Fairport Convention 
deed denken. De titelsong van het straal-
plaatje en hieropvolgend Murder trekken de 
lijn door, waarna Driving wheel, ooit door 
Tom Rush op hemelse manier in de groeven 
gezongen. Afsluiter is Bob Dylan's If you 
gotta go, dat lichtvoetig swingend Manfred 
Mann's versie poogt te evenaren. 

Een smaakvolle voorproef alvast van hun 
koncert op zaterdag 7 maart e.k. in de 
Brusselse AB, waar maandag 9 Laudon 
Wainwright optreedt. En op 11 en 12 maart is 
de grote Lou Reed in het Koninklijk Cirkus. 
Aanraders op een rijtje dus. Het koncert van 
Simply Red is uitverkocht, en een tweede 
koncert is voor 20 april (te Vorst) bevestigd. 

S.D. 

DE CHIEFAINS: 3 NIEUWE CD'S! 
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DE BESTE BEKROOND 

M
ARC DEGRYSE is een apart 
geval. Klein, wendbaar, 
snel, intelligent. Hij heeft 
van de natuur veel meege
kregen. Hij ontwikkelde in 
de gunstigste omstandighe
den. Club Brugge was altijd 
een topklub zonder ver
smachtende prestatiedruk. 
Grysetje, een vriendelijke 
knaap uit Ardooie, vond er 

zijn thuis. Hij rijpte onder het waakzaam oog 
van Caje Ceulemans. Hij werd binnen de 
kortste keren de lieveling van het publiek. 
Omdat hij instond voor spektakel en verras
sende akties. Onder Henk Houwaert mocht 
hij betrouwen op eigen ingevingen, op zijn 
natuurlijk improvisatievermogen. 

TENZIJ, TENZIJ... 
Bij Anderlecht werd Marcske Mark en 

Grysetje Degryse. Het koele resultaat en het 
ploegbelang stonden onmiddelijk voorop. 
Degryse werd één van de elf. Omdat Aad de 
Mos dat wilde en omdat de klubleiding de 
trainer steunde tot de resultaten hem in het 
gelijk stelden. Mare beet moeilijke momen
ten door, werd verdacht van opstandigheid 
tegen de trainer en de klub wanneer de 
uitslagen uitbleven. Er rezen veel twijfels. De 
kommentaren eindigden met vraagtekens. 
Maar Degryse groeide onafgebroken. In kun
nen. In zelfbewustzijn. Hij stelde zijn indivi
dueel talent ten dienste van de ploeg. Hij 
zette de lijnen uit op het veld. Hij praatte 
zelfzeker in de kleedkamer. De kleine werd 
groot. Hij oogstte respekt van zijn trainer, 
van de klubleiding. Hij won zijn eerste gou
den schoen. Hij was er vroeger ook al eens 
dichtbij geweest. 

Anderlecht wil hem in geen geval nog 
kwijt. Rond Degryse wil voorzitter Vanden 
Stock nog éénmaal een Europese ploeg 
bouwen. 

De vroegere bierbrouwer nadert stilletjes 
aan de tachtig. Hij voedt nog één grote 
ambitie: de Europacup I winnen. Een op 
papier voor onze klubs onreallseerbare 
droom. Tenzij Degryse. Tenzij Versavel. Ten
zij Lamptey. Tenzij Albert... 

VOETBALLERS 
VAN MORGEN 

In Senegal spelen de beste zwarte voetbal
lers voor de African Nations Cup. Wie Sport
net op de kabel heeft kan genieten. Van de 
virtuositeit en de speelsheid die deze talen
ten natuurlijk uitstralen. Vraag is hoelang het 
nog zal duren... want „de hogere belangen" 

beginnen ook hier zwaar door te wegen. En 
dat is niet verwonderlijk. 

Afrika hunkert naar erkenning en waarde
ring, naar zelfsrespekt en zelfvertrouwen. 
Sportsuksessen zijn daartoe een geschikte 
hefboom. In de (recente) geschiedenis heb-

Marc Degryse werd vorige 
week bekroond als 's lands 
beste voetballer. Een zeer te
rechte onderscheiding voor 
een onmiskenbaar talent. „Gry
setje" zoals de kleine Westvla
ming in Brugge en omgeving 
liefkozend werd genoemd, 
maakt al een paar jaren de 
dienst uit bij Sporting Ander
lecht. Op zijn hoofd stond een 
transferprijs van 90.000.0001 
Anderlecht legde het geld op 
tafel. Oe Brusselse klub wil op
nieuw aansluiten bij de Europe
se top en kijkt vooralsnog op 
geen cent. Zoals de supporters 
van KV Mechelen tot hun leed 
hebben moeten ervaren. 

ben we dat vaker kunnen vaststellen. Bas
ketbal en atletiek maakten van de Ameri
kaanse negers volwaardige burgers. Voor 
Musonda, Kalusha, Keshi, Lamptey, Sam
son, Balenga en andere Amokachi's neemt 

menig voetballiefhebber van bij ons de hoed 
af. Zo zit de wereld in elkaar. Overigens is 
het goed te weten dat de Afrikaanse kolonie 
op onze velden ,,zeventig eenheden" telt en 
dat in Senegal zo'n veertien Belgische zwar
ten aanwezig zijn. 

Vandaar dat Afrikaanse leiders en sport
bonden konklusies hebben getrokken. Zij 
hebben Europese trainers ingehuurd om hun 
onderdanen vertrouwd te maken met begrip
pen als taktiek, ploegtucht, zelfdiscipline, 
professionalisme. In Senegal is dat al duide
lijk gebleken. Het delittantisme is verdwe
nen. Er wordt beredeneerd en als het moet 
genadeloos resultaatsgericht gespeeld. Afri
ka is het voetbalkontinent van de toekomst 
en dat zullen Europa en Zuid-Amerika gewe
ten hebben wanneer het komende wereld
kampioenschappen doorgang vindt. 

De gevierde Pele voorspelde deze ontwik
kelingen. Hij zag de Afrikanen aan het werk 
in de jongerenkampioenschappen. Hij kwam 
danig onder de indruk van de aanleg en de 
spontaneïteit van beloften uit Nigeria, Ghana 
en Zambia. Hij is er helemaal niet zeker van 
dat de „eeuwige hegemonie" van Europea
nen en Zuidamerikanen aan de top van het 
wereldvoetbal nog lang zal stand houden. 
Moest de beste aller tijden gelijk krijgen, dan 
zullen wij daar niet om treuren. De zwarten 
kunnen tenminste nog met de bal,,spelen". 

Omdat overbetaalde trainers nog geen 
kans hebben gekregen het hen af te leren... 

Flandrien 
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DE GROOTSTE IS VIJFTIG EN ZIEK 

HET EINDE VAN EEN SIMBOOL 

Ooit de grootste bokser, en dito mond, aller tijden. Maar vijf jaar te lang in de 
ring om echt mens te kunnen blijven, ondanks Mohammed... 

ziek. Bevende handen, knikkende knieën, ring blijft... Maar Ali beklaagt zich weinig of 
moeilijk praten, soms een schuddend hoofd, niets. Hiij betrouwt op Mohammed. Wondere 
De bokssport eist onmenselijke tol. Ook van man die vijf jaar te lang bokste om echt mens 
haar beste beoefenaarrs. Enkel de herinne- te kunnen blijven. 

N EEN SIMBOOL 

Mohammed All, alias Cassius Clay, de 
grootste bokser aller tijden werd vorige week 
vijftig. De man worstelt vandaag met de 
ziekte van Parkinson. Hij is getrouwd met zijn 
vierde vrouw. Hij blijft de islam verkondigen. 

Cassius Clay was één van de weinigen die 
de bokssport op een menselijke manier pro
beerde verkopen. Hij was geen slager. Hij 
was geen punching ball. Hij was een zwaar
gewicht met veren in de benen. Hij dartelde 
In de ring. Zijn beweeglijkheid was onwaar
schijnlijk. In zijn goede jaren inkasseerde hij 
weinig of geen meppen. Hij was ongrijpbaar 
voor zijn tegenstanders. Hij klaarde de mees
te klussen in een minimum van tijd, met een 
minimum van slagen. Hij scheen een bokser 
van een andere planeet. Hij beroerde het 
publiek. Door zijn jongensachtige openhar
tigheid, door zijn natuurlijke spektakelzucht. 
Op zijn achttiende was hij prof. Hij had toen 
al een Olimplsche titel op zak. Hij werd gauw 
wereldkampioen maar kreeg last met de 
Amerikaanse overheid. Omdat hij zijn oproe-
pingsbrief voor het leger spottend naast zich 
legde. Geen denken aan, zei de kampioen 
die zich bekeerde tot het geloof van Allah en 
Mohammed. In zijn beste jaren werd hij 
daarom voor zesendertig maanden ge
schorst. Een sportieve afknapper, dat zeker. 
Maar All kwam terug. Tot tweemaal toe zou 
hij de wereldtitel heroveren. Hij hield miljoe
nen televisiekijkers uit bed. Niemand wilde 
All „missen". Hij verpersoonlijkte de onuit
spreekbare en onverklaarbare aantrekkings
kracht van de bokssport. Maar hij bleef 
mens. Vooral met ouder worden. Hij verviel 
in klassieke fouten. Hij kon geen afscheid 
nemen. Hij wilde zichzelf en zijn eigen mythe 
overleven. In zijn laatste strompelde hij in de 
ring, kreeg hij klappen, werd hij door de 
media misbruikt, oogde hij meelijwekkend. 

Vandaag is Cassius eigenlijk ongeneeslijk 

Josef Neckermann is niet meer. De man 
die mee het Duitse Wirtschafswunder simbo-
liseerde overleed op 79-jarige leeftijd. Ne
ckermann begon kort na de oorlog in het 
platgebombardeerde Duitsland met een 
postorderbedrijf. Omwille van zijn verleden. 
moest hij nog enkele jaren ,,voorzichtig" 
blijven maar toen Neckermann het allemaal 
„möglich machte" en zijn landgenoten over 
gans Europa en tot in Afrika toe op reis 
stuurde verwierf hij de status van ,,nationaal 
monument". Hij werd de gezel van kanjers 
als Grundig, Erhard, Adenauer en... Sepp 
Herberger, de legendarische trainer van de 

Duitse nationale voetbalploeg die in 1954 tot 
verbijstering van alles en iedereen wereld
kampioen werd ten nadele van het onverge
telijke Hongaarse wonderteam. Waarom dat 
nu allemaal in de sportrubriek moet verteld 
worden? 

Neckermann won, toen hij de vijftig voorbij 
was, Olimplsche medailles (in '60 en in '64) 
in het dressuurnummer (paardensport). Hij 
werd als veteraan Duits sportman van het 
jaar. Hij was een van de grondleggers van de 
Duitse ,,Sporthilfe". Een organisatie die gel
den en middelen bijeenbracht om Westduit-

se sportbeoefenaars maksimale ontplooi
ingskansen te waarborgen. Een suksesvol 
tegengewicht voor het inmiddels ontmasker
de staatsamateurisme van de Oosteuropea
nen en voor het door het Olimpisch Komitee 
gelegimiteerde professionalisme van de 
Amerikaanse universiteitsstudenten. 

