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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 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks IJs Watels Pannekoeken 
S<*«rvol trainimubilair - Ook wrgaderruimte 
Wattitraat 131 — 9940 SLEIDINE 
T*l M1/S7 SS 4S - Zat. en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

cn bussen op . 
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbaklterij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^aling^uiiö 
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 

# Caié "^aaH 9ioteC ^ 
— Camb/Hnu9 — 

•tKCoostMsiAaat 3*3960 cg/iee 
011/47.28.97 

_]liW^Wfe. 
SL M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten bruitoften 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 

yetttt^ 
Oeretistraat 13 8190 Alveringem 

lel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken è la carte en 8 menu s van 895 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontblit vanaf 1750 ff 
Eveneens pension en half pension mogelifkheden 
Week end verbli)f 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze magell)kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

VAN KRACHTLIJNEN 
NAAR BELEID 

D
E media hebben de voorbije dagen de Volksunie 
zowat alles verweten wat mogelijk is. Van een 
strijd tussen Vlaams-nationalisten en links-libera
len tot regeringsgeilheid, van het net-niet-gooien 
met asbakken tot een publieke zelfmoordpoging. 
Natuurlijk is de diskussie binnen de partij deze 
week zeer hoog opgelaaid. Dat mag toch nog? 

Maar wat die dames en heren van de pers 
blijkbaar niét hebben gezien is het begrijpelijke 
wantrouwen van de Vlaams-nationalisten voor de 
twee Vlaamse regeringspartijen. De twee vorige 

grote operaties voor staatshervorming (1967 en 1988) met 
deelname van de Vlaams-nationalisten hebben veel over hun 
(on)betrouwbaarheid geleerd. Bij het Egmont-akkoord was 
het de heer Tindemans die zo nodig raar moest doen en uit de 
jongste regeerperiode herinneren wij ons nog levendig hoe 
opnieuw de CVP obstruktie boven gemaakte akkoorden 
verkoos. Wij horen het minister Dehaene nog zeggen dat de 
burger niet (meer) wakker ligt van de staatshervorming. Hoe 
zeer hij zich heeft vergist bleek op 24 november. Om uit het 
immobilisme van de voorbije weken te geraken stelde de VU 
samen met de PVV .Krachtlijnen voor een nieuw beleid in 
Vlaanderen' op. Dat die voorstellen 
nog niet zo kwaad waren blijkt uit het 
feit dat CVP en SP bij hun onderhande
lingen met de VU deze teksten inte
graal hebben overgenomen en er zelfs 
hun .Krachtlijnen en prioriteiten' mee 
openen. De reden waarom de PVV nu 
aan de kant blijft staan moet niet ge
zocht worden in het feit dat zij die (ook 
haèr!) teksten nu plots niet goed meer 
vindt, maar in het hoge spel dat haar 
voorzitter aan het spelen is. 

Guy Verhofstadt is met zijn formatie
opdracht van een kale reis teruggeko
men en verteert die afgang slecht, zijn 
muts staat er niet naar en dat bepaalt 
zijn houding. Het wordt tijd dat eens uit de doeken wordt 
gedaan wat de gewezen formateur allemaal aan Spitaels had 
beloofd. En wat aan de vakbonden? Er zou een geschater 
van jewelste opgaan. 

Van de weeromstuit is Verhofstadt nu konfederalist gewor
den. Nooit te laat natuurlijk, maar dan moet hij wel zo eerlijk 
zijn nu niet te verklaren dat de Vlaams-nationalisten hém in 
de steek hebben gelaten. Het omgekeerde is waar. Als het 
met de VU uitgewerkte akkoord tóén zo góéd was. waarom is 
het dat dan nu niet meer? 

Maar laten wij niet te veel andermans rekening maken. Als 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten — niet risikoloos — in deze 
Vlaamse regering stapt dan is dat omdat zij daarin perspektie-
ven ziet. Want het is en het blijft de historische opdracht van 
de Vlaams-nationalisten deze staat grondig te hervormen, de 

rechtstreekse verkiezing van een Vlaams parlement af te 
dwingen, een einde te stellen aan het dubbelmandaat, dit 
land verder tot een konfederatie om te bouwen en aan de 
twee regio's alle bevoegdheden te geven die hen konform de 
federale bestuursvorm toekomen. En aan de ongehoorde 
geldtransferten. de manke zetelverdeling in het Euro-parle
ment, de inmenging op mekaars grondgebied een einde te 
maken. 

Deze zaken definitief regelen noopt tot onderhandelen van 
gemeenschap tot gemeenschap. En daar ligt het paard — of 
schrijven wij beter de leeuw — gebonden. Aan de andere kant 
van de tafel zit hoe dan ook Guy Spitaels. Of hij er zetelt in de 
hoedanigheid van PS-voorzitter of van Waals eerste minister 
maakt niet zoveel uit: het zal steeds Spitaels zijn waarmee 
moet onderhandeld worden. En zijn eerste eis ligt reeds op 
het tapijt: om en bij de 8 miljard fr. 

Bovendien moeten een bereikt akkoord nog steeds door de 
federale regering goed gekeurd worden en ook dat houdt veel 
open vragen in. 

Over de gevaren van de Vlaams-Waals konfrontatie gaat de 
diskussie binnen de VU. Gekonfronteerd met haar afslanking 
op 24 november, met de onbetrouwbaarheid van de Vlaamse 

partners en met de leepheid van de 
franstaligen is de partij meer dan ooit 
wantrouwig. En dat heeft niets met de 
lokroep van een ministerportefeuille te 
maken of met de graagte van het 
.telefoneren vanuit de limousine', zoals 
een konfrater deze week uit zijn tekst
verwerker prutste. Maar alles met de 
vraag wat goed is voor de Vlaamse 
mensen. 

Ja. er is diskussie binnen de Volks
unie. Niet over het te bereiken doel, wél 
over de wegen die moeten bewandeld 
worden. Er zal altijd diskussie zijn, 
gelukkig maar; want als iedereen rond 
de tafel het met iedereen eens is, dan 

wil dat zeggen dat iemand niet diep genoeg heeft nagedacht. 
Niemand kan enig bezwaar hebben dat een zoveelste 

poging voor een definitieve oplossing van het nationaliteiten
probleem van dit land ondernomen wordt. Dat de Vlaams
nationalisten daar hun stempel op willen drukken is vanzelf
sprekend. Wanneer echter blijkt dat de andere Vlaamse 
partijen hen daarbij als schild willen .bezigen' dan moet dit 
misbruik het teken zijn om deur dicht te slaan. 

Het biezonder VU-kongres heeft woensdagavond het fiat 
gegeven voor regeringsdeelname van de Vlaams-nationalis
ten, wat daar als .krachtlijnen en prioriteiten van de Vlaamse 
regering' werd aangenomen moet nu öe/e/d worden. En dat is 
wel de eerste, zoniet de dringendste, opdracht! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Onlangs werd het projekt 

"MS en tewerkstelling" opge
start. An Vermeulen van de 
MS-kliniek Meisbroek geeft 

3en woordje uitleg. 

M 0^ Woensdag besliste een 
T i l biezonder VU-kongres 

I ^ J over de regeringsdeelna
me van de VU Vlaamse 

Vrije Demokraten aan de Vlaamse 
regering. Een terugblik op wat voor
afging. 

M ƒ ^ Is de Vlaamse strijd in 
I J Brussel gestreden? Of 
I £^ worden Vlaamse Brusse

laars zo stilaan een be
dreigde soort! WIJ trok op onder
zoek uit en sprak met Leo Cambré, 
hoofdredakteur van De Brusselse 
Post en Jef Verhelst, uitgever van 
Deze week in Brussel. 

M f^ Verleden zaterdag orga-
I 5 C "'z®®'''̂ ® ^® Lodewijk de 
I O Raetstichting een kollok-

wium over de toekomst 
>/an de Vlamingen in Brussel. 

M ^ in Schotland is de Scot-
T U tish National Party aan 

I ^J een opmerkelijke opgang 
bezig. De Schotten willen 

de scheiding van Engeland, zij het 
dan wel een scheiding met onderlin
ge toestemming. 

0^ 0^ Frans Strubbe heeft zo-
J l 1 wat alles meegemaakt 

^ ^ ^ J wat een Vlaams-nationa
list in deze woelige eeuw 

kan overkomen. Een portret. 

24 
In het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten 
loopt een schitterende 
tentoonstelling over Sport 

in Hellas. 

0^ g^ Over de toekomst van het 
^M J J voetbal werd al menige 
^L ^J boom opgezet. Deze bal-

sport blijft echter over 
troeven beschikken die veel andere 
ploegsporten ontberen. 

m f^ Zit de VU in de regering of 
/ \ M niet? Lamoraal wist dit 
" Y ^ p niet toen hij schreef dat 

de afwerking van een kor-
rekte agenda voor de staatshervor
ming in alle geval een erg risikodra-
gende aangelegenheid blijft. 

(Omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

AFSLANKING 
KABINETTEN? 

Met veel poeha mocht de kersverse 
Vlaamse premier Van den Brande verkondi
gen dat het aantal kabinetsleden in de 
Vlaamse regering verminderd wordt van 651 
tot 368. Dat is een vermindering met 283 
man of 43 procent, stelde men triomfantelijk. 

Helaas ziet de werkelijkheid er niet zo 
rooskleurig uit. De 652 kabinetsleden van de 
vorige Vlaamse regering waren immers ver
deeld over 11 ministers. De 368 kabinetsme
dewerkers van de regering Van den Brande 
zijn verdeeld over 7 Vlaamse ministers. Een 
eenvoudig rekensommetje leert dat elke 
Vlaamse minister het in plaats van met 59 
medewerkers nu met 52,5 hovelingen moet 
rooien. En dat is slechts een vermindering 
met 12%. Wanneer de VU (of andere partij
en) toetreedt tot de eksekutieve, dan zal men 
het totaal aantal kabinetsleden gelukkig niet 
verhogen. 

Ook de Waalse gewesteksekutieve liet met 
grote trom weten dat ze bespaart in het 
aantal kabinetsmedewerkers. De goever-
neur van het Departement Samber en Maas, 
zoals politiek auteur Hugo De Ridder de 
Waalse ministerpresident Spitaels om
schreef, verminderde de Waalse hofhouding 
met 29 eenheden. Daarmee moeten de 
Waalse ministers het stellen met 505 kabi
netsleden, of 72 medewerkers per minister... 

DE VU-KIEZER 
Volgens een enquête die Dimarso in op

dracht van De Morgen uitvoerde, heeft de 
vu-kiezer zijn stemgedrag op 24 november 
hoofdzakelijk laten bepalen door de staats
hervorming en de toekomst van Vlaanderen. 
De v u telt wat dit betreft van alle partijen het 
grootste aantal zeer sterk (46,9%) gemoti-
veerden. Samengeteld met de kategorie eer
der sterk komt Dimarso op een som van 
70%. 

Dimarso vroeg voor 11 aktuele tema's aan 
de ondervraagden in welke mate ze hun 
stemkeuze op 24 november beïnvloed heb
ben. De staatshervorming uitgezonderd stel
den de enquêteurs vast dat de VU-kiezer 
vooral de kategorie in mindere mate aan
kruiste. Dat was het geval voor het begro
tingstekort, de werkgelegenheid, abortus en 
de migrantenproblematiek. 

De staatshervorming en de toekomst van 
Vlaanderen zijn voor de Vlaams Blok-kiezer 
van veel minder belang. Deze kategorie telt 
bij de VB-kiezers slechts 28% zeer sterk 
gemotiveerden. 

De tema's die het VB dan wél naar haar 
overwinning gestuwd hebben, zijn de mi-
grantenpolitiek, de kriminaliteit en de politie
ke vluchtelingen. Negentig procent van de 
VB-kiezers liet het migrantentema zeer sterk 
en eerder sterk doorwegen op 24 november. 
De kriminaliteit was voor de VB-kiezer ook 

De Europese landbouworganizaties Copa en Cogeca, hebben een konsument-
vriendelijke protestaktie op touw gezet in Brussel. Aan het Kongressenpaleis 
werden de voorbijgangers getrakteerd op allerlei landbouwprodukten afkom
stig uit de diverse Europese lidstaten. Wie zich laveloos wou drinken aan 
Franse wijn of zich vol wou proppen met kaas, fruit of groenten, kon gratis 
terecht bij de Europese boerenf ederatie. Copa protesteerde daarmee tegen de 
plannen van EG-kommissaris MacSharry. De boeren vrezen een inlevering met 
ongeveer 15%. De kommissie wil immers het nivo van de prijssteun drastisch 
verlagen (-35% voor graan, -15% voor rundvlees, etc.) maar die schok 
verzachten door rechtstreekse inkomenssteun, die vooral ten goede zou 
komen aan de miljoenen kleine boeren in de minst ontwikkelde lidstaten van 
de EG. De protesterende boeren willen echter geen steuntrekkers zijn, maar 
ondernemers, die hun inkomen verdienen op de markt. (foto F. oe Mattre) 

belangrijk, maar veel minder dan de migran
ten. Voor de kategorie zeer sterk werd hier 
40% genoteerd. 