Met de bij ons momenteel eksploderende 
Neckermann Reizen had „der alte Josef" al 
lang niets meer te maken. In 1977 verkocht 
hij zijn bedrijven uit financiële noodzaak. 
Maar hij bleef wel model staan voor Duitse 
soberheid, gestrengheid, toewijding, discipli
ne en... sukses. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 25 JANUARI ZONDAG 26 JANUARI MAANDAG 27 JANUARI 
TV 1 

10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, een 
komputer ook m jouw klas'', 11 30 Sprechen Sie 
Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, voor migran
ten, 15 25 The long long trailer, film, 17 00 Laura 
en LUIS, jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag, spelprogr ,18 40 Vlaanderen 
vakantieland, toeristische infoserie, 19 20 Joker
en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, serie 
20 30 Vrij als een vogel, TV-tilm 
22 00 De wet van Wijns, humor sketches 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 25 Raising Arizona, film 

BRT 2 
20 00 Nieuwjaarskoncert, koncert door BRTN-
filharmonische orkest 

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 Nuts, film 
22 30 Nieuws 
22 40 VTM-Sport 
23 00 Gothic, film 
00 25 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Studio Trappelzak; 08 20 Naar Tlmboek-
toe; 08 25 Het meisje met de zwavelstokjes, 
tekenfilm, 08 50 Het zakmes, serie, 09 10 Ko de 
Boswachter Show, kinderprogr ,13 00 Nieuws; 
15 35 Health & beauty, schoonheidskursus, 16 00 
Nieuws, 1610 Hollands dekor, literaire wande
ling, 16 20 Heb Ik Iets gemist?, TV-hoogtepunten, 
17 03 Disneyclub; 18 03 Boggle, woordspel, 
18 33 Sportpanorama; 18 58 Land In zicht, toer 
mag 
19 28 Growing pains, serie 
20 00 Nieuws 
20 25 TIn Men, film 
22 15 Karel, praatshow 
23 03 Paris blues, film 
00 43 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 1515 Impact: de strijd om de 
sportschoen, dok, 16 00 Nieuws, 16 05 Mu
seumschatten; 1614 De avonturen van Teddy 
Ruxpin, tekenfilmserie, 16 35 De kanarie die niet 
voor de poes was; 16 45 De kleine wijzer, kwis 
met en voor kinderen, 17 07 Het meisje uit het jaar 
3000, jeugdserie, 17 31 Man over de vloer, serie, 
18 00 Nieuws; 1819 Vroege vogels, natuur-
progr, 18 57 Lingo, woordspel, 19 28 Jules Unli
mited, techniek en avontuur 
19 57 The Flying Doctors, sene 
20 46 Oppassen II , serie 
21 14 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 08 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 42 Twee voor twaalf, kwis 
23 25 De wereld van Boudewijn Buch, Chnstmas 
Island 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 12 25 Studio sport; 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 00 Right I, dok , 19 30 Ruimer zicht op groen 
en bouw, dok 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Palestijnse dagboeken, dok 

TV1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 13 15 Kick, jeugdfilm, 15 00 1 voor ieder
een, familieprogr , 17 30 De Edison tweeling, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Merlina, 
jeugdserie, 18 30 Meester, hij begint weer, serie, 

19 00 De Cosby show, serie, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend 
20 30 Alfa — Papa — Tango, serie 
21 30 De Pré historie, 1983 
22 00 i.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 14 00 Dynasty, serie, 14 45 
Clip Club, verzoekklips, 15 00 Little Spies, film, 
16 40Taxi, serie, 1700 De kinderakademie, jong 
talent, 17 55 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Animals of Africa, wildebeest (gnoe) 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 40 
Health & beauty, schoonheidskursus, 15 05 Waar 
blijf je anders?, diskussie, 15 35 Spoorloos; 
16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, taal en 
manipulatie, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 1710 
Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 De zusters 
Kokkel, serie 17 40 De sprookjesstoel, sene, 
17 55 Spoorloos, reakties, 18 00 Boggle, woord
spel, 18 25 Nummer 28, serie, 18 35 Dagboek 
van een gezondheldsfreak, jeugdserie, 19 00 
Perfect strangers, sene, 19 25 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 12 Spoorloos 
21 10 Brandpunt, aktualiteiten 
21 50 Inspecteur Daigilesh, serie 

Ned. 2 

09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 Purno de 
Purno; 09 45 Hoe zit dat en waarom?; 10 00 
Mannetje & Mannetje, liedje, 10 20 Smeerkees, 
tekenfilmserie; 10 30 WInjIn' pom, poppenserie, 
11 00 Muziek op zondag, 12 00 Tros voetbal 
plus; 12 45 De Vara Matinee; 18 00 Nieuws; 
18 05 Paul Haenen vijf over zes, kultureel progr, 
18 35 Jongens van de Witt; 19 00 The wonder 
years, sene, 19 25 Onrust, subkultureel mag , 
20 00 Nieuws. 
20 10 Lava, satire 
20 42 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 07 Let the blood run free, komische reeks 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 10 00 Het allochtone video dr-
kult, Arabische vrouwen in de kunst, 10 30 Het 
allochtone video cirkult, portret Turkse balletdan
ser, 11 00 Buitenlandse kranten, 11 30 Omrop 
Frysian; 12 00 Het Capitool; 12 45 Socutera; 
13 00 Schoolse zaken, ondenwijsmag , 13 30 Inte
graal management, teleac, 14 00 Studio sport; 
16 45 Kerkdienst; 18 30 Sesamstraat, 18 45 Stu
dio sport. 
20 00 Nieuws 
20 10 Andre's moeder, TV-film 
20 59 City life, serie 
22 00 Nieuws 

T V 1 

14 30 Pippi Langkous, schooltelevisie, 15 00 
Bouwstenen van de chemie, schooltelevisie, 
15 45 Avonturen van Don Juan, film, 17 30 Mooi 
en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Bassie en Adriaan en 
de verzonken stad, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Tien voor taai, taalstrijd 
21 05 Vri] als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 De Viaams-Nationale Omroepstlchting 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Relationele opvoeding, 
schooltelevisie 
19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, hu
mor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 ABC-auto, info-serie 
21 30 Nieuws 
22 00 The Krays, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Ducktaies, tekenfilmsene, 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 De kotmadam, serie 
20 30 Mac Gyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmmag 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 1519 Rondom TIen, diskussie-
progr, 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, teken
film, 16 21 Service salon, informatief mag , 17 32 
Winnie de Pooh, tekenfilmsene, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 28 Sport op 1 ; 18 53 Toerismeel, 
kamperen en karavaning, 19 21 De roze panter, 
tekenfilmsene, 19 30 Ha, die pal, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Ted's Famiiiespeishow, spelprogr 
21 29 Hier en nu, aktualiteiten 
22 07 Einstein, kwis 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
rie, 1615 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 15 Club 
Veronica, jongerenmag , 18 40 Countdown, pop, 
19 20 Veronica Sport; 19 50 Married with chil
dren, sene 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, akutaliteiten 
21 15 De Staatsloterij, spelshow 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 11 00 Landen in Europa, schoolte
levisie, 14 00 Computerjoernaai, schooltelevisie, 
16 40 Indonesië: taal en kuituur, teleac, 17 25 
Thuis In geldzaken, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Russisch, taal en volk, teleac, 
19 49 Effektief vergaderen, teleac, 20 00 Nieuws 
20 25 Verbazing 
20 35 Het familiebedrijf, dok 
21 00 Yoy: skinheads, dok 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, teleac 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 28 JANUARI WOENSDAG 29 JANUARI DONDERDAG 30 JANUARI 
TV 1 
14 30 Mundiale vorming, schooltelevisie, 15 00 
Nederlands: van nu en straks, schooltelevisie, 
15 45 De man die Sherlock Holmes was, film, 
17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest, kinder
mag ,18 20 Het station, kindermag ,18 35 Top 
score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, speiprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, dok 

TV2 
18 55 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele
visie, 19 40 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hiii, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Nightstick, TV-film 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Cilp 
Club, verzoekklips, 17 00 Ducktaies, tekentilmse-
rie, 1730 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, speiprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd Couple, serie 
23 25 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Nieuws; 10 05 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruit-
mand; 11 10 Deze vrouw, gesprek, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op 
de prairie, serie, 17 00 ik ben Benjamin Ben; 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 1810 De kleine 
prinses, jeugdserie, 18 35 Blackout, woordspelle
tje, 19 03 Op weg naar Avoniea, serie, 19 51 
Mijmeringen, 20 00 Nieuws. 
20 23 Op de voet gevolgd: Shak de vos, dok 
21 14 Tijdsein il, aktualiteiten 
21 50 Bom in New York!, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 Bobobops, tekenfilmserie, 
17 31 De grote meneer Kaktus show, kinder-
progr ,18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, se
rie, 18 41 Daar kommen de schutters, serie, 
19 14 Lingo, woordspel, 19 40 De baas In huis, 
serie 
20 09 Meer moet dat niet zijn, komische serie 
20 38 Doet ie 't of doet Ie 't niet?, spelshow 
21 58 Achter het nieuws, aktualiteiten 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, schooltelevisie, 
11 00 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 14 00 
Omroep Frysian; 17 15 De sterren, teleac, 17 25 
Pronto: Italiaans, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 
Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaai, 18 40 Het 
klokhuis, 19 00 De witte jas, dok , 1 9 30 Het 
gezicht van Nederland, Maarssen, 19 45 Hoog
standjes, populaire wetenschappen, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Achter de dijk, met Mieke Muts, dok 
21 04 Jansen & Co, muzikale praatshow 
21 49 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 

TV 1 
15 55 Schoolslag, speiprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 
Nieuws; 1800 Tik tak; 1805 Plons; 1810 De 
snorkels, tekenfilmserie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, politieserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
22 30 Vandaag 
22 55 Gewoon Toon, leven en werk van Toon 
Hermans 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie 
19 53 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 

VTM 

14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 
15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club; 16 30 Kln-
derklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 ftmiiie, 
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Rapkiap, speiprogr 
20 30 Commissaris Roos, misdaadserie 
21 30 Empty nest, komische serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De laatste getuigen, oorlogsverleden 
23 10 Hiii Street Blues, politieserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 16 20 Service Salon, informatief 
mag , 1 7 30 Kunstbende, jongeren maken mu
ziek , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Spaanse 
peper, Barcelona, 19 00 Woensdagavond met 
Van Willigenburg, praatshow, 20 00 Nieuws 
20 28 Ciske de rat, film 
22 20 Megabrein, kwis 
23 00 Reporter, achtergrondreportages 
23 35 Mancuso FBI, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Friendly persuasion, film, 
16 00 Nieuws; 16 05 Stopwatch, informatief 
progr, 16 30 Bekijk het maar, kinderprogr ,1712 
Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 20 Pop
formule plus, pop, 19 00 Dierenmanieren, dieren-
progr, 19 40 Winnen of wegwezen, Reiskwis 
20 20 Love letters, speiprogr 
21 50 Binnenlandse zaken, satirisch progr 
22 18 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 47 Tros Trivlant, speiprogr 
23 30 Top cops, serie 
00 18 Kort klassiek 
00 23 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Landen in Europa, schoolte-
lelvisie, 10 30 Aarde, mens en milieu, schooltele
visie, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaai, 18 40 Het klokhuis; 19 00 De 
toorts, jeugdserie, 19 24 Van gewest tot gewest, 
regionaal nieuwsmag , 1 9 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 

22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

T V 1 

14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie, 
15 00 Bouwstenen van de chemie, schooltelevi
sie, 15 45 Scarlet Street, film, 17 30 Mooi en 
meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05Plons; 18 10Draaimolen, kinderprogr, 
18 20 Prikballon, kleutermag , 18 35 Top Score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidklinik, serie 
20 45 Het hurs van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Nederlands: van nu en 
straks, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 
19 53 Benny HIII, kolder 
20 00 Lava, humor serie 
20 30 Tekens, Tawantinsuyu 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Winterbruid, 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 Ducktaies, tekenfilmse
rie, 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, Alternativa 
23 00 Miami Vice, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 16 20 Service salon, informatief 
progr, 17 28 Wordt vervolgd, tekenfilmprogr , 
17 58 Boggle, vwwrdspel, 18 23 Forzal, jongeren-
mag , 18 52 Oe uitdaging, onmogelijke opdrach
ten , 20 00 Nieuws 
20 25 L.A. Law, serie 
21 15 Teievizler, aktualiteiten 
21 53 Hoe voelen we ons vandaag?, serie 
22 23 Vinger aan de pols, medsich mag 
22 48 Hollands dekor, literaire wandeling 
22 58 Opium, kultuurmag 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After schooi special, eduka-
tief progr, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 
Zorro, serie, 17 20 Starstreet, tekenfilmsene, 
17 30 Goud van oud live; 17 50 Bouli, tekenfilm, 
18 00 Nieuws, 1815 B.O.O.S., kinderprogr, 
18 45 Top 40, 19 20 Veronica Film & Video 
19 50 Empty Nest, serie 
20 15 Tour of duty, Vietnamserie 
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 35 in de Vlaamsche Pot, serie 
22 05 Kans voor een kind, dok sene 
23 30 Stop de persen, mediaprogr 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 30 Aarde, mens en milieu, 
schooltelevisie, 18 00 Nieuws, 1815 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Binnenland, aktueel mag , 19 30 Freddy & 
Max, serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Deptford Graffiti, TV-film 
21 24 Hans Dagelet, reeks over akteren 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 31 JANUARI 
TV1 
14.30 Mundiale vorming, schooltelevisie; 15.00 
Nederlands: van nu en straks, schooltelevisie; 
16.00 Uitnodiging, film; 17.30 Mooi en meedo
genloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1- Top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 De sleutels van het Fort Boyard, spannen
de strijd 
21.30 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 The Free Frenchman, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 500 jaar Latijns-Amerika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uiti, verkeerstips 
20.40 Document: In het rusthuis, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstprogr. 
22.20 Die schone Müllerin, liedcyklus van Schu
bert 

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, tekenfilmse
rie; 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 Klasgenoten, Wendy Van Wanten 
21.00 No man's land, TV-flIm 
22.40 Nieuws 
22.55 VTM-boksgala, live vanuit Waregem 
00.00 Nieuws 
Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry, tekenfilmserie; 16.21 Service Salon, infor
matief mag.; 17.30 Ereprijs 17, familiemag.; 18.00 
Boggle, woordspel; 18.28 Ja, natuurlijk ekstra, 
dok.; 18.58 Pink Panther, tekenfilm; 19.02 Diffe
rent world, serie; 19.29 Cosby show, serie. 
20.00 Nieuws 
20.25 Night of the fox, 2-delige oorlogstriller 
21.57 Cheers, serie 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 Muziek uit 
duizenden, Marco Bakker; 16.55 Derrick, serie; 
18.00 Nieuws; 18.20 De bal is rond, jeugdvoetbal; 
18.58 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
19.26 Wetenswaardevol met Wubbo Ockels, het 
belang van dieren. 
20.00 Op goed geluk, spelprogr. 
'20.45 Medisch Centrum West, serie 
22.35 Crime Time, misdaadmag. 
23.15 Maximum overdrive, film 
00.50 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
schooltelevisie; 10.30 Computerjoernaal, school
televisie; 11.00 SchoolTV-weekjoernaal; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Wat doe hij 
nou?, kwis; 19.30 2Schilderspaletten, oproer; 
19.50 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Rotiand, popscène 
20.54 Hartseerland, portret Zuidafrikaanse ex-
tr.rechtse groepen 
21.44 Epiloog op Hartseerland 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 

Danny de Munk geeft een gave vertolking weg als Piet Bakkers 
geesteskind in Ciske de Rat. Woensdag 29 januari op Nederland 1. 

ZATERDAG 25 JANUARI 

RAISING ARIZONA 
Anfierik. komische film (1987) met Holly 

Hunter, Nicholals Cage, e.a. De onverbe
terlijke dief Hi trouwrt na een zoveelste 
gevangenisstraf met de knappe politie
agente Ed. Omdat zij geen kinderen 
kunnen krijgen besluiten zij er ééntje te 
stelen... (TV1, om 23u.20) 

ZONDAG 26 JANUARI 

BUDDY BUDDY 
Zwarte komedie van Billy wilder (1981) 

over een huurmoordenaar/scherpschut
ter (Walter Matthau) wiens opdracht 
wordt verknald door een bemoeizuchtige 
vreemdeling (Jack Lemmon). Het gege
ven Is ontleend aan de Franse film 
„L'emmerdeur". (BBC2, om 0u.4S) 

MAANDAG 27 JANUARI 

THE KRAYS 
Boeiende biografische film van Peter 

Medak uit 1990 over de charismatische 
gangstertweeling Ronnie en Reggie 
Kray, die in de jaren zestig in Londen 
terreur zaaiden en pas in 1969 achter de 
tralies belandden. Met Martin en Gay 
Kemp en Billie Whitelaw als hun moeder 
Violet. (TV2, om 22u.) 

DINSDAG 28 JANUARI 

NIGHTSTICK 
Amerik. politiefilm van Joseph L. Scan-

lan (1987). Jack Calhoun is een Newyork-

se politieman die nogal gemakkelijk naar 
zijn wapen grijpt. Wanneer zijn vriendin, 
de knappe Robin, door gangsters wordt 
ontvoerd, wordt hij pas echt boos. Met 
Bruce Riirbairn en Kerrie Keane. (TV2, 
om 22u.) 

WOENSDAG 29 JANUARI 

CISKE DE RAT 
Deze verfilming van de boeken van 

Piet Bakker door Guido Pieters werd in 
de Nederlandse bioskopen hét filmsuk-
ses in 1984. Danny de Munk, die het 
Amsterdamse jochie ontwapenend echt 
speelde, was meteen een nationale held 
en het liedje dat hij in de film zingt werd 
een hit van formaat. (Ned. 1 , om 20u.28) 

DONDERDAG 30 JANUARI 

WINTERBRUID 
Ierse film van thaddeus O'Sullivan 

(1990) met Brenda Bruce en Saskia Ree
ves. In een kleine Presbitereiaanse ge
meenschap wonen de Echlins, een boe
renfamilie. De komst van twee katolieke 
dienstmeiden luidt een nieuw tijdperk in 
op de boerderij. (TV2, om 22u.30) 

VRIJDAG 31 JANUARI 

UITNODIGING 
Na het overlijden van zijn moeder heeft 

kantoorbediende Maurice Dutoit een 
groot vermogen geërfd. Om dat te vieren 
nodigt hij zijn kollega's uit op een groot 
feest met veel drank. (TV1, om 15u.45) 
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BIOS 

RUSTIG IN HET STADSPARK 
Terwijl op het Brussels filmfestival (waar

voor wij net zoals een groot deel Vlaamse 
joernalisten geen uitnodiging ontvingen) de 
wereldpremièrebeelden van L'Amant (waar
voor de Brusselse verdeler een Antwerpse 
persvisie weigert toe te staan!) van Jean-
Jacques Annaud (en Marguerite Duras) over 
het scherm liepen, had de Antwerpse cinema 
Cartoon's zijn opening van het homo en 
lesbisch filmfestival. 

Een voorbijganger die de aanschuivenden 
voor de film My own private Idaho (naar een 
song van B-52), over een mannelijke hoer, 
aan de kassa zag staan, merkte spottend op: 
,,Wat zal het vanavond rustig zijn in het 
stadspark". 

Maar dat kon de rustig keuvelende bezoe
kers, die elkaar blijkbaar allemaal wel van 
ergens kenden, niet deren. Toen de zaal 
leegliep, na de eerste vertoning van het 
festival: Lesbische kortfilms, een totaalpro
gramma rond lesbische sensualiteit en hu
mor, was er even een mixing van de seksen. 

MY OWN PRIVATE IDAHO 
Even later was Cartoon's 1 dus bijna 

uitsluitend met mannen gevuld. Die keken 
naar een ambitieuze film van en geschreven 
door Gus — Drugstore Cowboy en Mala 
Noche — Van Sant over Mike Waters (River 
Phoenix), een gevoelige knaap die de ruwe 
zijde van het leven heeft opgezocht en zich 
verkoopt, zowel aan mannen als vrouwen, 
maar met narcolepsie zit opgescheept. Gere
geld valt hij in slaap, daarbij vertoont hij 
tekenen van epilepsie, wat zijn klanten op de 
vlucht doet slaan. Zijn begeleider en beste 
vriend is Scott Favor (Keanu — rijzende ster 
— Reeves), het rijkeluiszoontje van de bur
gemeester, wiens gedrag duidelijk een afzet
ten is tegen zijn familie en die besloten heeft 
zich tot zijn 21ste te misdragen, om daarna 
op het lijntje te gaan wandelen. 

Dit tweetal en trouwens alle andere kleuri
ge zijfiguren praten soms in bijna shaperi-
aanse dialogen. Onder deze zijfiguren valt 
vooral de Duitse homo Hans op, deze wordt 
gespeeld door Udo Kier, die zijn filmloop-
baan met vaak opvallende, veelal dekadente 
rollen begon. Hij schitterde ondermeer als 
gigoio in La route de Saint Tropez, speelde in 
Andy Warhol's Frankenstein, werkte voor 
Rainer Werner Fassbinder in Lili Marleen en 
Lola en ook in diens TV-serie Berlin Alexan-
derplatz. 

De seksscènes zijn bijna totaal afwezig en , 
vervangen door een serie snel achter elkaar 
volgende foto's, over AIDS wordt er niet 
gesproken, en naar wat de hoofdfiguren op 
zoek zijn is ook duister, of bleef in goede 
bedoelingen steken. Gus Van Sant moet niet 
zelf schrijven, zijn vorige films waren geba
seerd op werk van anderen; hij had het zo 
moeten houden. 

Johnny (Pacino) wordt aangenomen door Nick (Elizondo) in Frankie en Johnny 
van regisseur Garry Marshall. 

FRANKIE EN JOHNNY 
Als je denkt dat Franky en Johnny de naam 

van een Engels lied is, denk je goed. Het 
verhaal van de song gaat dat Frankie en 
Johnny minnaars zijn, maar dat Johnny de 
scheve schaats zou rijden en dat Frankie 
hem daarom vermoordt. Later blijkt dat John
ny helemaal niet scheef ging. Frederick de 
Cordova zag daarin indertijd een goed script 
om Elvis nog eens te miscasten en reeds in 
1936 was er een ander muzikaal kostuum
drama geweest dat eveneens slecht en 
goedkoop uitviel. Maar teaterauteur Terence 
McNally gebruikte enkel de titel en voegde 
daar zelfs nog wat aan toe, het werd Frankie 
and Johnny in the clair the lune. 