Als de Dimarso-enquête van de VU- en de 
VB-kiezer iets leren, is het wel dat de staats
hervorming en de toekomst van Vlaanderen 
voor de VU-kiezer wél, maar voor de VB-
kiezer niet van groot belang is. Het is ons nog 
steeds een raadsel hoe een partij wier kie
zers geen 'belangstelling hebben voor de 
staatshervorming noch voor de toekomst van 
Vlaanderen zich Vlaamsnationalistisch durft 
noemen. 

SABENA SCHEEP 
MET LUCHTMACHT 
SENELLE... 

Een glunderende Sabena-baas Pierre 
Godfroid sloot met de Belgische Luchtmacht 
een kontrakt voor de modernizering van de 
C-130-vliegtuigen. Vooral de navigatie-in-
strumenten zouden deze modernizering no
dig hebben om de 12 Hercules-vrachtvlieg
tuigen nog tot 2010 operationeel te houden. 

Met de modernizering zouden zo'n 1,3 

miljard frank kosten gemoeid zijn. Die zou 29 
maanden per C-130 vergen. Het hele pro
gramma zou over 5 jaar gespreid zijn. Het 
vernieuwingsprogramma is het eerste dat 
voor de C-130 ontwikkeld werd. In heel de 
wereld vliegen er zo'n 1.800 vliegtuigen van 
dit tipe. Sabena, dat als eerste de moderne 
apparatuur van de Amerikaanse firma Ho
neywell en het Belgische Fabrysis in de C-
130's inbouwt, kan op die manier nieuwe 
markten aanboren. 

...EN ABW 
De Sabena-top maakt blijkbaar van de 

politiek windstilte ten gevolge van de forma
tiebesprekingen nuttig gebruik om haar posi
tie tegenover de tegenstanders van de deal 
met Air France (Spitair) te verstevigen. Zelfs 
het ABVV liet zich nu door de kar van 
Godfroid spannen. 

Als sterkste vakbond binnen de luchtvaart
maatschappij eist het ABW onomwonden 
dat het akkoord tussen Sabena en Air France 
door de regering goedgekeurd wordt. De 
vakbond vindt zelfs dat het akkoord des
noods door de ontslagnemende regering als 
lopende zaak afgehandeld moet worden. Dit 
is al te grof. 
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VOEREN 
De Voerense gemeenteraad heeft kennis

genomen van de vernietiging door de Lim
burgse provinciegoeverneur van haar besluit 
om de Franstalige gemeenteschool van Sint-
Martens-Voeren te veri<open aan de Franse 
gemeenschap. De gemeenteraad van Voe
ren besloot het betv\/iste raadsbesluit in te 
trekken. De verkoop gaat niet door. 

Maar de Franstalige burgemeester Droe
ven heeft weer een nieuwe pesterij gevon
den. Hij verweet de Voerense pastoors op de 
gemeenteraad diskriminerend gedrag tegen
over de Franstalige Voerenaars. Droeven wil 
dat aangezien de gemeente het onderhoud 
van de kerken subsidieert, het Frans er in 
ruimere mate aan bod komt. 

De aanleiding voor Droevens nieuwe pes
terij was een reportage in de krant La Meuse 
over de wrijvingen tussen de Franstalige 
Voerenaars en de plaatselijke geestelijkheid 
en het bisdom Hasselt. Dit bisdom houdt zich 
strikt aan de regeling die bij de overheveling 
van Voeren naar Limburg werd getroffen. Die 
voorziet dat alleen in diensten met een 
partikulier karakter, zoals bvb. een doopsel, 
begrafenis of huwelijk, een andere taal dan 
het Nederlands aan bod kan komen. En zo 
hoort het. 

WIJ 

Ons VU-weekblad heeft een nieuw broertje 
gekregen. De Amerikaanse krantenmagnaat 
Hearst en de voormalige Sovjet-regerings-
krant Izvestia hebben aangekondigd dat ze 
samen een weekblad gaan maken dat gelijk
tijdig in de Verenigde Staten en in de GOS 
zal uitkomen. Het blad zal in het Engels en in 
het Russisch gedrukt worden, onder de titel 
We/My (Wij). 

De bedoeling is de groeiende stroom aan 
ideeënuitwisseling tussen de VS en de GOS 
te kanalizeren. WIJ zal zich grotendeels 
richten op ekonomische onderwerpen die 
samenhangen met de invoering van de vrije 
markt. 

Het nieuwe blad zal op 26 februari zijn 
première maken in de kiosken. Het is reeds 
het derde blad dat bij ons weten onder die 
naam gepubliceerd wordt. Het eerste was 
,,onze WIJ". Naar verluidt verschijnt onder 
dezelfde naam in Nederland nog een tijd
schrift voor homofielen. Toeval! 

RADIOS 

De speciale gezant van de Verenigde Naties Maaracit Goulding wordt in 
Karlovac begroet door een Kroatisch officier. Goulding slaagde er tot begin 
deze week nog niet in alle Servische leiders te overhalen om het VN-plan te 
aanvaarden. Dat plan voorziet de stationering van 10.000 blauwhelmen. Het 
bestand in Kroatië lijkt intussen betrekkelijk stand te houden. Er worden wel 
schermutselingen gemeld, en deze week zouden Servische strijdkrachten ook 
een Kroatisch dorp aangevallen hebben. Nochtans houdt dit bestand, en het 
dateert reeds van 3 januari, het beste stand van allemaal. Senator Willy 
Kuijpers had zich in die nieuwjaarsdagen ingezet voor de vrede tussen Serven 
en Kroaten. (foto Reuter) 

De Raad van Bestuur van de BRTN heeft 
eenparig de plannen om met een vijfde 
radionet te starten goedgekeurd. Dat net zou 
dan dat deel van de luisteraars tot doelpu

bliek hebben dat zich niet thuisvoelt bij 
Studio Brussel of Radio 2. Het wordt een 
echt pretnet, met veel vedettenpresentato-
ren, al ontkent de BRTN dit ten stelligste en 
zegt ze dat ze haar opdracht als openbare 
zender (het geven van informatie, vorming 
en ontspanning) ook op dit vlak wil waarma
ken. Tot daar niets aan de hand, maar de 
BRTN wil bovendien deze pretradio betalen 
via reklame. 

Strikt wettelijk gezien kan de BRTN dit 
perfekt. Het protest van VTM dat de BRTN 
hen nu de oorlog verklaard heeft, is dus niet 
korrekt. Anderzijds is het natuurlijk zo dat 
VTM al langer droomt van een kommercieel 
radiostation op landelijke bazis. De BRTN 
maait met Radio 5, dat zich net tot hetzelfde 
publiek richt, het gras voor de voeten van 
VTM. 

Maar niet alleen VTM steigert. Ook de 
lokale radio's en de uitgevers van dag- en 
weekbladen gingen op hun achterste poten 
staan. Sommigen verwachten immers dat de 
installatie van een nieuwe radiozender on
vermijdelijk weer reklame-inkomsten zal ont
trekken aan de vrije radio's en de geschre
ven pers. Anderen dan weer ontkennen dat 
een Radio 5 veel invloed zal hebben op de 
reklamebestedingen. 

VORSERS 

De vorsers trekken aan de alarmbel. Aan 
de fakulteit Wetenschappen van de Gentse 
universiteit werden maandagochtend de 
zwarte vlaggen uitgehangen. Na jaren van 
fors inleveren voor het wetenschappelijk on
derzoek, worden nu door de Vlaamse rege
ring opnieuw besparingen in het vooruitzicht 
gesteld. 

In termen van het percentage van het BNP 
behoort ons land al tot de rode lantaarndra
gers van het wetenschappelijk onderzoek in 
Europa. De vorsers willen dat de Vlaamse 
regering een degelijk wetenschapsbeleid uit
tekent met een vizie op termijn. Er moet 
bovendien een degelijk uitgebouwde infra-
struktuur kkomen voor de evaluatie, de be
toelaging en de ondersteuning van het fun
damenteel onderzoek in Vlaanderen. Er 
moeten ook betere loopbaanmogelijkheden 
komen voor de vorsers, en er mag maar één 
minister verantwoordelijk zijn voor het gehe
le wetenschapsbeleid in Vlaanderen. De vor
sers gaan op donderdag 6 februari in Brussel 
betogen. 
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KORTWEG 

• t%Hlpp0 Bustfuitt volgde Quy 
Sptiaets op als voorziüer van (te 
Partl Sociailste. Spitaete werd 
zoals bd(end eerste minister van 
de Waalse gewestregef ing. 2ljn op
volger staat bekend als een Intel* 
tekbieel en overtuigd wailingant. 
Voor Mi tot de PS toetrad was hij lid 
van Renard's Mouvement Populaf-
re Walton. 

m De Inflatie van de Jongste 12 
maanden daalde van 2,79% In de-
cemi>er tot 2,28%. Daarmee verste
vigt België zijn posKle in de top van 
de Europese landen met iiet laagst-
se inflatiecijfer. 

• Volgens een onderzoelc van de 
Universitaire Instelling Antwe^en 
zijn XTC«jpilten tcanlcervefwelc-
kend, en kunnen ze 3»Hs dodeiifk 
zijn. Deze nieuw drugs wordt vooral 
in dancings geslikt om in een euto-
rtsche stemming te geraken en de 
vermoetdiieid niet te voelen. 

• in Nederland mag men voortaan 
nog maksJmaai 6 uur per dag aan 
een iMteldsciienn werken. Over 
de schadelijkiteid van het werken 
met beeldschermen bestaan nog 
geen harde bewijzen. Maar de 
t>eeldschennarbeiders hebben wei 
meer gezondheidsklachten en hun 
produkthrlteit neemt na twee uur 
ononderbroken beeldschermwerk 
af. 

• Het eerste BRTN-tv-joemaal 
wordt vanaf 2 maart ui^ezonden 
om 18 u. en uitgebreid tot 10 minu
ten. IMinder goed nieuws is dat heel 
wat jonge Vlaamse gezinnen dan 
hun avondlljke eetgewoonten zui
len moeten aanpassen. Want Tik
tak gaat daardoor vermoedelijk al 
om halfzes In de eter. 

• Soldaat-milicien-kabinetsmede-
werker-vedette Koen Wauters 
mag van de nieuwe Kultuurminister 
Hugo Weckx verder blijven werken 
(H) het kabinet van Kuttuur. baan
deren had zich ni. afgevraagd wat 
er met Wauters zou gebeuren nu 
OBwael geen minister meer is. 
Weckx zal Wauters binnenkort bij 
zteh ontbieden, want naar hij verno
men heeft wist Dewael niet zo goed 
waar hij de jongste tijd uithing. Kijk 
eens in de popkalenders en de tv-
programma's, Hugo. 

• Afgevaardigd-bestuurder van het 
VEV René De Feyter zal door het 
A^emeen Nedeilands Zangver
bond voorgedragen worden als 
nieuwe voorzi»er van het Overleg-
cerrtrum van Vlaamse Verenigin
gen. Daar zal hij Van Genen (DF) 
qjvolgen. 

WERKEN MET 
MULTIPLE SCLEROSE 

iUlultiple sclerose (IMS) is de meest voor
komende aandoening van het centrale 
zenuwstelsel bij jonge volwassenen. Het 
is een demyiiniserende aandoening. De 
myeline zorgt voor de isolatie van de 
zenuwvezels die de prikkels doorgeven. 
Bij IMS wordt de myeline rond de zenuwve-
zeis in de hersenen en het ruggemerg 
aangetast. Wanneer de myeline bescha
digd is worden signalen niet of verkeerd 
doorgegeven. 

De onvoorspelbaarheid van de ziekte is 
één van de grootste psichologische moei-
lijlcheden voor de patiënt en zijn gezin of 
leefkring. Zowel de patiënt ais z'n omge
ving moeten als gevolg van de ziekte een 
,nieuw' leven beginnen. De problemen op 
psicho-sociaal vlak doen zich echter niet 
alleen thuis voor, maar ooi( op het werk. 