Suksesvol op de planken leidt in Amerika 
meestal naar de film. En McNally werd aan
gezocht om van zijn stuk een film te maken. 
Het is daar dat het waarschijnlijk verkeerd is 
gaan lopen. In de hele film vindt men duide
lijk sporen van groots en sterk teater, met 
gewoon ijzersterke dialogen. 

AL PACINO EN 
MICHELLE PFEIFFER 

Johnny (Pacino) wordt na 18 maanden 
gevangenis wegens schriftvervalsing vrijge
laten. Hij trekt naar New York. Daar probeert 
Frankie (Pfeiffer in weer een zéér sterke 
prestatie) te overleven als dienster in een 

Grieks buurtrestaurant, waar klanten en per
soneel mekaar zo goed kennen dat ze naar 
eikaars begrafenis gaan. Daar komt Johnny 
solliciteren naar een baan als kok. Hij wordt 
aangenomen en al dadelijk is hij verliefd op 
Frankie, die echter van zijn liefde niet moet 
weten. ,,Jullie mannen zeggen altijd wan
neer een vrouw mannen blijft afwijzen, dat ze 
waarschijnlijk een verschrikkelijke jeugd 
heeft gehad. Niet waar! Wij zijn meestal 
misbruikt als vrouw!" 

Wanneer het niet lukt gaat Johnny langs 
de omweg van het bed van Cora (Kate 
Nelligan, die misschien nog beter akteert 
dan Pfeiffer), een andere serveerster; dit is 
echter een bijna wanhoopsdaad. 

We leren langzaam alle personages rond
om Frankie en Johnny kennen en die blijken 
veel interessanter te zijn dan het paar zelf, en 
daar overtreft regisseur Garry Marshall soms 
zijn oppervlakkige zelf. Nick de restaurant
houder (Hector Elizondo, eerder al hoteldi-
rekteur in Pretty Woman van diezelfde Garry 
Marshall) is gewoon zeer sterk en dan ver
geet ik er nog vele, zoals de homofiele 
vrienden van Frankie en de andere kollega's. 
Zoals reeds gezegd: sprankelende dialogen, 
maar in het geheel onbevredigend. 

Al Pacino hoort gewoon niet in deze rol en 
het is ook gedeeltelijk daardoor dat de film 
waarschijnlijk niet werkt. Het New Yorkse 
dekor is gewoon schitterend en in tegenstel
ling met vele andere prenten, kunnen de 
protagonisten rustig wandelen, door straten 
waarin nu eens geen geweld huist. Ook dit is 
een verademing. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 117 
HORIZONTAAL 

4. Tweederangs metaal (6) 
6. Amsterdamse vriend (6) 
7. Die heeft nooit van de kou te lijden (13) 

10. Zo'n streep trekken alleen luiaards (3) 
11. Rokersprodukt (5) 
12. Voortdurend tast liij in zijn portemonnee 

(8) 
13. Slechte raadgever (5) 
16. Als je 't hele achterstuk van dit voertuig 

sloopt, houd je toch hetzelfde voertuig 
helemaal over (10) 

18. Niet slechts in de gevangenis vertoeven, 
maar ook nog in een klem (10) 

19. Ze is van Engelse afkomst, deze harde 
zit- of slaapplaats (5) 

VERTIKAAL 

1. Als dit met een bedrijf gebeurt, zal er wel 
heel wat geld over de tafel gaan (10) 

2. Op deze manier regeert iemand die de 
volstrekte macht bezit (14) 

3. Zij geeft les, maar zou tijdelijk ook een 
koninklijke funktie kunnen uitoefenen (8) 

4. Gras en grond (4) 
5. Het schip is een belangrijk onderdeel 

kwijt, geen wonder dat er geen enkele 
beweging in zit (8) 

6. Ook als je 't voorste stukje zou weglaten, 
blijf je je toch aan je woord houden (7) 

8. Monnikendracht (2) 
9. Dit knaagdier,,woonde" vroeger in He

negouwen, maar sinds een kleine dertig 
jaar in Brabant (5) 

14. Angst, maar waarvoor? (5) 
15. Lekker is het niet, maar 't hart knapt er 

van op (6) 
17. Komt op de grond neer (ais 't tenminste 

iemand anders is!) (5) 

OPLOSSING OPGAVE 115 
Horizontaal: 3. ziekenkas; 8. tuiten; 9. 
Preud' homme; 11. liefste; 12. stok; 
13. koe; 14. dulden; 16. geur; 17. Rode 
Leeuwen; 18, zede; 19. nukkig. 

Vertikaal: 1. vechtkleding; 2. vermoe
delijk ; 3. zoutkorrel; 4. koelbloedig; 5. 
stoere; 6. binst; 7. weken; 10. rattevel; 
15. niets. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 117 ten 
laatste dinsdag 4 februari op de re-
daktle: Barrlkadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Daniel Vanhecke uit het Fazantendal 
20 in 1910 Berg-Kampenhout wint 
een boekenpakket want zijn gele 
briefkaart met de juiste oplossing 
van opgave 115 werd uit de talrijke 
korreicte inzendingen getrokken. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Prof wil doodstraf Instellert", 
las Ahasverus 

KoppeSenellerij 

Vlaamse regering met 
Roomsrode kaken 

Van hetzelfde laken 
een Brooke 

•iV 

VI.BIokster reageert 
pisnijdig 

Zetduivel: 
Lottosalon 

Jeltsln blijkt een 
Vodkameraad 

Kop of Watheietter? 

Eendracht Aalst: 
niet veel ajuinsoeps 

•iür 

Moskou krijgt 
zware staatsienin 

Olifant blijft Suchardorig 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Goedele, ons' jongste, loopt haar laatste 
jaar middelbaar ondenwijs. {Voortgezet on
derwijs moet ik in goed Nederlands schrij
ven!) 

ledere morgen draait zij behendig haar 
moto uit de opengeklapte garage en tuft, 
gehelmd zoals een opgeschoten marsman
netje, naar Haacht. Je weet wel dat dorp
met-zijn-brouwerij, maar ook met een steen-
goed kollege. Werd daar de famiiiemikroob 
gevoed? Wie zal het zeggen? Al enkele 
maanden houdt Goedele vol dat zij „later" 
zou-willen-onden«ijzen. Lieve en ik zijn ape-
fier. Eindelijk eentje onzer (pleeg)kinderen 
die in de voetstappen treedt (zoals dat plech
tig wordt genoemd) van vijf generaties Kuij-
pers'en en — niet te vergeten! — van ons' 
tantes Van Campenhout. Goedele's over
grootvader. Geeraard Kuijpers, werd in het 
deels verfranse Rolduc tot onderwijzer ge
kweekt. Roiduc was de grote Limburgse 
kweek- ofte normaalschool voor die tijd. 
Feitelijk de regionale hogeschool voor ooste
lijk Limburg, het onnatuurlijk, struktureel-
wormstekig aanhangsel sedert 1839 van een 
Hollands regentenstaatje! Enkele van zijn 
schriften, pijnlijk-kalligrafisch volgepend, be
horen nu tot ons dierbaar huisbezit. Hij 
groeide uit tot een l(ultuurspreider, die de 
school en zijn ambt oversteeg. Het protes
tants centraliserende Den Haag had weinig 
geld over voor het,,morsige zuiden". Geer
aard bespeelde het kerkorgel, stichtte en 
leidde harmonieën en maakte een inventaris 
op van een stuk Maaslandse plantenpracht. 
Zijn sfeenbokachtige koppigheid lees je af uit 
een streng, met potlood bijgewerkt studio
portret. Zo is hij mij bekend. Meer niet, want 
nog geen 40 jaar oud stierf hij. Tijdens de 
zoveelste barre winteroverstroming van de 
Maas liep hij een dodelijke longontsteking 
op. En zo vloog mijn vader. Jan Kuijpers, al 
vlug naar een verfransend pensionaat. Op 
zijn beurt werd hij,,gekweekt" om te onder
wijzen. Over hem hoor ik, van menige, nu 
bejaarde, oud-leerlingen ,,eerbiedige" ver
halen. Hij hield overbevolkte klassen in toom 
met 'n goeie discipline. Hij liet jongeren 
denken én werken. Hij gaf leerlingen waar
den én inzetvermogen mee. Eerst onder

wees hij — tijdens de Ie WO — Waalse 
vluchtelingenkinderen in Nederlands Lim
burg. Daarna vormde hij — samen met 
enkele frontaalmoezeniers — in Maasme-
chelen de eerste Vlaamsgezinde generatie 
ondenwijzers binnen deze toen pas opgerich
te normaalschool. 

De Luiks-bisschoppelijke „voogdij" zette 
hem aan de deur. Dan trok hij naar franstali-
ge burgerijkolleges in Melle en in Leuven. Hij 
onderging er hetzelfde lot... Van hem erfden 
we op onze beurt onderwijskwaliteiten en 
natuurlijk ook de hebbelijkheden. 

• Waar we ook naartoe trekken bij onder
drukte volkeren in Europa: overal vind je 
leerkrachten op de Barrikaden. Nog onlangs, 
in 't besneeuwde polderlandschap van Osi-
jek troffen we een Kroaatse leraar aan. 
Tussen de beschietingen door leraarde hij! 
Hij gaf er de,,vrije, demokratische waarden" 
van en over zijn volk door, zoals It. Juul de 
Winde dat deed aan het IJzerfront. Déze 
schoolkultuur vormde Albrecht Rodenbach 
en Herman van den Reeck, om die maar te 
noemen. De waardenopvoeding, zoals Lode-
wijk Dosfel of Hugo Verriest ze bepleitte, 
voedde de Vlaamse Beweging — generaties 
lang. De referentiefiguren in het Vlaams-
Nationalisme waren er de „produkten" van. 
Sedert 10 januari 1989 heeft Vlaanderen 
„zijn onderwijs" volledig in eigen handen. 
Maar het beweegt zich ook op dat terrein 
verzuild, aarzelend, onvolledig en weinig 
doelgericht. Professoren allerhande, teolo-
gen, juristen en wiskundigen moeten zelfs in 
hun protestpen klimmen (en in hun geldbeu
gel grijpen!) om met krantenadvertenties 2 
uren lichamelijke opvoeding per week voor 
Vlaanderen te eisen. En het geschiedenison-
derricht blijft in Vlaanderen al even stiefmoe
derlijk behandeld... De school in Vlaanderen 
is een sociaal-kulturele onderneming die — 
in feite — weinig of niet betrokken leeft bij hef 
sociaal-ekonomisch en kultureel leven van 
de vele subregio's — op enkele kwaliteitsuit

zonderingen na. De meesten ervaren de 
school als een zakelijk, neutraal diplomabe-
drijf zonder verleden noch bezielde toe
komst. Gezongen wordt er weinig en de 
vreugde leeft er marginaal. De verambtelij-
king is er groot. Gefeest wordt er wel... om dit 
of dat te betalen. Tussen bier, wijn, kaas en 
kippen leeft de gemiddelde Vlaming — rond 
zijn school. Erg gemiddeld is de Vlaming..., 
maar meer en meer bemiddeld en... met 
minder kinderen. Ook dat nog! De grote 
tocht — die het leven toch is — wordt in de 
Vlaamse school te weinig bekleed met idea
len, te weinig ingevuld met een geestelijk 
zoeken of verdiept door allerlei konfrontaties. 
In de eerste plaats met het heelnederlands 
gegeven in Europa. Is onze schooi doorde
semd met eeuwigheidstrillingen-van-kul-
tuur? Hygiëne vind je er wel, ook de vrije
tijdsbesteding, de rommelmarkt en de sport
prestatie... Kortom, het gaat er gezellig aan 
toe in de Vlaamse school! Maar dat is 
allesbehalve voldoende. De Vereniging voor 
Vlaamse Leerkracfiten (WL) — Zwijger
straat 37 — 2000 Antwerpen, tel. 
03/237.65.59 verspreidde voor 2 jaar een 
heel interessante tekst: „Over het secundair 
onderwijs in Vlaanderen". Vraag hem aan. 
De werkgemeenschap Vlaanderen /borgen 
hield in het Schaarbeekse Vlekhogebouw op 
18 januari 1992 een dinamisch-verkennend 
kollokwium over dat tema. Voor maar 700 fr 
per jaar (rek. 4090-8524961-63 - Deurnej 
ontvang je dit stevige lees- en denkschrift. 
En meteen heb je dan de neerslag van deze 
denkdag. De Volksunie besteedde de voor
bije jaren heel wat aandacht rond het onder
wijs; haar brochure „Marionet of Meester" 
opgesteld o.l.v. Hugo Hillewaert, Nelly Maes, 
Jaak Vandemeulebroucke en Luk Vanhoren-
beek, mag zeker in je afdelingswerking niet 
ontbreken. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