Er bestaat bij de werkgevers een, enigs
zins begrijpelijke, terughoudendheid om 
mensen met MS tewerk te stellen, of in 
dienst te houden. Een IVIS-patiënt lompt 
met een aantal specifieke simptomatsche 
problemen. Eén van de meest vooricomen-
de en grootste klachten is de zogenaamde 
,IVIS-vermoeidheid'. Deze is erg specifiek 
en niet te overbruggen door rust of wilks-
kracht. Ook komen krachtverlies in benen 
en armen voor, evenwichtsstoornissen, 
gevoelsstoornissen, koude voeten en psi-
chische stress. Toch kan een aantal kleine 
praktische aanpassingen op het weri( er 
voor zorgen dat de werknemer met MS op 
een behoorlijke wijze kan meedraaien in 
het arbeidsproces. Ook is de werkgever 
dikwijls slecht geïnformeerd over de ziek
te, en is hij helemaal niet op de hoogte van 
de maatregelen, de wettelijke bepalingen 
en de subsidies die toelaten om een MS-
patiënt in dienst te nemen of te houden. Al 
te vaak worden mensen die tijdens hun 
loopbaan door de ziekte worden getroffen 
veel te vroeg „op de ziekenkas gezet". 

Onlangs werd het projekt MS en tewerk
stelling opgestart. Aan An Vermeuten van 
de MS-kliniek van Melsbroeit vroegen we 
hieromtrent een woordje uitleg. 

„De Nationale Multiple Sclerose Liga en 
het Nationaal Centrum voor Multiple Sclero
se in Melsbroel< hebben van het Europees 
Sociaal Fonds een betoelaging gekregen om 
in ons land een projekt op te zetten, in dit 
geval een aktie, rond ,MS en tewerkstelling'. 
De EG heeft een prioritair aksent willen 
leggen op het onderzoek rond de mogelijke 
oorzaken van de hoge werkloosheidscijfers 
van mensen met deze ziekte. Uit vele studies 
blijkt immers dat de graad van werkloosheid 
bij personen met MS zeer hoog is: 17 tot 
25% ondanks het feit dat een groot aantal 
onder hen nog in staat is om op bevredigen-

Ook mensen met MS kunnen zich 
bekwamen in de informatlka. 

de wijze hun werk uit te voeren. Naast de 
financiële, ekonomische en psichologische 
weerslag van deze situatie wordt ook de 
levenskwaliteit aanzienlijk aangetast." 

• Hoe gaat u het projekt uitwerken? 
„Op basis van de studie ,MS en tewerk

stelling' verloopt de uitwerking van het pro
jekt in drie fasen. 

De eerste fase bestaat uit de verzameling 
van alle publikaties en uitgevoerde studies 
rond dit ondenverp. 

In het kader van de tweede fase loopt 
momenteel een opleiding in informatlka voor 
mensen met MS die zich graag bekwamen in 
het gebruik van komputers. Deze opleiding 
biedt een supplementaire kans op reïntegra
tie op de arbeidsmarkt. Het ritme van deze 
lessenreeks sluit dan aan bij het uurrooster 
van een halftijdse job, wat ons toelaat om de 
invloed van bepaalde faktoren, zoals bv. de 
vermoeidheid en het zelfvertrouwen op de 
werkprestatie in te schatten. 

In een derde fase worden de werkomstan
digheden op het terrein bestudeerd. Er wordt 
een analise van mensen met MS op het werk 
zelfgemaakt, georiënteerd naar de moeilijk
heden waarop zowel de zieke als de werkge
ver kan stuiten. Wij overwegen een intensie
ve begeleiding op de werkplaats zelf. Deze 
begeleiding betreft zowel de zieke (verbete-
nng van de werkomstandigheden, morele 
steun...) als de werkgever (informatie over 
sociale wetgeving, financiële voonwaarden, 
subsidies...)." 

• Zo'n een opzet vergt toch de inzet van 
heel wat gespecialiseerd krachten? 

„Om de laatste fase van het projekt te 
kunnen realiseren, zoeken wij de medewer
king van personen met MS, werkgevers en/of 
organisaties die zich bezig houden met de 
tewerkstelling van minder-validen. 

Wie geintereseerd is om mee te werken of 
wie meer informatie wenst over de aktie ,MS 
en tewerkstelling' kan ons steeds kontakte
ren: MS en tewerkstelling, Ann Vermeu
len, Sellaerstraat 20 te 1820 Meisbroek, 
02/751.52.77 of 02/751.84.05." 
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PERSSPIEGEL 
De uitbreiding van de Vlaamse 
regering al of niet met de VU 
beheerste de {commentaren 
van het begin van deze weelc. 
Een gamma van aanmoediging, 
vraagstelling, ristko-aandun 
ding, halve spot of cinisme is 
een poging in óewo inleiding 
om verschillende reaktles op 
een rij te zetten. Afhankelijk 
weer van Vlaamse bekommer
nis, potiOeke binding of karak
ter zelfe. We laten het aan de 
lezer om hierbij het al of niet 
Juiste woord op de venschilien-
de auteurs te jatten. Of is de 
twijfel bij de joernallsten rond 
een ja of neen zo groot ais bij 
de politiekers zelf? (W.V.B.) 

De Standaard 
Gewonnen voor het gesprek van volk tot 

volk wijst Dirk Achten op de risiko's voor 
de VU. 

„De Volksunie vermoedt dat zij CVP en SP 
zover gel<regen heeft dat het grote gesprel< 
niet meer te stuiten is. Met dat binnen 
handbereik, wordt het moeilijk weerstand te 
bieden aan de sirenen die de afgeslankte VU 
in de Vlaamse regering lokken. Die partij 
bevindt zich in gewetensnood. Na de opdof
fer van 24 november opnieuw in een regering 
stappen, is een daad van uiterste vermetel
heid. 

Minder terughoudendheid bij de VU, waar 
er graag strategisch wordt gedacht over de 
toekomst van Vlaanderen en van het federa
lisme. Maar welk gewicht heeft een afge
slankte VU zonder de PVV? Een Volksunie 
in een brede regering van nationale eenheid 
kan de nestwarmte van het grote getal op
zoeken. Een Volksunie als opvuller van een 
koalitie van kristendemokraten en socialisten 
zal zich snel platgedrukt en verweesd voe
len." 

HETLAATSIENIEÜWS 
René Adams spreekt over ,,een lucht

spiegeling" voor de VU ais zij meent haar 
Vlaamse bekommernis zo te kunnen waar
maken. 

„Vooralsnog kan men enkel vaststellen, 
dat sommigen in de VU haast niet kunnen 
weerstaan aan de sirenenzang van de CVP. 
Zijn zij er van overtuigd dat hun kiezers het 

hen kwalijk zouden nemen indien zij niet 
zouden bijdragen tot de vorming van een 
,,Vlaams front"? Of wordt het gewicht van 
een ministerportefeuille zo hoog geschat? 
De sceptici beweren dat de VU nog eenmaal 
in zulke regering moet stappen om bij de 
volgende verkiezingen helemaal van de 
kaart geveegd te worden. Zij zouden wel 
eens gelijk kunnen hebben." 

Financieel § i b § Ŝ  
Ekonomische -fe^ -E^t_F JL^ 

Zet de zaken wat afstandelijker op een 
rij. 

„Voor de Volksunie vormt het alvast een 
moeilijke keuze, een dilemma dat zij vroeger 
trouwens al meermaals heeft moeten mee
maken. Door mee te doen aan de Vlaamse 
regering of aan een gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap, is er een kans dat 
men de federalizering een stap verder helpt. 
Maar er is de bijna-zekerheid dat er dan 
kompromissen moeten worden gesloten, en 
dat en zichzelf elektoraal verder marginali-
zeert, zeker met de hete adem van het 
Vlaams Blok in de nek. Al kan men het ook 
positiever bekijken: de federalistische 
zweeppartij die door een doorgedreven fede
ralizering zichzelf overbodig maakt." 

ITETBELAHGyAKUHBURP 

Mare Platel titelt „Vlaamse farce" en 
wijst op de Waalse tegenhanger en de 
moeilijkheden die deze gesprekspartner 
zal op de weg leggen in die genoemde 
Vlaams-Waaise onderhandeling. 

„Tegen eindelijk een zo definitief mogelij
ke staatshervorming, heeft geen verstandig 
mens ook maar een begin van bezwaar. Dat 
zou het samenleven tussen Vlamingen, Wa
len, Franstaiigen, tweetalige en andere Brus
selaars, Duitstaligen en andere Belgen pas 
weer prettig kunnen maken. Dat betekent 
dan wel de splitsing van Brussel-Halle-Vil-
voorde, een Vlaams-vriendelijker verdeling 
van de centen van de sociale zekerheid, de 
federalisering van de landbouw en bijvoor
beeld ook het kindergeld, de hervorming van 
de senaat en een eigen Vlaams parlement, 
geen Franstalig kiesrecht in Vlaamse ge
meenten rond Brussel, een duidelijke af
spraak over de Waalse wapenuitvoer en nog 
veel, veel meer. Als de kersverse Vlaamse 
frontbeweging meent dat alles en nog meer 
te kunnen afdwingen, zonder al te veel 
Vlaamse kleerscheuren en binnen afzienba
re tijd, zodat dit land niet al te lang zonder 
regering meer blijft, dan kent de Vlaamse 
dankbaarheid natuurlijk geen grenzen." 

LA LIBRE BELGIQUE 
Bij het afscheid van Spltaels als voorzit

ter van de PS ontleed Demelenne (auteur 
van het boek over dit Waalse kopstuk) de 
evolutie „met spanningen" van deze par
tij naar wat hij noemt „Volksunie Wallon-
ne . 

„De laatste maanden heeft G. Spltaels in 
de schoot van de PS een Waals-nationalisti
sche stroming laten ontwikkelen die steeds 
militanter en doordringender werd. Het „na-
tionaal-populisme" van Happart en zijn 
vrienden zal niet nalaten een reaktie uit te 
lokken van degenen in de PS die er niet op 
gesteld zijn deze partij te zien omvormen tot 
een soort van Waalse VU die de autonomle-
strijd boven de socialistische strijd stelt. 

De Brusselse socialisten bij monde van 
Moureaux en Picqué hebben reeds plechtig 
gewaarschuwd tegen de gevaren van een 
Wallingantische aftakking. In Wallonië riep 
het Euro-parlementslid Desama het risiko op 
van een breuk in de PS onder druk van de 
Waals-nationalisten. Voor de PS en zijn nieu
we president Busquin zal het jaar '92 er één 
zijn van rote gevaren. Dat staat buiten kijf." 

@ 

Jan Veestraeten is kordaat in het aan
moedigen van de VU. 

„Het bondgenootschap met de CVP en de 
SP biedt wel een perspektief voor de VU. Als 
het dubbelmandaat in 1994 tot het verleden 
behoort dan zal dit voor een groot stuk te 
danken zijn aan de politieke moed die de VU 
nu demonstreert en kunnen de Vlaams-na
tionalisten opnieuw In betere omstandighe
den naar de gunst van de kiezers dingen. 

De VU heeft evenwel geleerd uit de vorige 
regeringsdeelname en zal zich niet aan het 
lijntje laten houden tot het jaar 1994. In de 
voorbije legislatuur is het kabinet vertrokken 
met een vliegende start. In 1988-1989 wer
den de eerste en tweede fase van de staats
hervorming in snel tempo afgehandeld. Maar 
toen de derde fase er aan kwam, die eigenlijk 
de eerste fase had moeten zijn, viel de motor 
stil. De VU werd twee jaar lang op een 
werkelijk onfatsoenlijke wijze van het kastje 
naar de muur gestuurd en Schiltz en Ga
briels zullen dit heus geen tweede keer 
pikken. 

De VU zal bijgevolg alleen in een scenario 
stappen dat kan garanderen dat het parle
mentaire werk inzake de staatshervorming 
snel van start kan gaan en even snel tot een 
goed einde gebracht wordt. Over pakweg 
een half jaar moet de staatshervorming een 
feit zijn." 
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HORIZON 

MAN VAN HET JAAR 1991: JAMES A. BAKER 
Van de vele frustraties die de politikus en de diplomaat met 

elkaar delen is er één die zwaar doorweegt nl. het gevoel dat 
zij beiden meestal achter de gebeurtenissen aanlopen en dat 
hun optreden dus meer met ver-werken te maken heeft dan 
met vorm geven aan de tijd waarin zij leven. Diplomatie heeft 
daarnaast meer een ondertoon van behendigheid in het 
oplossen van konflikten die reeds gerezen zijn dan van het 
nemen van initiatieven, niet alleen om deze konflikten te 
voorkomen maar om een betere wereld op te bouwen... 

Het is dus goed even stil te staan bij het profiel van 
diegenen die in tegendeel opvallen door hun rol van baanbre
kers, die de gebeurtenissen vooruitlopen en die trends en 
stromingen veroorzaken, meer dan ze te ondergaan. Welnu, 
een van deze figuren is voor mij de huidige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, James A. Baker III. 

Het is u misschien ook opgevallen hoezeer deze opvolger 
van de destijds spektakulaire staatssekretaris Henry Kissin
ger de jongste jaren overal aanwezig is geweest. Kijk naar de 
belangrijke internationale problemen van deze generatie of je 
ontmoet de vrij diskrete maar steeds duidelijke boss van de 
VSA-diplomatie. 

Men zegt dat hij een zeer ambitieus man is en hij wordt 
steeds meer getipt als toe
komstig kandidaat voor het 
Amerikaans presidentschap. 
Weinig kandidaten zullen 
zich zo lang en zo ernstig op 
's werelds machtigste funktie 
hebben voorbereid als hij. 

Deze 62-jarige Teksaanse 
advokaat, vader van acht kin
deren, behoort sedert lange 
tijd tot een vriendenkring 
waaruit sedertdien enkele 
machtige karakters zijn naar 
voren getreden. Samen met 
de president placht hij in de 
zestiger jaren tennis dubbel
matchen te winnen in Hous
ton. Zij waren het al lang 
eens met elkaar dat presiden
ten die zelf hun eigen staats
sekretaris voor Buitenlandse 
Zaken wilden zijn, geen dipli-
matie van kwaliteit konden 
bieden. Zij vormen nu één 
gesmeerd team zonder het 
gekibbel dat tijdens de Reaganperiode opviel tussen het 
State Department, het White House en het Pentagon. 

Samen met D/c/c Ctteney (minister van Defensie) en met 
generaal Scowcroft (National Security Advisor) was Baker lid 
van een groepje van Drie Musi<etiers die in de zeventiger 
jaren met elkaar samenwerkten in de Ford-administratie. 
Baker was toen Undersecretary voor Buitenlandse Handel. 

Ik hoor dat hij sterk stèèt op zijn bevoegdheden inzake 
buitenlandse politiek en dat hij alle interessante dossiers naar 
zich toetrekt. Waar hij zich mee bezig houdt, geldt prioriteit. 
Andere dossiers (Latijns-Amerika, Afrika bvb.) staan ook niet 
in het daglicht. De Amerikaanse diplomaten zijn daar niet 
rouwig om: het prestige van het State Department, dat 
voordien vaak te lijden had van centrifugale machtsverhou
dingen, is er mee verbeterd. 

De relatie Baker-Bush is anderzijds vrij harmonieus. Zo 
merk ik dat Bush af en toe sommige verklaringen over 
buitenlands beleid liever aan Baker toevertrouwt dan ze zelf 
af te leggen. Vooral in perioden waar de Amerikaanse burger 
eerder in interne problemen geïnteresseerd is dan in ,,ver van 
zijn bed-shows". Hoe moet je anders verklaren wat Baker 
zegde in zijn bijzonder belangrijke speech in Princeton op 12 
december j . l . Het ging over een algemene sinteze van de 
gevolgen voor de VSA en voor de wereld van de perestroika 
en Baker legde bij die gelegenheid vast welke de rol en 
verantwoordelijkheid zou zijn van het ganse Westen tegen
over het uiteengevallen Sovjetimperium. Hét belangrijkste 
scharnierpunt van de diplomatie op het einde dezer eeuw. Je 
zou over dit punt normaal de VS-president verwacht hebben 
maar: alweer Baker! 

Anderzijds viel het mij op dat de president er blijkbaar een 
ogenblik aan gedacht heeft om Baker te dribbelen toen de 
top-diplomaat in het begin van de Golfkrisis blijkbaar niet 
dadelijk bereid was om gewapenderhand tussen te komen in 
Koeweit. Toen Irak in Koeweit binnenviel deed Bush niet eerst 
beroep op Baker maar wel op generaal Brent Scowcroft. Het 
was echter Baker die er in gelukt is de Amerikaanse houding 

te dedouaneren zowel voor 
het US-Conges als in de 
UNO. Dank zij hem is het 
VSA-optreden kunnen ge
beuren onder VN-vlag (wat 
veel erger heeft kunnen voor
komen). Ik heb hem persoon
lijk de VN-veiligheidsraad 
zien leiden in september 
1990, gezeten naast zijn 
„vriend en kollega" Shevar-
nadze waarmee hij titanen-
werk heeft verricht. Mevr. 
Tatcher, zegt men, was met 
die voorzichtige Baker-aan
pak niet zeer ,,happy": zij 
zijn verschillende keren in 
botsing gekomen. Baker is er 
nog steeds... 

Het verwondert mij niet dat 
vriend en tegenstander de 

- kwaliteiten van deze man (die 
< in 1991 meer dan 235.000 
I mijl aflegde en 35 landen 
^ aandeed) erkennen. De Fi

nancial Times noemde hem ,,Man of the Year". De lijst van 
zijn aktiviteiten opsommen? De Golf-krisis, Cambodja, Zuid-
Afrika, de vredeskonferentie over het Midden-Oosten die nu 
aan de gang is en waarvoor hij acht keer speciaal op reis trok, 
de afbraak van het Kommunisme, het afbouwen van de 
Koude oorlog en het lanceren van demokratie en vrije 
ekonomie in grote delen van de wereld enz... om Talleyrand 
jaloers te maken!... 

In het privé-bureau van James Addison Baker III hangt een 
eenvoudig houten kadertje met als opschrift: ,,lt can be 
done"... (wat op hetzelfde neerkomt als — vrijvertaald dan — 
Plus est en vous...). Van deze diplomaat-politieker zal de 
wereld nog horen. 

Hans De Belder 
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WATHELET OP GLAD IJS 

G
AAT de VU nu al dan niet in de 
Vlaamse regering, dat was vol
gens de Financieel Ekonomi-
sche Tijd van dinsdag de vraag 
die heel Vlaanderen een week 
heeft wakker gehouden. U kent 
het antwoord op die vraag al, op 
het moment dat we dit schrijven 
tasten wij nog in het duister. 
Een pronostiekje wagen is in 
zo'n omstandigheden een ha

chelijke onderneming. Toch durven we voor
spellen dat het kongres van woensdagavond 
een bewogen vergadering zal genoemd wor
den. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten hebben 
verleden week beslist om deel te nemen aan 
de onderhandelingen over het Vlaams re
geerakkoord. De partij had twee voorwaar
den gesteld om alsnog tot de Vlaamse rege
ring toe te treden. Ten eerste moesten de 
CVP en de SP zich akkoord verklaren met 
het principe om over de staatshervorming 
van gemeenschap tot gemeenschap te on
derhandelen, zonder inmenging van de fede
rale regering. En ten tweede diende een 
Vlaams regeerakkoord inhoudelijk waarbor
gen te bevatten dat er een vernieuwd Vlaams 
beleid op poten gezet zou worden. 

VOORWAARDEN 
VERVULD 

Wat de eerste voora/aarde betreft gingen 
CVP en SP dan toch overstag. Hoewel beide 
partijen het blijkbaar nog niet geheel aandur
ven om de dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap zonder federale bemiddeling 
te voeren, verklaarden ze zich wel akkoord 
met het principe dat de motor van de dialoog 
bij de deelregeringen dient te liggen. Aan
vankelijk bleven beide partijen evenwel bij 
formateur Waf/ie/ef aandringen om naar een 
federale koalitie met een tweederde meer
derheid te zoeken. Dit wijst erop dat ze de 
staatshervorming niet geheel willen loskop
pelen van de federale formatie. 

Opmerkelijk is verder dat de CVP en de SP 
zich ook schaarden achter het Vlaams eisen
programma dat VU en PVV opstelden. Het 
lijkt wel of iedereen plots bekeerd is tot het 
konfederalisme. Het partijbestuur besloot 
toen deel te nemen aan de onderhandelin
gen over een Vlaams regeerakkoord. In 8 
werkgroepen, waarvoor elke partij één 
hoofdverantwoordelijke-parlementair en drie 
sekretarissen-technici mocht afvaardigen, 
werd een Vlaams regeerprogramma van 60 
bladzijden bij elkaar gepend. In teorie kun
nen dus 96 Vlamingen ( 8 X 4 X 3 ) vertellen 
dat ze meegewerkt hebben aan het Vlaams 
regeerakkoord. 

De VU-onderhandelaars stelden toch wat 
verbaasd vast dat de CVP en SP zich vrij 
toegeeflijk opstelden tegenover de VU-ver-
zuchtingen voor dat regeerakkoord. Voelden 
CVP en SP zich in die Vlaamse regering zo 
alleen dat ze er alles aan wilden verhelpen 
om de VU mee te laten regeren? Of was de 
Heilige Geest in een lange koude nacht over 
de CVP- en SP-top neergedaald met het VU-
programma als boodschap, zoals een onder
handelaar het voorstelde? Wie zal het zeg
gen? 

H0t VU-kongres besliste 
woensdagavond of de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten ai 
dan niet tot de Vlaamse rege
ring zal toetreden. Vermits de 
deadline voor onze redaktie op 
woensdagmiddag ligt, kunnen 
we nog niet berichten over de 
afloop van dat belangrijke kon
gres. Toch zat er deze week 
heel wat beweging in de rege
ringsvorming. Wathelet, die In 
de wachtkamer wat in slaap 
gesukkeld was, werd wakker 
geschud. Hij kondigde maan
dagavond aan dat hl) TÜÜ trach
ten een tweederde meerder
heid bij elkaar te sprokkelen 
die losvan de regeringssamen
stelling in een dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap 
de beslissende stoot moet ge
ven aan de staatshervorming. 

In elk geval: de twee voorwaarden die de 
VU gesteld had om haar zetel in de Vlaamse 
regering te bezetten, waren op het eerste 
zicht vervuld. Het leek niet meer dan logisch 
dat het partijbestuur dat dinsdag bijeenkwam 
om de knoop over het Vlaamse regeerak
koord door te hakken, het kongres zou advi-
zeren de toetrede tot de Vlaamse regering 
goed te keuren. 

Maar. De kernvraag waarmee de VU-top 
sedertdien mee worstelde, was in welke 
mate de Vlaamse kandidaat-koalitiepartners 
te vertrouwen zijn. Ook in '88 werd immers 
met dezelfde partijen een regeerakkoord 
afgesloten, waarvan achteraf belangrijke 
stukken als de derde faze van de staatsher
vorming dode letter zijn gebleven. Het was 
toen mede aan bepaalde CVP- en SP-teno-
ren te wijten dat er van die derde faze niets in 
huis kwam. Van die derde faze heette toen 
immers niemand wakker te liggen. Een ver
gissing van formaat. 

Bovendien had deze vergissing tot gevolg 
dat wanneer de Vlaamse kristendemokraten 
en socialisten nu hoog bij laag beweren dat 
de staatshervorming eerst moet afgewerkt 
worden, iedereen zeer gegronde redenen tot 
wantrouwen had. Was het weer de Heilige 
Geest? Het VU-partijbestuur drong daarom 
dinsdag nog aan op een ultieme precizering 
van de gemaakte afspraken met betrekking 
tot de rechtstreekse dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap over de definitieve 
afwerking van de staatshervorming. 

SENSATIEZUCHT 
Dit had vooral te maken met een gezond 

wantrouwen van het partijbestuur. Het ge
wauwel over de verdeeldheid van de VU-top, 
over de kandidaat-ministers en andere india
nenverhalen (zelfs over het al dan niet gooi
en met asbakken) waarmee deze week de 
krantenkolommen gevuld werden, toont 
slechts aan dat sommige joernalisten meer 
belust zijn op sensatie dan sommige VU-
tenoren regeringsgeil. 

Maandagavond, na het onderhoud met 
Busquin, Deprez, Vandenbroucke en Van 
Rompuy, de roomsrode partijvoorzitters, had 
formateur Wathelet bekendgemaakt dat hij 
dan toch op de CVP-SP-eis inging om garan
ties voor een tweederde meerderheid bij 
elkaar te sprokkelen. Onafhankelijk van de 
regeringsvorming kondigde de formateur 
aan dat hij gesprekken wil voeren met PRL, 
Ecolo en FDF aan Franstalige kant, en met 
PVV, Agaiev en VU aan Vlaamse kant. 
Wathelet ging nagaan of hij van die partijen 
toezeggingen kon verkrijgen om mee te wer
ken aan een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap, op een of andere wijze gepa
troneerd door hemzelf. 

Algemeen werd venwacht dat Wathelet 
zich daarmee op zeer glad ijs begaf. In FDF-
kring werd gehoord dat men zo'n dialoog wel 
ziet zitten, op voorwaarde dat er gesproken 
kan worden over de grenzen van Brussel. 
Het FDF vormt voor zo'n dialoog echter een 
verwaarloosbare faktor. Van groter belang is 
het antwoord dat Wathelet krijgt van de 
liberale familie. 