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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HET BUITENBEEN VAN D L W M 

KASTANJEBOSOMGEVING TE VELTEM GERED 

In Midden-Brabant worden tal van groene 
open ruimten bedreigd door de inplanting van 
reuze-zoogkoeienstallen o.m. in landschappe
lijk waardevol landbouwgebied. Senator Willy 
Kuijpers en de Herentse ploeg zetten er zich 
tegen af. 

De CV Stabo is het bekende grote architek-
tenkantoor van de Boerenbond, ontstaan als 
een stallenbouw-dienst. Overal te lande wor
den ijverig werkende echtparen gezocht die 
onder een fiskaal-gunstige BVBA-vorm, bv. 
een 120-tal runderen willen 'bijhouden'. De 
lening, de voedertoren én de voeding, de 
bouwplannen én de vergunning — kortom 
sleutel op de poort! — worden door het Leu
vense goed-gesmeerde BB-netwerk verzorgd. 
En de EG zorgt voor vaste prijzen, meer nog, 
betoelaagt zelfs de overproduktie en tussen de 
in 't wit gehouden beesten kan je er gemakke
lijk enkele in 't zwart zetten. Da's dan ook weer 
— met dezelfde moeite — meegenomen. Het 
batig resultaat merken deze overspelboeren op 
hun Luksemburgse rekeningen. 

EEN STRAATJE OM... 

Op de hoek van de Haacht- en Duivenstraat 
koopt zo'n echtpaar een pretentieloos huisje
met-een tuintje. Achter dit huis ligt het natuur
gebied, langsheen een (nog!) kristalheldere 
Weissetterbeek, in de buurt van een waterwin
ningsgebied en vlak bij een Heersemwolen uit 
1280! 

Natuur en Landschap beheert ietwat ten 
zuiden het beschermde Kastanjebos met zijn 
unieke orchideeën. Een sprong verder vinden 
we het prachtige Kareel- en Silsombos. En dan 
begint het! Met noeste vlijt ven/verft de nieuwe 
eigenaar van dat gebied een mooi weideke, 
goed voor 55 are graasland, palend aan zijn 
residentieel tuintje. Hij kruipt weg in een BVBA 
met de erotische naam Babydol en vraagt met 
die BVBA een bouwvergunning aan voor ca 20 
are stalbebouwing (25,40m x 40,40m x 8,60m) 
en een voedertoren van Sm hoogte. 

,,Ernstig blijven..." zeggen het Herents Be-
stuurskollege, AROL en ook het Bestuur der 
Landinrichting. Deze boerologen bewijzen 
zwart op wit dat Babydol wellicht andere kwali
teiten bezit, maar géén volwaardig landbouw
bedrijf is, en de eigenaar slechts deze indus
triële vetmestbedrijvigheid als gelegenheidsak-

Geen stukje natuur of Stabo wil er een reuze koeiestal voor bouwen... (foto WIJ) 

tiviteit uitoefent. Méér nog, het Bestuur der 
Landinrichting schrijft duidelijk: „De inplanting 
van deze loods en bijtiorigheden is strijdig met 
de landbouwbelangen van dit landsctiappelijk 
waardevol landbouwgebied." Dus volgt de 
bouwweigering! 

Maar de Stabo-centrale werkt goed! En Ba
bydol gaat met haar plan in beroep. Maar dan 
treedt het ,blauwe fabriekje' in werking! De 
Provincie Brabant vergeet (?) een advies uit te 
brengen. Dus moet ex-minister Waltniel (PVV) 
beslissen I Handig bekeken. En de ex-kabinets
chef ir. Valere Vautmans (ondertussen PVV-
parlementslid) maakt voor de direkteur-gene-
raal van AROL (de PVV'er A. Vermeulen) een 
nota klaar. 

Daarin tikt hij doodleuk dat „de adviezen 
gunstig zijn" en dat deze „uitbreiding dus 
gunstig geadviseerd wordt". Samenwerkend 
met Stabo vroeg de man advies aan bij de 
landbouw-techniscfje dienst die inderdaad 
gunstig adviseert, maar dan wel over de stal-
zèlf, het Stabo-gebouw dus ! Bovendien ver
meldde het beroepsdossier HaactJtstraat i.p.v. 
Duivenstraat. Een kleinigheidje? Helemaal 
niet: de Haachtstraat is volwaardig uitgerust; 
de Duivenstraat niet! En juist daar ligt het 
Babydol-weideke... 

Bovendien gaat het niet over een uitbreiding 
maar wel over een nieuwe inplanting. Een 
drievoudige vervalsing? 

ZONDER DE WAARD GEREKEND 

De buurt, de VU-ploeg en Willy Kuijpers 
spanden samen. Zij bestoken de scheidende 
Waltniel met brieven en verwittigen het Hoog 
Komitee van Toezicht. Meer nog zij besluiten 
zélf — om op een weide daarnaast — een 
paalwoning op te trekken. Zij verspreiden 
doodleuk biz 25 van Guy Verhofstadt's Burger
manifest waarin we lezen: „Het gaat hier om 
zogenaamde bloedgroepen, netwerken, rela
tiebureaus die in vroegere tijden aan een 
politiek en ideologisch schema beantwoordden 
maar allang gewone firma's in aan- en verkoop 
van grotendeels elektorale belangen geworden 
zijn." 

Resultaat ? Nog voor de eerste paal feestelijk 
zou ingeheid worden — ere-minister Louis 
Waltniel werd hiervoor door Kuijpers uitgeno
digd — gaat het blauwe fabriekje op 16 januari 
precies (samen met de Boerenbond-lobby) 
door de knieën. 

Babydol •¥ Stabo zoeken nu ijverig 'n ander 
weideke... 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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90 JAAR KVHV 
TE LEUVEN 

— Akademische zitting op zaterdag 28 novem
ber. 

Er toch nog even op wijzen dat Ons Leven, het 
lijdschrift van het KVHV, ouder is dan het Verbond, 
het werd namelijk in 1888 opgericht. Om dit té 
vieren werd in 1989 het prachtige kijk-en leesboek 
Honderd Jaar uitgegeven. 

- Info en reservaties: KVHV, Krakenstraat 13 te 
3000 Leuven (016/229098) 

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 Sorgeioos. 
Dinsdag gesloten. 

BRABANT 
In 1902 verenigden de vijf Vlaamse gouwgilden 

aan de Leuvense hogeschool zich in het Vlaemsch 
Verbond. De oprichting was het gevolg van de 
slechte verhouding tussen de Vlaamse en franstali-
ge studenten te Leuven. De Vlaamse eis b.v. om in 
een overkoepelende Sociétè Generate des Etudi-
ants jaarlijks minstens één vergadering in het 
Nederlands te houden werd door de franstaligen 
steevast geweigerd. Dit verzet had in 1898 zelfs tot 
de opheffing van de studentenkoepel geleid. 

In 1902 werd besloten om de Sociétè op federa
tieve basis herop te richten. Ze vormde dan een 
overkoepeling van twee afdelingen: het Vlaams 
Verbond (later het KVHV) en de Federation Walon-
ne. Deze overkoepeling zou in 1908 een nieuw 
konfikt niet meer overleven, vanaf dat ogenblik 
gingen Vlamingen en Walen voor goed hun eigen 
weg. Het KVHV werd de eerste Vlaamse studenten
koepel te Leuven. 

In 1944 diende het Verbond zijn overkoepelde 
funktie af te staan aan het Leuvens Studenten-
l<orps, het KVHV zou echter tot het einde van de 
jaren '60 de grootste en meest dinamische studen
tenvereniging blijven. 

Al die tijd heeft het KVHV een biezonder belang
rijke rol gespeeld in en rond de Vlaamse beweging, 
legio zijn de figuren die uit het Verbond zijn 
gegroeid en die in het sociale, wetenschappelijke 
en politieke milieu een vooraanstaande rol hebben 
gespeeld. 

Het KVHV wil deze 90ste jaardag niet laten 
voorbijgaan. Drie aktlvlteiten staan op het feestpro
gramma: 

— Lustrumcantus, vrijdag 24 januari om 20u. in 
zaal Thierbrau. Feesttoespraken door rektor Dille-
mans en Jaak Van Passel, KVHV-praeses '53-'55 
Samenzang, Leuvense studentenfanfare en buiten
landse studentendelegaties. Inkom: studenten 
200fr., niet-studenten 300fr. 

— Galabal,Leuven Oud en Jong' op vrijdag 21 
febr. in Faculty Club, Groot Begijnhof te Leuven om 
20u. Galadiner met feesttafel per generatie. Om 
22u. optreden van Plagiat Beatles, pianobar, stu
dentenfanfare, Salamander. Inkom 450fr., stud 
350fr. 

JANUARI 

24 DIEST: Nieuwjaarsreceptie van VU-Dlest, in 
Kultureel centrum Begijnhof. Om 20u.30: aanvang 
receptie. Om 21 u. gastspreker Vic Anciaux. Na
dien: gezellig samenzijn. 
24 MERCHTEM: Gespreksavond over Brussel en 
Vlaams-Brabant door Etienne Van Vaerenbergh. 
Om 20u. in de Sporthal, Dendermondestraat 25 
Org.: FACW en VU-Merchtem. 
24 MERCHTEM: Vanaf 19u.30. Nieuwjaarsrecep
tie van VU-Groot-Merchtem, in zaal Leireken te 
Pelzege. Gratis ingang. Gratis 2 drankjes -i- ver
snaperingen per bezoeker. Gastspreker: Etienne 
Van Vaerenbergh. 

24 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie. Gastspreker-
Walter Luyten. Om 20u. In Kasteel Pellenberg 
Org.: VU-Machelen. 
25 SINT-PIETERS-LEEUW: Schrikkelkwis. Om 
19u. in Parochiecentrum van Negenmanneke. In-

DE ELEKTRICITEITS-
PANNE 

Dinsdagavond 14 januari j . l . werd Leuven en een 
deel van Brabant, Antwerpen en Limburg, door een 
elektriciteitspanne in het donker gezet. 

Volgens Tractebel had de panne gedeeltelijk 
kunnen vermeden worden als er een hoogspan
ningslijn was aangelegd tussen Meerhout en Diest. 

De stroom in de buurt van Diest en Tienen zou 
dan niet uitgevallen zijn en had elders minder lang 
geduurd. De vergunningen voor de lijn Meerhout-
Diest zijn al vier jaar aangevraagd maar nog niet 
toegekend. Tot daar de mededeling van Tractebel. 

De Volksunie van Diest stelt hier tegenover dat 
had Tractebel beslist deze hoogspanningslijn on
dergronds aan te leggen, er heel vlug een vergun
ning kan toegekend worden. IVIoest in Lier de 
hoogspanningslijn ondergronds gelegen hebben 
dan had er nooit een drijvende kraan kunnen tegen 
aanvaren I 

Tractebel had er beter aangedaan zich neer te 
leggen bij een demokratisch recht van inspraak, 
het getuigt van weinig fair-play deze elektricitelts-
panne aan te grijpen om het netelig dossier hoog-
spanningsluchtlijn 150.000 volt Meerhout-Diest 
door te drukken te meer daar de inspraakprocedu
res niet altijd een voorbeeld van openheid geweest 
zijn. 

VU-Dlest 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 36-jarige perfekt tweetalige dame 
opleiding ekonomische humaniora en administra
tieve loopbaan in verpakkingsindustrie en sport-
handel zoekt betrekking in Brussel of omgeving. 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator J. Valke
niers, 02/569.16.04. 

— 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-ervanng (Lotus) Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator Valkeniers 
(569.16 04). 

schrijven t/m 11 januari en info bij: Dirk Verdoodt 
(02/377.93.22 - na 17u.). Org.: Vlaamse Werk
groep De Vrede. 
25 HAACHT: Tien voor Taal-kwis. Om 20u. in zaal 
Famlha. Inschrijven ter plaatse of op nr 
016/60.32.23 bij E. Persoons. Org • VU-WD-
Haacht. 

26 LIEDEKERKE: Voordracht rond „Brussel en 
Vlaams-Brabant" door Etienne Van Vaerenbergh 
Van 11u. tot 12U.30 In Café Pajottenland, hoek 
Opperstraat-Stationsstraat. Org. FACW en VU-Lie-
dekerke. 

31 DILBEEK: Nieuwjaarsreceptie van FW-Dllbeek 
en Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum. Guido 
Vereecke en Hugo Rau vertellen er over de Brakke 
Grond te Amsterdam, en de Vlamingen aan de 
Amstel. Om 20u. in Ontmoetingscentrum Westrand 
(lokaal 304). 

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-SL-Ulriks-Kapelle! 
4 LENNIK: Info-avond over Recyclage. Om 20u. in 
Huize Zwartenbroek. Inschrijven bij Brigitte Severs 
(0^532.14.41). Org.: Vorming & Gemeenschap. 
5 BRUSSEL: Lakenstraat 120, Klublokaal Gure 

lii^Pu ^®" ''®''^' "^®' senator Nelly Maes over 
„Welk programma voor een Vlaamse Beweging 
vandaag?". Vooraf een eenvoudige maaltijd In
schrijven noodzakelijk vla tel. 02/219.92 50 of fax 
02/219.93.37 voor 3/2. 
7 LENNIK: Voordracht „Brussel en Vlaams-Bra
bant door Etienne Van Vaerenbergh. Van 20 tot 
22u. in café In de verzekering tegen de grote dorst 
F. Baetensstraat, Eizeringen. Org.: FACW en VU-
Lennik. 

DILBEEK OP Z'N 
AMSTERDAMS 

De klassieke nieuwjaarsreceptie van FW-
Dllbeek en het Dilbeeks Studie- en Informa
tiecentrum is dit keer niet zomaar een recep
tie. Twee Vlamingen die reeds jaren in het 
Vlaams Kultureel Centrum De Brakke Grond 
te Amsterdam werkzaam zijn komen er pra
ten over hun ervaringen als Vlamingen in 
Noorden. Dat zij het daarbij ook zullen heb
ben over de tijd dat honderden Vlamingen 
naar het Noorden uitweken en aan Hollands 
Gouden Eeuw meebouwden is vanzelfspre
kend. 

Guldo Vereecke, dlrekteur van De Brakke 
Grond zal het hebben over de eraringen van 
een In Amsterdam levende en werkende 
Vlaming. 

Hugo Rau, stafmedewerker in hetzelfde 
Centrum, zal vertellen over de Vlamingen 
aan de Amstei. De lezingen zullen opgeluis
terd worden met dia- en video-voorstellingen. 
Debat en vragenstelling zijn mogelijk. 

De vertelkunst van belde heren staat borg 
voor een leerrijke en boelende avond die met 
een receptie besloten wordt. De samenkomst 
gaat door in Ontmoetingscentrum Westrand 
op vrijdag 31 januari a.s. om 20u. (lokaal 
304). 
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DEZE WEEK IN 

De moord op JFK 
Op 22 november 1963 werd in 
Dallas president John Kennedy 

vermoord. Een misdaad die 
nooit echt vfcrd opgehelderd en 
waarover de passies nog altijd 
oplaaien. Zoals nu bij de film 
van Oliver Stone, met Kevin 
Costner in de hoofdrol. Deze 

week in Knack. 
• 'jhnü' »*w-jwwwi'.v.'«iW-SV î̂ y^^ 

Signalen uit de Wetstraat 
De Vlaamse partijen hebben een drukke 
week achter de rug. De vorming van een 
nationale en een Vlaamse regering, het 

memorandum van Wathelet, staatsschuld 
en staatsher-vorming... een ingewikkeld 

kluwen, deze week in Knack. 

Groene twijfels 
De groene partij beleeft een moeilijke 

periode. De ver-kiezingen brachten niet 
de gehoopte winst en vanuit de basis 

steeg gemor op toen de top van de partij 
regerings-deelname wenselijk achtte. 

Een analyse, deze week in Knack. 

Speciaal reizen 
Knack Weekend vaart met een kano 

over de Zambesi, rijdt met een jeep door 
Maleisië, huurt een huis in Toscane en 

brengt het goede weer in kaart. 

UIT DE REGIO 

En verder... 
• Columbus breekt de wereld open: serie 
over 1492 • Stedebouw: de verminking 
van Gent • Expositie: skulpturen van 

Giacometti • Interview: Louis Baeck in 
Amerika, een jaar na de Golfoorlog • 
Sport: de Winterspelen in Albertville 

3 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK OM pag.) 
ELKE WOENSDATi 

TE KOOP 

ANTWERPEN 
JANUARI 
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). 
25 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredebaan 
360. Om 20u. Deelname: 100 fr.p.p. Inschrijving ter 
plaatse. Org.: VU-Merksem, 
27 MOL: Natuurwandeling Molenpad-Meerhout. 
Org.: VWG-Mol. 
28MOL: Kroatië-avond in Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15. Aanvang: 20u.15. Kris Van Dijck brengt 
een getuigenis van liet gebeuren. Gratis toegang. 
30 ZWIJNDRECHT: Ledenvergadering 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-
genfieid tot babbel met Hugo Coveliers, Herman 
Lauwers 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! 
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: Kwisvan FW-Edegem. Inschrijven en 
info bij Milde 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). 
15 EDEGEM: Kaaravond om 20u. in Drie Eiken. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 
15 ANTWERPEN; Herdenkingsmis voor Vital Pee-
ters. Om 11u. in de O.L.Vrouwkapel Elzenveld, 
Lange Gasthuisstraat 45. 

KROATIË UIT DE 
EERSTE HAND! 

Kris Van Dijck, schepen van Ontwikkelingssa
menwerking van Dessel, was gedurende de Kerst
dagen in Kroatië. Met een hulpkonvooi trok hij door 
het land en langs de frontlijn. Hij brengt ons dan 
ook, met dia's en film, een ooggetuige-verslag van 
de toestand en problemen daar, uit de eerste hand 
dus! 

Ook mogelijke hulpprogramma's zullen die 
avond belicht worden. 

,,Kroatië, een vuile oorlog op één nacht rijden". 
Niet te missen op dinsdag 28 januari om 20u.15 in 
zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol. 

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. 

POEZIE-AANBOD 
Jackleen Chapee brengt verenigingen die dat 

wensen een namiddagje poëzie. Zij draagt daarbij 
voor uit haar eerste boek: Reik mij je hand. Zij deed 
dit reeds eerder en met sukses voor VWG- en 
Ziekenzorgafdelingen, 

Prijs, duur en akkomodatie af te spreken met 
Raes-Cami, Schijfwerpersstraat 3 te 2020 Antwer
pen (03/238,05.18). 

STUDENTEN-
ZANGFEEST 
ANTWERPEN 

Op donderdag 27 februari 1992 organiseert het 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) 
in de Antwerpse Stadsfeestzaal (Meir) voor de 13de 
keer haar Vlaams Studentenzangfeest. 

Optredens worden voorzien van: VNJ-jeugdka-
pel. Red Hackle Pipe Band en de Gentse studen-
tenfanfare. 

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 

DOCKSIDES BAJVIA 
AIGLE iQdüm 
TT?rroRM 
ROMiKA a d i d a s 

G U M A 
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WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 



UIT DE REGIO 

DE HISTORISCHE 
VERANDERING IN DE 
LIMBURGSE 
PROVINCIERAAD 

De eerste Limburgse provincieraad van de ver-
l<iezingen op 15 januari 1992 begon met de kennis
neming van het ontslag van Jos Truyen (VU), die 
wordt opgevolgd door Anita Purnal. Na de aanstel
ling van raadslid Purnal bedankte Jan Peumans 
(VU-fraktieleider) namens de VU-fraktie Jos Truyen 
voor zijn jarenlange inzet en verwelkomde mevr. 
Purnal. Peumans stelde tevens vast dat het aan
deel vrouwen in de VU-fraktie nu 40% was. 

Vervolgens werden struktuur, bevoegdheden en 
samenstelling van de provinciale kommissies vast
gesteld en werden nog wat agendapunten in een 
snel tempo afgewerkt. 

Tijdens deze Raad werden ook enkele eretitels 
uitgedeeld. Voor de Volksunie betekende dit dat 
Theo Schoofs en Jos Truyen de titel kregen van 
ere-provincieraadsiid voor hun jarenlange aanwe
zigheid in de Raad. 

GRIND 

Vooralleer gedeputeerde Dufaux (SP) namens 
de Deputatie de langverwachte beleidsverklaring 
kon voorlezen, kwam er nog een voorstel van Jan 
Peumans (VU) omtrent het standpunt van de pro
vincieraad in verband met het Provinciaal Ontgrin-
dingsplan van de provinicie Nederlands-Limburg. 
Het voorstel van Peumans hield in dat er onder 
geen beding toelating wordt verleend tot afgraving 
'Jan de kalksteenlagen onder D'n Observant; dat er 
geen ontgronding wordt toegelaten op het grondge
bied van de gemeente Riemst en dat er kontakt 
wordt opgenomen met de Nederlandse Gedepu
teerde Staten om het ontwerp-ontgrondingsplan te 
overleggen. 