En hier kunnen grote vraagtekens gezet 
worden bij de strategie die de PW van 
Verhofstadt volgt. De PVV liet immers weten 
dat ze niet wil meespelen aan een dialoog in 
de formule van Wathelet. De Vlaamse libera
len spelen wel zeer hoog spel. Stuurt Verhof
stadt, die eerst als formateur aan de Fransta-
ligen zowat alles beloofd zou hebben wat ze 
vroegen, zich later tot konfederalist pur sang 
bekeerde, en zonder skrupules het Vlaams 
eisenprogramma van de VU ondertekende, 
soms echt aan op nieuwe verkiezingen? 

(pdj) 
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TAALSTRIJD 

TAALBELANG IS OOK 
VERBRUIKERSBELANG 

Een perskonferentie ingericht door de 
Vlaamse Juristenvereniging en het ANC sa
men is wel een ongewone bedoening. Ool< al 
staat ANC hier niet voor African National 
Congres maar voor Algemeen Nederlands 
Congres, een uitloper van het Algemeen 
Nederlands Verbond (ANV). 

Op dinsdagmorgen 28 januari hadden zij 
een toch wel kwalitatief indrukwekkende 
groep nieuwsmensen, Europarlementsleden 
en anderen bijeen gekregen in het Internatio
naal Pers Centrum te Brussel. 

ADVIES OP VALSE 
GRONDSLAG 

Ongelooflijk en toch waar: in 1991 daagt 
een Franse firma een Vlaamse verdeler voor 
de rechtbank van Koophandel te Leuven 
omdat deze verdeler weigert, zijn Franse 
produkten met Nederlandse etiketten te 
voorzien. De Franse firma steunt op een 
Belgische wet ter bescherming van de ver
bruiker. Deze stelt dat de etikettering moet 
gebeuren ,,minstens in de taal of de talen 
van het gebied waar de produkten op de 
markt worden gebracht". De Leuvense 
rechtbank, gedrongen door de (franskiljon
se?) verweerder, vraagt onderdanig aan het 
Hof van Justitie of de Belgische wet soms 
niet tegenstrijdig is met een EG-richtlijn of 
met artikel 30 van het EG-verdrag, dat elk 
protektionisme verbiedt. 

Het Hof zelf echter herformuleert de vraag 
naar de verenigbaarheid door het zo voor te 
stellen alsof de Belgische wet een andere 
dan de landstaal verbiedt. 

Vanzelfsprekend brengt het Hof zelf dan 
een advies uit volgens welk er inderdaad 
onverenigbaarheid bestaat, precies wegens 
dit (niet bestaand) verbod. Het gaat dan 
verder, en komt, langs kronkelige juristische 
denkwegen, tot de stelling dat ,,een voor de 
koper gemakkelijk te begrijpen taal" moet 
volstaan. 

BETWISTBARE 
UITSPRAAK 

De inrichters van de perskonferentie zien 
nog steeds geen tegenstelling tussen ,,een 
voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal" 
en het wettelijk verplichte gebruik van de 
landstaal (zonder uitsluiting van andere). 
Deze laatste regeling kan beschouwd wor
den als een toepassing, een territoriale inter
pretatie van de eerste. 

W. Vandaele duldt geen diskriminatie 
van de verbruikers uit de kleinere 
Europese taalgebieden. (foto oann) 

Eigenlijk hoeft er dus niets aan de hand te 
zijn. Een zelfbewust Vlaams rechter zou, na 
kennisneming van dit advies, de Belgische 
wet terzake zonder meer toepassen. Maar dit 
is niet het geval. Erger nog, ook in Nederland 
hebben al enkele rechters gemeend dat 
louter Engelse of zelfs Duitse etiketten vol
staan als „gemakkelijk te begrijpen". Het 
hangt dus van het kulturele zelfrespekt of 
van het snobisme van de betrokken rechter 
af, of de landstaal al dan niet beschermd 
wordt. Dat dit laatste in afnemende mate 
gaat gebeuren is te verwachten, wanneer 
men verneemt dat de Nederlandse Raad van 
State een wetsontwerp onderzoekt dat het 
gebruik van ,,het Nederlands" wil vervangen 
door ,,een voor de gebruiker gemakkelijk te 
begrijpen taal". De wetgever, de gemeen
schap dus, schuift de bescherming van de 
verbruiker én van haar taal, door naar de 
willekeur van de rechters. 

De initiatiefnemers, Wilfried Vandaele en 
prof. dr. Marcel Storme, menen dat de ver
zwakking van het taalvoorschrift op dit punt 
diskriminerend werkt ten nadele van een 
groot aantal verbruikers en van de producen
ten uit kleinere taalgebieden (die altijd voor 
vertalingen moeten zorgen, de grote haast 
nooit). 

Bovendien schept ze rechtsonzekerheid 
(wat is precies ,,een gemakkelijk te begrijpen 
taal"?) en beloont ze hen die nooit een 
inspanning hebben gedaan om andere talen 
te leren. 

Zelf zouden wij daar nog een andere 
bedenking willen aan toevoegen. 

De EG is een marktonderneming. Zij kent 
alleen ekonomische belangen en maakt alle 
andere daaraan ondergeschikt. Kon ze alle 

talen wegtoveren, ze zou deze belemmerin
gen voor het verkeer van mensen graag zien 
verdwijnen. 

Daar tegenover moeten de volkeren van 
Europa stellen dat al dit geldgewin grenzen 
heeft. Over kuituur is de EG niet bevoegd. Bij 
botsing tussen kuituur en ekonomie moet de 
EG wijken voor hen die in Europa bevoegd 
zijn voor kuituur: de Staten en de deelstaten. 
Althans indien deze volkeren prijs stellen op 
hun overleving als groep. De zaak van de 
etikettering is bijgevolg geen juridische kluif 
en geen uitvloeisel van Belgische taalwette-
rij. 

Het gaat alle, vooral de kleinere, Europese 
volkeren aan: zowel de Denen, de Portuge
zen en de Grieken als de velen van wie de 
taal nog niet eens officieel erkend is (Katala-
nen, Basken...). 

NU VOET BIJ 
STEK HOUDEN 

Al te zeer heerst bij vele politici en ook in 
de openbare mening een Europees konfor-
misme, de neiging om zich bij voorbaat neer 
te leggen bij alles wat een EG-stempel 
draagt. 

In naam van Europa moeten we ons geen 
unitair model laten opdringen. 

Daarom is het van groot belang dat bij het 
begin van deze ontwikkeling, in een konkreet 
geval als dit van de etikettering, een goed 
spoor getrokken wordt. 

Weliswaar heeft de betrokken Franse fir
ma beroep aangetekend te Brussel. 

Ondertussen komt het er op aan, Belgi
sche en Nederlandse, zo mogelijk ook ande
re nationale en Europese parlementsleden 
wakker te schudden. 

Een wijziging van de wetgeving is in België 
zomin als in Nederland voor iets nodig; 
integendeel, een van de EG-richtlijn ware 
wenselijk. 

Hoe zwakker het taalbewustzijn is, hoe 
meer het behoefte heeft aan wettelijke be
scherming. Hoezeer dit nog het geval is, 
werd op het einde van de perskonferentie 
ongewild geïllustreerd door een Nederlander 
die daar kwam vanuit verbruikersbelangen. 
Hij vroeg achterdochtig, wat het ANC precies 
in het schild voerde, waarom aan de be
scherming van de verbruiker taalbelangen te 
pas kwamen. 

Het klonk als: de belangen van de verbrui
ker beschermen is goed, als die van zijn taal 
maar niet meteen beschermd worden. 

Karel Jansegers 
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OMSLAGVERHAAL 

GROETEN UIT BRUSSEL! 

H
ET Vlaams Komitee voor Brus
sel (VKB) IS zo eén van die 
eerbiedwaardige en traditionele 
zelfhulpgroepen voor de Brus
selse Vlamingen, met een rijke 
geschiedenis Het woordje zelf
hulpgroep klinkt misschien een 
beetje zielig, het VKB kan beter 
omschreven worden als een plu
ralistisch komitee van verenigin
gen Het VKB stelt zich politiek 

onafhankelijk op en verdedigt de belangen 
van de Brusselse Vlamingen 

Het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB) is 
zo eén van die eerbiedwaardige en traditio
nele zelfhulpgroepen voor de Brusselse Vla
mingen, met een rijke geschiedenis Het 
woordje zelfhulpgroep klinkt misschien een 
beetje zielig, het VKB kan beter omschreven 
worden als een pluralistisch komitee van 
verenigingen Het VKB stelt zich politiek 
onafhankelijk op en verdedigt de belangen 
van de Brusselse Vlamingen 

Dat gebeurt hoofdzakelijk door bnefwisse-
ling Wanneer er een overtreding van de 
taalwet vastgesteld wordt, wordt dit aange
klaagd bij de verantwoordelijke instantie of 
overheid Nochtans kennen heel wat Brus
selse Vlamingen het bestaan met van het 
maandblad De Brusselse Post of het VKB 
Het komitee lijkt een beetje verstard, en is 
dnngend aan verjonging toe De nieuwe 
hoofdredakteur (42) is het jongste lid van het 
komitee Hij verwijt de politieke partijen een 
beetje dat ze het Vlaams Komitee nieuw 
leven zouden kunnen inpompen door een 
jonge vertegenwoordiger af te vaardigen 
Maar dat gebeurde totnogtoe met 

VAN HOORICK 
Het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB) 

werd in 1933 opgencht als Vlaamsch Ver
bond door Jozef Clottens en Hendrik Fayat 
Na de tweede wereldoorlog werd de naam 
veranderd m Komitee tot Bevordering van 
het Vlaams Leven te Brussel Leo van Hoor-
ick trad toen op de voorgrond, van de gelijk
namige familie die de Bouwkroniek uitgaf 
Clottens heeft Leo van Hoorick overhaald om 
een blad uit geven, dat het standpunt van het 
Vlaams Komitee zou weergeven Op dat 
moment was het helemaal met vanzelfspre
kend om in Brussel met een Vlaams tijd
schrift op de markt te komen Maar het 
Vlaams Komitee was moedig in volle repres
sie organizeerde het bvb de eerste grote 
Vlaamse manifestaties in Brussel 

Intussen is De Brusselse Post aan z'n 
42ste jaargang toe Het blad bleef al die tijd 
in handen van de familie van Hoonck, waar 
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het bij de Bouwkroniek gedrukt werd Gedu
rende veertig jaar werd de eindredaktie en 
de invorming gedaan door Amaat Hulle-
broeck, die (samen met gewezen WlJ-redak-
teur Hugo De Schuyteneer) op de Bouwkro
niek werkte en jarenlang het blad bijna alleen 
volschreef 

Recent heeft de familie Van Hoorick de 
naam De Brusselse Post aan het Vlaams 
Komitee geschonken Dit betekende ook dat 
al het werk voortaan door het VKB verricht 

De Lodewijk de Raetsttehting 
hieid verteden weekend een 
koHokwium over de Brussetse 
Vlamingen. In een reportage
reeks die deze week start, 
neemt WU poolshoogte bt] de 
Vlamingen van Brussel. Is de 
Vlaamse strijd in Brussel ge^ 
streden? Of worden Vlaamse 
Brusselaars zo stilaan een be
dreigde soort? Naast een ver
slag van het koilokwium van de 
Lodewp de Raetstichting, 
brengt WM u deze week de 
Brusselse groeten van Leo 
Cambré, de kersverse hoofdre
dakteur van Ds Brusselse Posf, 
het blad van het Vlaamse Komi
tee voor Brussel, en van Jef 
Verhelst, de verantwoordelifke 
uitgever van Deze Week In 
Brussel. 

moest worden, men een nieuwe hoofdredak
teur moest vinden, en het aantal bladzijden 
tot 16 moest beperken Leo Cambre aan
vaardde om hoofdredakteur te worden Als 
lid van het VKB werkte hij al regelmatig mee 
aan De Brusselse Post Het blad telt op dit 
ogenblik tussen de zeven- en achthonderd 
betalende abonnees, overwegend uit Brus
sel en Vlaams-Brabant Toch wordt De Brus
selse Post ook in de Vlaamse provincies 
gelezen 

Maar nog met genoeg, want volgens een 
studie van gemeenschapsminister Weckx 
(CVP) moeten de Vlamingen van buiten 
Brussel met van hun hoofdstad hebben 

Leo Cambré: „Tja, dat zijn zo van die 
studies waarvan de man in de straat zegt 
Dat wist ge toch al" Toch vind ik het goed 
dat Weckx het imago van Brussel bij de 
Vlamingen buiten Brussel heeft laten onder
zoeken De rezultaten beantwoorden aan de 
werkelijkheid De onveiligheid, de koncentra-
tie van migranten in bepaalde delen van de 
stad, dat zijn zaken die we al langer aankla
gen 

Het IS wel zo dat het slechte imago van 
Brussel bij de Vlamingen deels te wijten is 
aan het feit dat ze Brussel met zo goed 
kennen Ik vind het spijtig dat veel Vlamingen 
in Brussel geen Nederlands spreken Veel 
Vlamingen lijken wel te denken dat Brussel 
een eentalig Franse stad is waar je met je 
Nederlands met terecht kunt Het Vlaams 
Komitee heeft daarvoor in Vlaanderen aktie 
gevoerd met een affichekampanje om de 
Vlamingen op te roepen hun taal in Brussel 
te spreken Indertijd stond het chique om in 
Brussel Frans te spreken Nu willen ze mis
schien laten zien hoe goed ze hun Frans wel 
kennen Nochtans is de situatie in Brussel 
wel degelijk veranderd Ik durf er mijn hand 
voor in het vuur steken datje op dit moment 
in Brussel in acht van de tien gevallen in het 
Nederlands terecht kunt Er zijn uitzonderin
gen, dat geef ik toe " 

GEEN EKSTREMISME 
• En wat indien je toch op zo'n uitzonde
ring botst? 