Tot grote verbazing van de VU-woordvoerder 
bjeek bij de stemming zelfs de oppositie zich achter 
dit voorstel te scharen, waarop hij de volgende 
uitspraak deed: ,,lk heb jarenlang in de oppositie 
gezeten, tientallen voorstellen ingediend en steeds 
bot gevangen. En nu heb ik de allereerste keer al 
prijs." 

DE BELEIDSVERKLARING 

De beleidsverklaring voorgesteld door gedepu
teerde Dufaux is een „historische aanzet tot veran
dering en vernieuwing", aldus de Depute. „Het 
samengaan van partners van verschillende filosofi
sche en ideologische stromingen in de koalitie zet 
aan tot een ruimer pluralistisch denken". 

Aangaande de begroting meldde de gedeputeer
de dat het niet de bedoeling is een breuk te 
veroorzaken in het gevoerde beleid, maar dat de 
,,geplande investeringen en de in de begroting 
1992 nieuw genomen initiatieven kritisch zuilen 
worden ontleed; ze zullen worden beoordeeld op 
hun lange termijn-visie en indien ze aan onze 
allesoverheersende wens van soberheid voldoen, 
worden uitgevoerd". Soberheid en zuinigheid moe
ten twee belangrijke bouwstenen in het toekomstig 
beleid van de provincie Limburg worden. 

Zo zal elke gedeputeerde ook dienen na te gaan 
hoe de provinciale en para-provinciale instellingen 
kunnen worden aangespoord om, ,,op termijn het 
aandeel van onze tussenkomst te verminderen. 
Indien mogelijk sterk te reduceren". 

V 

Wat de grindontginningen in het Maaslands landschap hebben aangericht is een ware 
katastrofe! De VU heeft deze praktijken jarenlang — vanuit de oppositie — aangeklaagd, 
maar vond geen gehoor. Nu zij in de meerderheid zetelt krijgt zij zelfs steun vanuit d e -
nieuwe oppositie! (fotoVUM) 

Inzake het rekonversiegebeuren stelt de Deputa
tie zich tot doel te pleiten ,,voor een gekoördineer-
de en doorzichtige aanpak, waar eenvoud troef is 
en waar daadwerkelijke aktie het resultaat is". 

Naar de Provincieraad zelf toe beloofde de Depu
tatie „een herwaardering van de kommissieverga
deringen en een open dialoog met partijen die de 
mensenrechten respekteren". 

Tot slot wenste gedeputeerde Dufaux nog duide
lijk te maken dat de Deputatie iedereen op gelijke 
voet wil behandelen en dus niet zuiienondersteu-
nend zal handelen. 

KRITIEKEN 

Vanuit de oppositiebanken (voornamelijk CVP) 
kwam kritiek op deze beleidsverklaring. 

Zo stelde raadslid Jos Thijs (CVP) dat de inhoud 
vaag en abstrakt was en bol stond van de slogans. 

Raadslid Martin (CVP) gaf vervolgens aan dat 
een beleidsverklaring inhoudt dat men opties uitte
kent en dat hij die hier niet in terugvond 

Dhr. Peumans (VU) antwoordde hierop: ,,Het 
moet nu maar eens gedaan zijn met het sindroom 
dat het met goed gaat met Limburg als de CVP er 
niet bij is". Verder stelde hij dat de nieuwe meer
derheid geen behoefte heeft aan zedeprekers. 

Ann OnkeIJnx 

LIMBURG 
JANUARI 

22 TESSENDERLO: Voordracht i.v.b. Menopauze, 
door mevr. Jet Van Acker. Om 20u. in Taveerne 
Pallieter. Org.: FVV-Tessenderlo. 

H O F DE DRAECK 

-^giT--" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers 

IVlidweekarrangement- drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners- 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 
Tei 041/81 09 08 - 041/81 OÖ 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 forellenkwekeri| 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

OOST-VLAANDEREN 

AA TekstieWrukkerii 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 
en toebeiioren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

Golden spaarboekje 
8,75% Intrest. 

Dagvaluterlng en geen kosten. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS - DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel (054) 33.43.47 

JANUARI 

24 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie van
af 20u in de raadszaal van het Oud-Gemeentehuis 
(Antwerpse stwg) Org VU-St -Amandsberg 
25 GENT: Herdenking Reimond Tollenaere Om 
16u herdenkingsmis in de St Jan-Bapstistkerk, 
Bevrijdingslaan Om 18u Akademische zitting m 
zaal Reinaert, Reinaertstraat 26, om 19u 30 Brood
maaltijd Inschrijven bij Leo d'Hont (091/28 46 30) 
26 DEINZE: Van 10u30 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 WVG-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 250 fr FW-leden, 
met-leden 300 fr, bij Miet Van Wichelen 
(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 •'lu Vanaf 20u 30 Kaasavond Inschrijven bij 
besiuL'Sleden voor 29 januari Bijdrage kaas-
avono 300 fr p p , kind 150 fr 

FEBRUARI 
2 LEDE. Pannekoekenavond-Ledenfeest in zaal 
„Hoop m de toekomst", Dorp-Wanzele Om 17u 
Deelname 150 fr Gastspreker VicAnciaux Org 
vu-Lede 
15 MELLE: Valentijntjesbal in de parochiezaal te 
Melle-Centrum Aanvang 21 u Voor 22u gratis 
komsommatie Muziek DJ Wem Inkom 100 fr 
Org VU-lulelle 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
24 IZEGEM: Zaal ASLK, Roeselaarsestraat, vanaf 
19u30 VU-nieuwjaarsreceptie Venwelkoming 
door eerste schepen Geert Bourgeois Gelegen
heidstoespraken door Jan l\^aertens 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 FVV-Kortrijk 
29 DEERLIJK: Jaarlijkse animatienamiddag in het 
Rustoord H Familie, met nieuwjaarsgeschenk voor 
allen Om14u30 Org VU-Deerlijk 

FEBRUARI 
1 DAMME: Vriendenfeest VU-Damme in zaal Vis-
sershuis, Moerkerke Fondue-avond, om 20u aan 
350 fr Info en inschrijven 050/35 90 51 
1 KNOKKE: Jaarlijks ledenfeest met bestuursver-
kiezing Om 20u in zaal De Branding, H Hartlaan 
Kaas en Wijntafel 250 fr p p Inschrijven voor 29/1 
via tel 60 89 06 Gastspreker Ingrid Reubens over 
Wegwijs in de Provincieraad Org VU-Knokke-
Heist 
2 BRUGGE. 2 jaar Vlaams Ontmoetingscentrum 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 24 jarige jongedame met diploma 
hoger sekundair beroepsonderwijs afdeling kan 
toorwerken met bi|scholing 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 

Adverteren in WiJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

De Gulden Spoor Om 12u receptie Om 13u 
Feesttafel Info 050/36 25 78. 
4 DEERLIJK' [Maandelijkse bijeenkomst van de 
Deerhjkse bejaarden bij VU-bestuurslid Nelly Van-
brakel 11de Julilaan 7, tel 056/77 81 96 (thuis 
afhalen en terugbrengen is mogelijk) Org VU-
Deerlijk 
15 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest in zaal Rolarius, 
Aardooisesteenweg, om 20u Menu aperitief, ton
greepjes, filet Mignon, koffie, gebak en wijnen, aan 
1000 fr Inschrijven voor 11/2 (20 83 45 — 't 
Leeuwke, 20 85 63 — Tonie Soete, 2014 73 — 
Patrick Allewaert) 

VAN KERCKHOVEN $25j 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
ZAAKVOERDER 

FRANS HENDRICKX 
Wouwerstraat 45, Helst-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/of onze ontwer

pen 
Volledig pakket naar wens 

RUWBOUW AFWERKING - INRICHTING 
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ALGEBRA 
In WIJ 49 (6 dec. '91) lees ik in Doorde

weeks, over de federalizering van de SZ, 
waarin gehandeld wordt over een studie van 
Herman Deleeck. En in Onze Tijd (jan. '92) 
las ik nu ook een en ander over die studie, 
met daarbovenop 4 vragen (?) aan de heer 
Gilbert De Swert, hoofd studiedienst ACV. 

De heer De Swert viel me door zijn nege
ren van al dat leed, de strijd, de uitbuiting en 
de achterstelling van de Vlamingen geduren
de 200 lange jaren zo tegen, dat ik me aan 
het schrijven zette. Het werkte opluchtend: 
22 velletjes papier gingen er aan! 

Om het kort te maken, wil ik de heer De 
Swert er op wijzen dat, zolang het verfran-
sings- en verbasteringsproces van een deel 
van ons volk voortduurt, er geen pacifikatie 
in België mogelijk is. 

Stellen we de verhoudingen in België alge
braïsch als volgt voor: 

— De Vlaamse Gemeenschap = A, 

— De Franstalige Kultuurgemeeschap = 
B, 

— De afstammelingen op heden, van de in 
het jaar 1830 in België wonende Nederlands-
taligen = X, 

— De afstammelingen op heden, van de in 
het jaar 1830 in België wonende Franstaligen 

— De afstammelingen van Nederlandstali-
gen (tenjare 1830) die op heden, door allerlei 
faktoren, tot de Franse kultuurgemeenschap 
(van België) zijn gaan behoren = M. 

Dan kunnen we grosso modo volgende 
equaties opstellen: 

A = X - M 
B = Y + M 
Aan de heer De Swert zou ik het plasti-

scher willen zeggen: „Als de Franse Kultuur
gemeenschap van België met room verrijkte 
volle melk is, dan is de Vlaamse Gemeen
schap afgeroomde melk." 

Omaar Van Hulle, Oostakker 

VAN ROSSEM 
Walter Maes (Zwevegem) verdedigt in WIJ 

(17 jan. '92) nogal emotioneel het optreden 
van het Antwerps kamerlid J.P. Van Rossem 
t.a.v. minister Eyskens in de Beaulieu-zaak. 
Mogen we dit Degrelliaans-verbaal geweld 
als volgt benaderen ? 

a) Van Rossem heeft jarenlang het vertrou
wen van professoren, spaarders en admini
stratie met frauduleus opzet en ten winstge
vende titel misbruikt (Bij gebrek aan échte 
burgerrechten kan hij zich dus niet kandidaat 
stellen...). 

b) Hij is nu toch gekozen. Hij is parle
mentslid en moet dus ook éérst in de Kamer ' 
de uitvoerende Macht, minister Eyskens en 
het Beaulieu-dossier aanpakken vooraleer 
buiten het parlement een persnummertje op 
te voeren. En hij moet dat doen met bewij
zen, zoniet doet hij zélf wat aan verwijt! 

Ik meen niet dat de demorl<atie en Vlaan
deren gebaat zijn met maffiosi-personen uit 

welke partij ook — hoe simpatiek sommige 
nummertjes ook lijken! 

Willem van WIeringen, Erps-Kwerps 

ONBEGRIJPELIJK 
De aarzeling van de Europese Gemeen

schap om Slovenië en Kroatië als onafhanke
lijke staten te erkennen, omdat deze staten 
de rechten der minderheden binnen hun 
grenzen niet zouden waarborgen, is toch 
schijnheilig. Te meer daar Nederland het 
voorzitterschap waarnam. Nederland erkent 
wel de rechten van Zuiderlingen in Islamie
ten. Er is zelfs sprake van een Islamitische 
Universiteit in de nabije toekomst. Maar als 
de Friezen een volledig uitgebouwde waaier 
van onderwijs in het Fries eisen, dan heeft 
Nederland geen geld. 