Cambré: „ Wanneer ik in het Nederlands 
iets vraag, en men antwoordt toch in het 
Frans, dan probeer ik het nog eens opnieuw 
in het Nederlands Blijft men dan nog bij het 
Frans, dan spreek ik ook Frans, maar dan 
zeg ik steevast dat het toch spijtig is dat men 
mij met in het Nederlands kan bedienen Dan 
komt men meestal met ekskuzes af, dat men 
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OMSLAGVERHAAL 

Leo Cambré: „Ik vind het spijtig dat veel Vlamingen in Brussel geen 
Nederlands spreken." ^ (toto R. szommer) 

al lang van plan is om Nederlands te leren en 
zo. Zo'n vernedering is het ergste dat Neder
landsonkundigen kunnen meemaken. En ik 
denk dat de Vlamingen op zo'n manier te 
werk moeten gaan om die hardleerse uitzon
deringen tot betere gedachten te brengen. 
Niet door Vlaams ekstremisme, want dat 
heeft een tegengesteld effekt. Maar zeker 
niet door al van in het begin Frans te spre
ken." 

• En stel dat je ergens een hemd wil 
kopen, en men spreekt er geen Neder
lands. Ga je dan je hemd ergens anders 
kopen? 

Cambré: „Neen, dat is een beetje over
dreven. Ik doe mijn aankopen volgens ande
re kriteria, prijs en kwaliteit bvb. Maar indien 
de verkoper geen Nederlands spreekt, zal ik 
hem wel zeggen dat het toch spijtig is dat hij 
zijn klanten niet in hun eigen taal kan bedie
nen. Ik ga er mij wel niet meer laten zien, dat 
is zeker." 

• Heeft de Brusselse Vlaming dan een 
beetje het gevoel dat hij door de Vlamin
gen bulten Brussel in de steek gelaten 
wordt? 

Cambré: „Ja. Door de Vlaamse regering 
ook trouwens. Wat het onderwijs betreft 
worden er bvb. inspanningen geleverd voor 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, 
maar volgens ons lang niet voldoende. De 
Vlaamse regering zou meer moeten eisen 
van de direkties en de leerkrachten in de 
Nederlandstalige scholen dat het Neder
landstalige scholen blijven. Het is allemaal 
mooi om voor de dag te komen met gestegen 
leerlingenaantallen in het Nederlandstalig 
ondenvijs te Brussel, maar wie eens een 
bezoekje brengt aan de refter in een Neder
landstalige basisschool in Brussel, hoort bij
na evenveel Frans als Nederlands spreken. 
Zoiets kan toch niet? We moeten er heel 
attent over waken dat het Nederlandstalig 
karakter van onze scholen behouden blijft. 
Het is al zo ver gekomen dat ouders op een 
oudervergadering eisen in het Frans te 
woord gestaan te worden. En als je dan als 
Vlaamse ouder hen erop wijst dat dat in het 
Nederlandstalig ondenvijs niet kan, dan ris
keer je nog uitgescholden te worden voor 
nazi." 

• En wat indien de Franstalige ouders die 
verkozen werden voor de lokale raden in 
het gemeenschapsonderwijs weigeren 
Nederlands te spreken op de vergaderin
gen? 

Cambré: „Dat is een beleidsprobleem 
waan/oor we een minister van Ondenvijs 
hebben. Ik vind dat zoiets niet door de 
beugel kan. Ouders die zich kandidaat stel
len voor zo'n lokale raad, moeten weten dat 
het om een lokale raad van het Nederlands
talig ondenvijs gaat, waar bijgevolg alleen 
Nederlands gesproken wordt. We gaan toch 
geen faciliteiten toekennen in het Neder
landstalig ondenvijs in Brussel zeker? 

Maar ik geef toe dat de problemen van ons 
ondenvijs in Brussel groot zijn. De subsidië
ring van de scholen is afhankelijk van de 
leerlingenaantallen, en dan is de verleiding 
groot om in de eerste plaats zoveel mogelijk 
leerlingen binnen trachten te halen. Iedereen 
weet dat de Franstaligen hun kinderen met 
alleen naar het Nederlandstalig onderwijs 
sturen omwille van de schone ogen van de 
Vlamingen. Sommige Franstalige of taalge
mengde ouders doen dit omdat ze willen dat 
hun kinderen Nederlands kennen. Maar de 
grootste reden waarom Franstaligen hun 
kinderen naar een Vlaamse school sturen is 
echter de overvloed van migrantenkinderen 
in het Franstalig onderwijs. Denk daarover 
hoe je wil, maar dat is de doorslaggevende 

reden. En je mag niet vergeten: de verfran-
sing die op dit moment nog plaatsvindt, 
gebeurt in de eerste plaats via het onderwijs. 
Een ommekeer moet ook in de eerste plaats 
via het ondenvijs gebeuren " 

COPAINS ENSEMBLE 
• De strijd is in Brussel nog helemaal niet 
gestreden. 

Cambré: „A/een, zeker met. Maar de strijd 
heeft zich verlegd, speelt zich nu op een 
ander nivo af. Het flagrante ekstremisme van 
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het PDF en konsoorten is fel verwaterd. Ik wil 
niet beweren dat het geheel tot het verleden 
behoort, maar we ondervinden erin elk geval 
niet zoveel last meer van. De dagelijkse 
vernederingen uit de jaren zestig van de 
Vlamingen omwille van het feit dat het Vla
mingen waren, dat is nu verleden tijd. 

De strijd is nu verschoven. Ik denk dat de 
Franstaligen jaloers zijn op de Vlamingen 
omdat wij beide talen machtig zijn. fi/laar de 
verfransingsdruk bestaat nog steeds, al is hij 
meer verdoken. Laat me enkele voorbeelden 
geven: je moet overal waar je te maken krijgt 
met een gemeentelijke of gewestelijke over
heid op je tellen passen. Dat gaat van een 
nieuwe identiteitskaart, je naam in de tele
foongids,... als je er niet op staat in het 
Nederlands bediend te worden, krijg je een 
Franse identiteitskaart, en staat je straat
naam in het Frans in de telefoongids. En een 
metrokaartje vragen in het Nederlands is al 
helemaal een hopeloze zaak. Wie niet elke 
dag opnieuw bereid is om die strijd te voeren, 
ja die wordt op den duur verfranst. Dikwijls 
gewoon omdat men die dagelijkse strijd beu 
wordt: „On est copains ensemble si on 
s'entend bien." Natuurlijk, maar de Vlaming 
moet wel Frans spreken. 

Een ander voorbeeld: bij de aanwervings-
voorwaarden voor de hulpagenten die er 
n.a.v. de rellen met migranten gekomen zijn 
stond niet bij dat ze de twee grote landstalen 
moesten kennen. Er werd klacht neergelegd 
bij de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht. 
Die klacht werd ontvankelijk verklaard maar 
anderzijds toonde de Kommissie wel begrip 
voor de hoogdringendheid. En voile, we zijn 
weer vertrokken. Na een jaar moeten die 
hulpagenten zogezegd het bewijs leveren 
dat ze beide landstalen kennen. Ge ziet van 
hier dat er een burgemeester in Brussel die 
hulpagenten met één jaar ervaring daarna 
nog op straat zal zetten. 

Of neem de gemeentelijke sportinfrastruk-
tuur. Die moet normaal gesproken tweetalig 
zijn. Iedereen kan echter vaststellen dat dat 
niet zo is. Nochtans zijn ze niet in strijd met 
de wet. De gemeenten hebben nl. vzw's 
opgericht die de sportakkomodatie uitbaten 
en beheren. En vzw's zijn niet ondenvorpen 
aan de taalwet..." 

VERFRANSTE 
VLAMINGEN 
• Men zegt in Vlaanderen wel eens dat de 
Vlaamse Brusselaars het toch wel getrof
fen hebben: al die Investeringen van de 
Vlaamse gemeenschap op onderwijs-, kul-
tureel, sociaal, ekonomisch,... vlak om de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel hoog te 
houden. 

Cambré: „Ja, dat is juist. Ik kan begrijpen 
dat de Vlaming uit Zoetenaaie of Beringen 
zich erover beklaagt dat de Vlaamse ge
meenschap voor zijn gemeente heel wat 
minder doet. fi/laar het verschil is dat je in 
Zoetenaaie bij de bakker automatisch in het 

Nederlands bediend wordt. Hier moetje elke 
keer opnieuw vechten voor je taal. Vlaande
ren mag ook niet vergeten dat als het Brussel 
verliest, het zijn hoofd verliest. Brussel is de 
hoofdstad van Vlaanderen, zo simpel is het. 
Ik geloof ook dat hier nog een groot poten
tieelaan nieuwe Vlamingen zit. Er zijn gewel
dig veel verfranste Vlamingen die eigenlijk 
wel zouden willen terugkeren naarde Vlaam
se gemeenschap. Maar ze moeten natuurlijk 
de kans krijgen." 

• Is de staatshervorming van '88 voor de 
positie van de Brusselse Vlamingen een 
verbetering geworden, of vallen er eigen
lijk weinig verbeteringen te bemerken? 

Cambré -.„Ik denk wel dat het ten opzichte 
van vroeger een verbetering is. Vroeger 
hadden we geen waarborgen. Natuurlijk, 
toen zat de Brusselse eksekutieve in de 
nationale regering. Veel hangt af van de 
personen die de bevoegdheid uitoefenen. En 
ik herinner me goed hoe er onder Jef Valke
niers op milieuvlak enorm veel gepresteerd 
werd. Zelfs de Franstalige pers moest dat 
toegeven. 

De nieuwe struktuur voor Brussel Is na
tuurlijk wel ingewikkeld, maar ja we leven nu 
eenmaal in een ingewikkeld land. En moes
ten nu eens alle Vlamingen in Brussel op 
Vlamingen stemmen, we zouden al een pak 
sterker staan. De Vlamingen hebben nog 
veel te veel gestemd voor hun burgemeester. 
Hoeveel Vlamingen zouden er niet voor 
Jean-Louis Thys gestemd hebben, denk je? 

En het is natuurlijk betreurenswaardig dat 
de weinige Vlaamse schepenen die er dan al 
in de 19 zijn, hun mond niet opentrekken. In 
Molenbeek bvb. zit een Vlaamse schepen 
van de SP die zijn best tracht te doen. Maar 
op de gemeenteraad wordt er geen jota 
Nederlands gesproken. Wanneer de Vlaam
se schepen een vraag gesteld wordt door 
een Franstalig gemeenteraadslid, antwoordt 
hij in het Frans. Maar wanneer een Vlaming 
een vraag stelt aan een Franstalige schepen, 
antwoordt die in het Frans. De strijd gestre
den ? 't Is verbeterd, maar 't is nog triestig." 

(pdl) 

Heel wat Vlamingen houden niet van Brussel. De Brusselse Vlamingen voeten 
zich dikwijls zelfs in de steek gelaten door de andere Vlamingen. Voor de VU is 
Brussel nochtans een stuk van ons, zoals de Brusselse VU op de betoging van 
het Aktiekomitee Vlaanderen '90 verleden jaar duidelijk maakte. Brussels 
Staatssekretaris Vic Anciaux schreef verleden jaar een gelijknamige brochure. 

(foto Dann) 
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DEZE WEEK IN WIJ: 
DEZE WEEK IN BRUSSEL 

V
ANUIT het sobere maar orde
lijke kantoor van Jef Verhelst 
dat aan de achterkant van het 
gebouw ligt kijk je neer op de 
overvolle parking van het 
CVP-PSC-hoofdkwartler. Op 
de parking staat nog meer 
glimmend blik dan op die van 
ons eigen Barlkkadenplein in 
tijden van regeringsonderhan
delingen. „Maar die kaloten 

parkeren toch stukken gediciplineerder dan 
ons eigen partijbestuursleden" mijmert onze 
wakkere fotograaf. Maar kom, dit is geen 
studie over stijlvol parkeren. Ter zake. 

• U bent verantwoordelijke uitgever van 
Deze Week in Brussel, is die krant van u? 

Jef Verhelst: „Deze week in Brussel is 
eigenlijk een uitgave van het Contakt- en 
Cultuurcentrum (CCC) dat op het einde van 
de jaren '60 is opgericht door de toenmalige 
minister van Kuituur Frans van Mechelen. 
Het CCC is momenteel gevestigd aan het 
Martelarenpleln. Zelf was ik niet bij de op
richting betrokken, want Ik werk pas van in 
1970 in Brussel, maar ik heb wel altijd dicht 
bij de konkrete werking gestaan. In 1977 trad 
ik in dienst bij het CCC. Het CCC treedt 
dienstverlenend op naar de Vlaamse Brus
selse verenigingen. Aanvankelijk waren dat 
de traditionele kultuurverenigingen en een 
aantal grote bonden zoals die van de Oost
en Westvlamingen en de Limburgers. Tij
dens de jaren die volgden heeft het CCC 
haar diensten steeds uitgebreid." 

• En welke diensten biedt het de vereni
gingen aan? 

Jef Verhelst: „We zijn begonnen met op 
een grondige wijze de adressen van de 
Brusselse Vlamingen op steekkaarten te zet
ten. We wilden weten hoeveel Vlamingen er 
In Brussel waren. Eenvoudig was dat niet 
want we kregen niet veel medewerking van 
de gemeentebesturen. 

Nu waren de meeste Brusselse soclo-
kulturele verenigingen wel aktief maar ze 
werden niet genoeg geruggesteund, het ont
brak hen vooral aan logistieke steun. Ze 
deden wel goed werk, maar op het vlak van 
promotie bv. schortte er vaak heel wat. Het 
centraal beheren van adressen, een verzen-
dingsdienst die goede kontakten heeft met 
de posterijen dat bestond allemaal niet, met 
alle gevolgen vandien. Ondertussen is ons 
bestand uitgegroeid tot meer dan honderd
vijftigduizend adressen. Het bestand wordt 
zeer goed bijgehouden en aangevuld, bij een 
verzending hebben we minder dan 1% re-

WiKiixLii. l^prikU-i w 1 

Pcze Week in Brussel 
Wociurfag l&JiBtun \'H1 ta iVl Uc«ktiM jbtissdse editie van De Streekkrant ixa uitpTt VMB hrt (o» 
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Dansende veertig plussers 
mpt * > sipun v3n 
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Deze week in 't Itort 

tour van de stukken, dat Is minder dan bij een 
postorderbrijfl Die adressen worden gebruikt 
om Deze Week in Brussel te verzenden maar 
ook de verschillende sociaal-kulturele raden 
van Brussel kunnen over dit bestand be
schikken. Wij houden ook de adressen- en 
ledentiestanden bij voor andere verenigin
gen, omdat die meestal onvoldoende infra-

De redaktl^antoren van het 
weekblad Dejx Week in Brus
sel Wmm tn een i^mber pand 
aan de Hamerstraat, vlak bij de 
bentchte Tweekeilcenstraat. 
Het hoek^ om en de weeë geur 
van de krtstendemokratie slaat 

Ë ln het gezicht, 
aar In deze buurt wordt ook 

nog zinnig werk verricht. We 
zegden het ai, Deze Week in 
Brussel wordt hier gemaaid. 
Jef Veitieist, de joviale verant
woordelijke uitgever van het 
biadf verwelkomt ons een beet
je vemtrooid, want een verant
woordelijke uitgever heeft altijd 
wei wat om de oren. E3e heer 
Verhelst werict een paar tele
foontjes af en een paar bezx̂ e-
kers buiten. Het gesprek kan 
beginnen. „Wat drinkt u? Bier? 
Wifn? ikzelf drink altijd koffie 
van 's morgens tot 's avonds, 
tot groot ongenoegen van m'n 
zenuwen!". 

struktuur hebben om dit efficiënt te doen. 
Verder doen we nog een heleboel verzendin
gen voor enkele tientallen verenigingen. Bij 
ons kunnen ze dat doen tegen een zeer 
gunstig tarief Bovendien gaat die korting 
niet in onze zak maar wordt ze uitgekeerd 
aan de verenigingen. Onze eigen administra
tie en boekhouding vergt natuurlijk ook een 
heleboel werk, maar van de ervaring die 
onze diensten opdoen kunnen de verenigin
gen dan ook weer profiteren. Bijvoorbeeld op 
het vlak van de wetgeving op de vzw's 
krijgen wij regelmatig vragen." 

STREEKKRANT? 
• De werking van het CCC behelst de 19 
Brusselse gemeenten. Is dit ook het ge
bied waar Deze Week in Brussel wordt 
verspreid? 

Jef Verhelst: ,,Ja, Deze Week in Brussel 
wordt gratis onder alle Vlamingen in de 
hoofdstad verspreid, maar mensen van bui
ten de agglomeratie kunnen zich op het blad 
abonneren. We vragen bij wijze van „rem
geld" 300 frank voor een jaarabonnement, 
op die manier zijn we zeker dat enkel geïnte
resseerde mensen van ons blad aanvra
gen." 

• Is Deze week in Brussel gelijktijdig op
gestart met de werking van het CCC? 

Jef Verhelst: „Het is iets later opgestart. 
Aanvankelijk was de naam Deze maand in 
Brussel. Het verscheen op magazineformaat 
voorzien van een kleurencover. Pas in janua
ri '85 zijn we, na eindeloze gesprekken en 
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Jef Verhelst: Vlamingen moeten alert blijven! (foto Szommer) 

diskussies, van start gegaan met Deze Week 
in Brussel." 

• De ondertitel van uw blad luidt Brussel
se editie van de Streekkrant. Wat is daar 
de uitleg voor? 

Jef Verhulst: „Da's zeer eenvoudig. De 
overstap van maandblad naar weekblad kon
den we niet betalen, wat logisch is in de 
kulturele sektor, ge hebt nooit geld. De raad 
van bestuur wilde enerzijds liever een week
blad dan een maandblad, maar het mocht 
niets meer kosten. Roularta, de uitgever van 
ondermeer De Streekkrant had al enkele 
tevergeefse pogingen gedaan om de Streek
krant in Brussel te lanceren. Ooit heeft Rou
larta met een tweetalig blad geëksperimen-
teerd, maar dat heeft niet gepakt, tweetalige 
initiatieven slagen zelden, dat is mossel noch 
vis. Vermits wij dan toch de adressen van de 
Brusselse Vlamingen in ons bezit hadden 
stelde Roularta voor om samen te werken." 

• Omwille van de centen dus. 
Jef Verhelst: „Ja maar wij zijn niet zo

maar een onderdeel van De Streekkrant. Er 
zijn zeer duidelijke afspraken gemaakt. Rou
larta werft en krijgt de opbrengst van de 
reklame die in Deze Week in Brussel staat. 
Om die reklamewerving te vergemakkelijken 
zeggen ze dat ons blad de Brusselse editie 
van De Streekkrant is. Vermits Deze Week in 
Brussel niet zomaar huis aan huis wordt 
verdeeld, zoals elders met De Streekkrant 
gebeurd, maar via postabonnementen, moet 
er in ons blad een evenwicht bestaan tussen 
reklame en redaktionele tekst. Die verhou
dingen verschillen van week tot week, maar 
als je dat op jaarbasis zou berekenen kom je 
ongeveer op een verhouding van van vijftig-
/vijftig. Die verhouding tekst/publiciteit is 
kontraktueel vastgelegd. In principe beslist 
Roularta welke publiciteit in Deze Week in 
Brussel wordt opgenomen, maar in het kon-
trakt staat dat advertenties waar mogelijk 
twijfels over bestaan niet geplaatst worden." 

• Over welke publiciteit gaat het hier? 
Jef Verhelst: „Dat is een moeilijk punt. 

Reklame die strijdig is met de openbare orde 
en goede zeden, en publiciteit die de samen
horigheid van de Brusselse Vlamingen, dat 
uniek samenwerkingsverband dat door de 
jaren heen ontwikkeld werd, zou kunnen 
schaden, wordt geweerd. Uiteraard komen 
er ook geen Franstalige advertenties in." 

• Geef eens een voorbeeld. 
Jef Verhelst: „Ik moet daar voorzichtig 

mee zijn, maar bijvoorbeeld bepaalde politie
ke advertenties. Gelukkig hoef ik daar niet 
alleen over te beslissen, wij hebben daarvoor 
een kommissie ad hoc." 

• Laten we het even hebben over de 
inhoud van de redaktionele tekst. Veel 
kuituur zo te zien. 

Jef Verhelst: „Bijde start van Deze Week 
in Brussel in '85 ging onze toenmalige voog
dijminister van Kuituur Karel Poma akkoord 
met de omschakeling van maandblad naar 
weekblad op voorwaarde dat de krant een 
.uitgaanskrant' werd. Over wat nu wel of niet 

een uitgaanskrant is, is ontzettend gepala-
verd; In het begin was het dan ook een blad 
dat zich helemaal op het uitgaansleven richt
te, dat is vandaag de dag iets minder het 
geval. De aandacht voor het Nederlandstalig 
sociaal-kultureel leven is nog zeer groot, 
maar we zijn een beetje meer ,stadskrant' 
geworden. M.a.w. ook ander dan kultureel 
nieuws over Brussel komt nu aan bod. We 
besteden nu ook veel meer aandacht aan de 
sociaal-kulturele raden van de 19 Brusselse 
gemeenten. Dit wil niet zeggen dat we gaan 
schrijven over een pensenkermis in Evere. 
Maar wanneer er ergens interessante initia
tieven worden genomen die het plaatselijk 

gemeentelijk vlak overstijgen dan zetten we 
dat in de verf. Veel wordt opgevangen in de 
uitgebreide aktiviteitenkalender die we we
kelijks plaatsen." 

• is uw redaktie sterk bemand of be
vrouwd? 

Jef Verhelst: „Wij werken met drie vaste 
medewerkers. Twee redakteuren en een re-
daktiesekretaresse." 

• U bent goed geplaatst om mee te spre
ken over het Vlaams kuituur- en vereni
gingsleven in Brussel. Is Brussel op dit 
vlak een bruisend stad? 
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Jef Verhelst: „Ik denk het wel. Wel valt 
mij op dat Brussel door het verdwijnen van 
een aantal gezelschappen nu minder een 
teaterstad is dan enkele jaren geleden. Dat 
verdwijnen heeft ondermeer te maken met 
de gewijzigde subsidiepolitiek van de over
heid. Anderzijds denk ik dat er meer muziek 
aan bod komt. De goede werking van de 
,Ancienne Belgique' is daar een voorbeeld 
van. Er zijn ook de trefcentra, die straks 
.Gemeenschapscentra' zouden worden, in 
de diverse gemeenten die toch stilaan een 
begrip worden. De trefcentra bouwen steeds 
beter hun werking uit, ook hun programmalle 
wordt aantrekkelijker en gedurfder. Toch 
denk ik, spijts enkele interessante gezamen
lijke initiatieven, dat de trefcentra nog te veel 
naast elkaar werken." 

• Deze Week in Brussel is dus een uit-
gangs- en stadskrant. Politiek komt wei
nig aan bod in uw blad. 

Jef Verhelst: „Beperkt. Wij hebben een 
rubriek, Uit de hoek' waar politieke stellingen 
aan bod komen. Het zijn interviews met 
politici of anderen die menen iets te vertellen 
te hebben met betrekking tot Brussel. Onder
aan de tekst staat wel duidelijk vermeld dat 
de geïnterviewde verantwoordelijk is voor de 
inhoud van de rubriek. Zo stellen wij duidelijk 
dat de mening van de geïnterviewde niet 
noodzakelijk die van de redaktie is. Trou
wens vanuit de redaktie kunnen we geen 
duidelijke politieke stellingnamen verkondi
gen zoals de Vlaamse dagbladen dat bijvoor
beeld doen. Deze Week in Brussel wordt 
voor een groot deel door de Vlaamse Ge
meenschap betaald, en men kan toch moei
lijk met overheidsgeld een aanslag plegen op 
de ideologische of filosofische overtuiging de 
lezer. Deze Week in Brussel moet een aan
vaardbaar blad zijn voor alle Brusselse Vla
mingen. " 

AANVAARDBAAR 
• We zullen het dan misschien niet in uw 
blad lezen, maar hoe is het volgens u 
gesteld met de Brusselse Vlaming? 