Nederland erkent Namibië, dat ook de 
mensenrechten schendt doordat het de rech
ten van Duitstaligen en Afrikaanstaligen ver-

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het rrcht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt In 
een iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

DUITSE MISSEN (1) 
Met verontwaardiging las ik in WIJ (10 jan. 

'92) de Iezersbrief van Mare Lenaerts. Hij 
zegt beschaamd te zijn dat hij Vlaming is, 
omdat TAK en de W B protesteren tegen de 
Duitstalige missen in Vlaams-Brabant. Enige 
bemerkingen hierbij: 

Wij kennen het verschil tussen gastvrijheid 
en onderdrukking wel degelijk. Maar hoe zit 
het dan met de integratie van de Duitsers? 
Hoe kunnen we van deze mensen venwach-
ten dat ze Nederlands leren als ze alles in 
hun eigen taal doen? En zeg niet dat deze 
Duitsers Nederlands kennen. Ik was namelijk 
aanwezig bij het uitdelen van de pamfletten, 
en vele Duitsers gaven de pamfletten terug 
met de woorden ,,Verstehe nicht". 

En dan is er nog de hipokrisie. Moesten er 
in Vlaams-Brabant Franstalige missen wor
den ingericht zou elke Vlaming steigeren. 

Duitse missen moeten echter kunnen vol
gens de heer Lenaerts. Persoonlijk zie ik 
echter geen verschil. Het is in de twee 
gevallen gewoon een feit dat vreemdelingen 
weigeren zich aan te passen en de taal van 
de streek te spreken. 

Lezer Lenaerts stelt dat de Duitse kerkge
meenschap beter vertrouwd is met de 
Vlaamse kuituur en geschiedenis dan vele 
zogenaamde Vlamingen. Ware het echter 
niet beter dat ze begint met vertrouwd te 
geraken met de Nederlandse taal? 

Een minimum aan respekt voor het 
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant is voor 
deze streek levensnoodzakelijk. Dat geldt 
ook voor de Duitsers. 

Stijn Hiers, 
sekretaris Vlaamse Jongeren Hoeilaart 

DUITSE MISSEN (2) 
Mare Lenaerts schreef in WIJ (10 jan. j.l.) 

beschaamd te zijn om Vlaming te zijn naar 
aanleiding van de verspreiding van een open 
brief aan de Katholische Gemeinde Deut-
scher Sprache vanwege VVB, TAK en het 
Vlaamse Komitee Druivenstreek waarin ver
zocht wordt niet langer Duitse missen in te 
richten in Vlaams-Brabant. 

Deze schrijver kan in Antwerpen mis
schien beschaamd zijn, maar in de Vlaams
brabantse ,,gouden driehoek" (Overijse, 
Hoeilaart, Tervuren cfr. Guido Tastenhoye) 
en andere gemeenten zijn er andere katten 
te geselen dan het ongemakkelijk gevoel van 
het schaamrood. De sociale verdringing is 
hier een feit en treft niet enkel de kansarmen, 
maar ook de (betere) middenklasse. 

Te weinig is in Vlaanderen de realiteit 
gekend, WIJ zou er trouwens eens een 
reportage aan kunnen wijden over de woe
kerprijzen voor bouwgronden, gewone rijhui-
zen in de ,,oude" dorpscentra (we spreken 
dan nog niet over de residentiële wijken), ja 
zelfs de doorverkochte sociale woningen. 

Juist in één van deze bedreigde gemeen
ten, nl. Tervuren, worden er in de parochie
kerk Duitse missen georganiseerd (in andere 
kerken van Tervuren worden er ook nog 
Franse en Engelse missen georganiseerd). 
Naast het internationaal onderwijs, de bui
tenlandse klubs, de elitaire ontspanningsmo
gelijkheden zijn er de ,,internationale" mis
sen die naast het uitstervend dorpsleven van 
de plaatselijke gemeenschap een vaste 
waarde worden. 

Wanneer er dan een alarmsignaal wordt 
gegeven sluit Vlaanderen de ogen, is be
schaamd of erger nog, er wordt eens flink 
nagetrapt zoals door Guido Fonteyn in De 
Standaard die er de verdachte term van de 
lage tolerantiedrempel bijsleurt. 

Tenslotte, het is niet omdat er in Benidorm 
Vlaamse missen worden georganiseerd, dat 
er in bedreigd Vlaams-Brabant Duitse, En
gelse, Franse of andere moeten georgani
seerd worden. 

Jan De Broyer, Overijse 
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TEGENDRAADS 

DE HOED VAN WATHELET 
Bravo voor Melchior Wa-

thelt! Eindelijk een formateur 
die de vinger legt op de wonde 
van ons bestel. Onze ekono-
mie is gezond, de technologie 
en de eksportpositie van onze 
bedrijven zijn voorbeeldig, 
ons levenspeil behoort tot de 
hoogste ter wereld. Maar het 
land is ziek, de bevolking stelt 
zich vragen over de werking 
van onze demokratie! 

De lijvige nota van de for
mateur heeft de verdienste 
zeer konkrete voorstellen te 
bevatten die veelal op grote 
eensgezindheid kunnen reke
nen. Jammer dat er belangrij
ke stukken ontbreken! 

Natuurlijk zegt de formateur 
niets over de staatshervor
ming, omdat dit onderhande
lingsmaterie is tussen Vlamin
gen en franstalligen. Wij ho
pen maar dat de Vlamingen 
eensgezinde antwoorden zul
len formuleren op de Waalse 
arrogantie inzake de financie
ring van hun gemeenschap, 
de wapenhandel, het leefmi
lieu, de waterverdragen, de 
faciliteiten enz... 

Maar de formateur zegt ook 
niet dat er voor de verwezenlij
king van zijn plannen en het 
sukses van zijn voorstellen 
een grondige mentaliteitswij
ziging noodzakelijk is, zowel 
bij alle politieke partijen als bij 
vakbonden, mutualiteiten, pa
troonsorganisaties en bur
gers. Zij zullen in de eerste 
plaats moeten beseffen dat er 
naast de belangen van zich
zelf ook anderen zijn met an
dere verzuchtingen. 

Naast de afwerking van de 
staatshervorming wordt ons 
land gekonfronteerd met twee 
belangrijke problemen die niet 
op zeer korte termijn kunnen 
opgelost worden: het open
baar ambt en de Sociale Ze
kerheid. 

Natuurlijk moet gelet wor
den op het budget en het jaar
lijks deficit, maar wanneer nu 
al tien jaar door de opeenvol
gende regeringen gesproken 

wordt over de sanering van de 
openbare financiën en dit van
daag in het vooruitzicht van de 
Europese ekonomische en 
monetaire unie in 1996 nog 
steeds een hoofdbekommer
nis blijft dan is het precies 
omdat men tot nog toe niet de 
moed heeft gehad de twee 
hogervermelde hoofdproble
men aan te pakken. 

Het openbaar ambt is dood
ziek en funktioneert zeer ge
brekkig omdat er op geen en
kel niveau echte verantwoor
delijkheid gelegd wordt. Het is 
immers de minister die de ver
antwoordelijkheid draagt voor 
een departement en de minis
ter heeft een kabinet dat 
tracht de administratie te beïn
vloeden en te doen funktione-
ren. Maar binnen deze admi
nistratie zitten steeds politieke 
kreaturen (ik bedoel politiek 
benoemde fanatieke partijge
bonden lieden) van een ande
re partij dan de minister die 
eerder weinig dan veel bijdra
gen tot het sukses van de 
diensten. Binnen de admini
stratie zijn er strikte hiërarchi
sche regels die totaal voorbij
gestreefd zijn maar bewaakt 
worden door vakbonden die 
weigeren zich te laten tellen, 
weigeren sindikale verkiezin-

(foto E. Peustjens) 

gen te organizeren, weigeren 
onafhankelijke (niet partij-ge
bonden) vakorganizaties toe 
te laten. Kortom vakbonden 
die er belang bij hebben dat 
de toestand ongewijzigd blijft. 

Wat noodzakelijk is zijn to
taal nieuwe en aangepaste 
strukturen zonder politieke in
menging met de verantwoor
delijkheid en de middelen 
voor de leidende ambtenaren 
die een resultaatverbintenis 
hebben met hun bevoegde mi
nister en dus ook geen vast
heid van betrekking meer, 
grote fleksibiliteit voor alle 
ambtenaren zowel wat uurre
gelingen als overschakeling 
tussen diensten en departe
ment betreft, korrekte uitrus
ting inzake tjurotika en infor-
matika; kortom ook in de ad
ministratie moeten de moder
ne beheersmetoden toege
past worden! Besparing voor 
de begroting onberekenbaar, 
maar uitermate hoog en ook 
hierover kan men resultaat
verbintenissen afsluiten. 

De Sociale Zekerheid — ge
heel of gedeeltelijk, gesplitst 
of niet — moet uit de taboe
sfeer gehaald worden. 

Iedereen weet dat het huidi
ge sisteem inzake financiering 
en uitkering ingevolge de de

mografische evolutie rond 
2010 ontploft. Diegene die 
vandaag stellen dat aan het 
sisteem niet mag geraakt wor
den gedragen zich dus onver
antwoordelijk. Het sisteem 
moet geoptimaliseerd worden 
zodanig dat de echte behoefti-
gen van onze samenleving al
tijd een menswaardig bestaan 
gewaarborgd wordt. De mis
bruiken moeten eruit zowel in 
de sektor van de gezond
heidszorg als in de werkloos
heid, wanneer men hier kon-
sekwent en moedig zou han
delen zou het probleem van 
het begrotingstekort en de Eu
ropese norm zonder de minste 
moeite gehaald worden. De 
politici zouden er goed aan 
doen de burger voor te hou
den dat hij rechten heeft die 
moeten gevrijwaard worden 
maar dat daartegenover ook 
plichten bestaan die moeten 
gerespekteerd worden. 

Als men deze twee hoofd
punten koppelt aan een ver
eenvoudiging van de fiskale 
wetgeving, een rechtsbede
ling binnen redelijke termijnen 
kan waarborgen en de kleine 
kriminaliteit indijken door een 
aangepast politieoptreden 
waarvoor ook een betere wis
selwerking tussen politie en 
justitie noodzakelijk is, zou het 
land er gans anders uitzien. 

Als dan de politici opnieuw 
zouden leren fatsoenlijk met 
elkaar om te gaan en allen 
dezelfde deontologische re
gels zouden respekteren 
waarbij de burger de waarheid 
wordt verteld, dan zal het on
genoegen zienderogen dalen. 
Maar dit vergt moed en zelf
discipline en dat kan ook een 
formateur niet uit zijn hoed 
toveren, daarvoor moet er een 
bereidheid bestaan en een re
lativering van het eigen gelijk. 
Het huidig gekibbel tussen 
partijen voorspelt weinig 
goeds maar wie zei ook weer 
,,men moet niet hopen om te 
volharden"? Juist Willem de 
Zwijger, 16e eeuw. 

Lamoraal 
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AANBEVOLEN HU ZEN 

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 

Houtzageri j 

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 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

• BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B A. 

V O HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ ^ Tel: 03/457.23.89 

[ ^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
V 

/ mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 schoonaarde 

"^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

OEVRIESE > 
woonverlichting 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

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 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
V 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



Als autobestuurder bent u beter af als u 
even bij de Kredietbank langs komt 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-
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 

'® bij de Kredietbank. 

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