Jef Verhelst: „Ik ben afkomstig van Ron-
se, dus ook een tweetalige stad, ik kende 
daardoor de Brusselse toestand van voordat 
ik er woonde. Sedert 1970 woon ik in Brussel 
en heb het gevoel dat er sindsdien één en 
ander geëvolueerd is. Ik geloof niet dat de 
Brusselse Vlamingen nog .bedreigd' zijn. 
Het is zeker niet meer zo erg als twintig jaar 
geleden. Brussel was toen een Franstalige 
stad, dat is nu minder het geval, fvlisschien is 
dat voor een stuk doordat de Vlamingen er 
financieel sterker op geworden zijn, de Vla
mingen hebben een groter maatschappelijk 
aanzien gekregen. In winkels kan je veel 
meer dan vroeger in het Nederlands terecht, 
in een restaurant met enige klasse is het 
tegenwoordig haast ondenkbaar dat 
men er geen Nederlands spreekt." 

Ervaart u de werking van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest als heilzaam voor 
de Vlamingen in Brussel? 

Jef Verhelst: „Het is natuurlijk moeilijk 
om na twee en een half jaar werking een 
oordeel te vellen, maar ik denk dat dit toch 
een verbetering is voor de positie van de 
Brusselse Vlamingen. Er zijn iets meer mid
delen voor de Vlamingen vrijgekomen. Maar 
hét grote probleem blijft het schrijnend ge
brek aan financiële middelen, vooral dan 
voor de kulturele infrastruktuur die totaal 
verouderd is." 

• Toch leeft bij vele niet-Brusselaars de 
overtuiging dat de Vlamingen in de hoofd
stad verwend worden met allerhande sub
sidies en voordelen. 

Jef Verhelst: „Er is inderdaad een vorm 
van jaloezie of afgunst ten aanzien van de 
Brusselse Vlamingen. f\/faar op het vlak van 
kulturele infrastruktuur zitten we toch nog 
een stuk achter op de rest van Vlaanderen. 
In Vlaanderen staan heel veel kulturele cen
tra, in Brussel zijn er ook wel, maar die zijn 
meestal veel minder goed uitgerust. Wat 
men in Vlaanderen ook dikwijls vergeet is dat 
de gemeentebesturen van de Brusselse ag
glomeratie weinig of niets doen voor de 
Vlaamse verenigingen. Een voorbeeld: een 
Vlaamse scoutsgroep uit Brussel gaat op 
kamp, maar die hoeven zeker niet te rekenen 
op een vrachtwagen of een autobus van de 
gemeente." 

• Hebt u het gevoel dat de Brusselse 
Vlamingen bewust in de steek gelaten 
worden? 

Jef Verhelst: „Ik weet het niet. De over
heid heeft natuurlijk, zeker op het vlak van 
kuituur, zeer beperkte financiële middelen. 
Goed, de begroting van kult uur is niet gering, 
maar je mag niet vergeten dat er een enorme 
smak geld naar de BRTN gaat. Een feit is ook 
dat we nog nooit een Brusselse minister van 
kuituur hebben gehad, misschien heeft dat 
er ook wel iets mee te maken." 

Bij de niet-Brusselaars is er grote 
vraag naar gelelde stadswandelingen 
in de hoofdstad. 

• Hebben de Vlamingen buiten Brussel 
dan niet veel simpatie voor hun hoofd
stad? 

Jef Verhelst: „Dat zou kunnen, maar 
anderzijds merk je toch dat er belangstelling 
voor Brussel is. Wij organiseren bijvoorbeeld 
geleide stadswandelingen voor mensen van 
buiten Brussel, en daar is zeer veel vraag 
naar. De mensen willen dus wel naar Brussel 
komen maar er is wel een drempel die 
overwonnen moet worden. De tweetaligheid 
blijft nog steeds een barrière. Ook de onwen
nigheid tegenover de grootstad speelt vol
gens mij mee." 

NIET ZO SOMBER 
• in Vlaanderen bestaat bij sommigen de 
tendens om te stellen dat Brussel voor de 
Vlamingen onherroeplijk verloren aan het 
gaan is. Men heeft het dan over de nefaste 
rol die het Brusselse Hoofdstedelijke Ge
west zou spelen, maar ook over het grote 
monster Europa. Ziet u het ook zo somber 
in? 

Jef Verhelst: „Ik denk niet dat Brussel 
verloren is voor de Vlamingen, maar het 
wordt wel een zeer groot probleem. Ik praat 
met veel Vlaamse, Brusselse politici en die 
hebben nu wel begrepen dat er één en ander 
dient te gebeuren aan problemen als de 
woongelegenheid, de properheid van de 
stad, de veiligheid. Lange tijd sloot men voor 
deze aspekten zedig de ogen. De kans dat 
de Europese instellingen en al wat erbij hoort 
de bewoners in de stad versmachten is reëel, 
maar ook hier hebben de bestuurders van de 
stad wel ingezien dat het zo niet verder kan. 
Er zijn al een aantal voorzichtige maatrege
len genomen om het gevaar te bezweren. Ik 
heb ook de indruk dat de Brusselse binnen
stad niet meer zo vuil is als enkele jaren 
geleden. De woongelegenheid is een pro
bleem, maar anderzijds zijn er in Brussel 
toch nog tal van wijken waar het wonen niet 
zo duur is. De vraag is natuurlijk welke eisen 
u aan uw huis stelt. Wonen in Brussel is 
duur, nu goed, wonen in Weiteren is ook 
duur, 't hangt er vooral vanaf hoe je wil 
wonen. Al deze problemen zijn natuurlijk 
hetzelfde voor de Franstaligen als voorde 
Vlamingen." 

• Maar op kultureel vlak zijn de Vlamin
gen toch een veel kwetsbaardere groep? 

Jef Verhelst: „Het is natuurlijk een veel 
kleinere groep. Maar toch geloof ik niet dat 
de Brusselse Vlamingen verloren zijn. Er zijn 
de jongste jaren een aantal hoopgevende 
tekens, maar ik vrees wel dat het katastrofaal 
wordt de dag dat de Vlamingen zich zelfge
noegzaam gaan opstellen met een houding 
van ,we zijn er, we hebben het gehaald'. De 
dag dat de Vlamingen in Brussel niet meer 
voor hun rechten opkomen zijn ze verloren. 
Wanneer de Franstaligen gaan voelen dat de 
Vlamingen minder alert zijn zullen ze daar 
hun konklusies uit trekken en het laken weer 
helemaal naar hun kant halen!" 

(ts) 
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BERAAD OVER BRUSSEL 
Zaterdag j . l . ging in VLEKHO, te Schaar

beek, een kollokwium door met als titel ,,De 
toekomst van de Vlamingen in de hoofdstad 
van de Vlamingen". 
Een honderdvijftigtal Vlamingen, nogal goed 
gespreid over de verschillende leeftijdsgroe
pen (met een lichte ondervertegenwoordi
ging van de twintigers) was ingegaan op dit 
initiatief van de Stichting Lodewijk de Raet. 
Die heeft vanuit haar statuten de opdracht, 
,,onder de Vlamingen gesprek, bezinning, 
verstandhouding en samenwerking te bevor
deren met betrekking tot de kulturele, ekono-
mische, sociale en politieke problemen van 
hun samenleving". 

Na een verwelkoming door de al jaren 
bedrijvige voorzitter van de Stichting, prof. 
dr. Renaat Roels, kwam Urbaan de Becl<er, 
joernalist bij de BRTN, aan het woord. Hij 
bracht een schitterend, soms geestig maar 
naar de inhoud steeds ernstig referaat over 
„de toekomst van de Vlaamse Gemeen
schap in Brussel: welke zijn de aktuele 
knelpunten, welke zijn de mogelijke oplos
singen en hoe realiseren we die?". 

In feite vatte hij zeer goed de problematiek 
samen, die van meet af aan gespreid werd 
over drie werkgroepen. 

Voor elk van deze werkgroepen was een 
tekst klaargemaakt door alles samen een 
twintigtal deskundigen. Deze tekst was niet 
méér dan een beschrijving van de toestand, 
met een opgedrongen mening. Wel werd hij 
pas bij de aanvang medegedeeld. Niemand 
had dus de gelegenheid, hem vooraf te lezen 
en op grond daarvan eventueel bemerkingen 
voor te bereiden. Deze spijtige omstandig
heid komt wel meer voor bij kollokwia en 
kongressen. 

HET POLITIEKE LOT 
VAN BRUSSEL 

De eerste werkgroep liet zich in met het 
Institutionele kluwen. 

De overheersende mening hierover luidde 
dat dit kluwen ondoorzichtig is maar niet 
ondoordacht. Er zit een zekere logika in. 

Beschikken de Vlamingen te Brussel over 
echte politieke waarborgen, op alle ni-
veau's? 

Voor het voortbestaan van een Vlaamse 
minderheid zullen de Vlamingen in alle geval 
zelf moeten zorgen. 

Vastgesteld kan worden dat de Walen, ten 
laatste sedert de Renard-revolte, met België 
een projekt hebben en dit ook stapsgewijs 
uitvoeren: een België met drie gewesten. Zij 
vallen daarop terug omdat zij inzien dat het 
unitaire „Belgique è papa" niet meer houd
baar was, maar het bestendigt, onrecht-

Indien Brussel hoofdstad van de EG 
wordt, zal dit niet zonder gevolgen 
blijven voor de Vlaamse aanwezig
heid. 

streekser weliswaar, hun politiek ovenwicht 
in de Staat. Grote vraag: welk Vlaams ant
woord bestaat er op dit projekt? 

Er wordt steeds meer geschermd met de 
gedachte aan een Europees distrikt Brussel, 
ook (lichtzinnigerwijs) door Vlaamse zaken-
kringen. Het wordt dus tijd dat hierover eerst 
een ernstige kosten-baten-analyse verricht 
wordt. Waarbij de bedenking hoort, dat een 
louter ekonomische benadering niet volstaat. 

Een aktueel vraagstuk vormt de aanwezig
heid van duizenden vreemdelingen uit de EG 
die, als de EG-Kommissie haar zin krijgt en 
als de Belgische volksvertegenwoordiging 
daar niet tegen in gaat, op de gemeente
raadsverkiezingen in de toekomst zwaar zal 
gaan wegen. Men mag zich geen begooche
lingen maken over het percentage van hen 
die de Vlaamse politieke aanwezigheid — 
reeds nu zo zwak — zullen versterken. 

Ook over het Europese perspektief werd 
gedebatteerd. Brussel als Europese hoofd
stad werd, zacht gezegd, op gemengde ge
voelens onthaald, hoogstens als voldongen 
feit aanvaard. Er werd gesuggereerd de 

Europese instellingen zelf te decentralize-
ren; ook, de keuze van een hoofdstad te 
verdagen totdat de toetreding van oostelijker 
Europese staten een oostelijker gelegen 
hoofdstad wenselijker zou maken. 

De lezer merkt het al: zelf hebben wij aan 
de werkzaamheden van de eerste werkgroep 
deelgenomen. 

Dit mag het belang niet verminderen van 
de twee andere werkgroepen. 

LEVEN IN BRUSSEL ~ 
De tweede had het over de leefbaarheid 

van Brussel. Aspekten als ruimte-ordening, 
stedebouw, huisvesting, veiligheid en leefmi
lieu gaan alle Brusselaars aan, dus ook de 
Vlaamse. Zij bepalen mee of Vlamingen niet 
liever het nabije ommeland opzoeken. De 
deelnemers aan deze werkgroep beweerden 
dat de volgende mondgemene beweringen 
„mythes" zijn; iets wat zeker door vele 
buitenstaanders zal bestreden worden: 
1. Europa is een ruimtelijke slokop. 
2. De betonmafia en de vastgoedpromoto

ren hebben het voor het zeggen. 
3. Vrijheid betekent autoverkeer. 
4. Brussel is onleefbaar. 
5. Er Is (opnieuw) stadsvlucht. 
6. De budgetten zijn te beperkt. 
7. De Vlamingen zijn machteloos. 

De derde werkgroep tenslotte liet zich in 
met problemen van ondem/ijs, kuituur en 
welzijn. 

Deze groep hamerde vooral op de brood
nodige samenhang die bestaat tussen de 
problemen, behandeld door de drie werk
groepen, en op de noodzaak, de desbetref
fende oplossingen eveneens in samenhang 
te zien. 

WEGWIJZER 
Vanzelfsprekend schieten wij erg tekort bij 

onze poging, een hele dag uiteenzettingen 
en besprekingen op zo weinig plaats samen 
te vatten. Zovele interessante suggesties en 
zienswijzen zijn het vermelden waard, ook 
sommige die niet noodzakelijk algemene 
instemming kregen. 

Wie althans van een aantal ervan kennis 
wil nemen kan dit door het verslagboek aan 
te vragen bij de Stichting Lodewijk de Raet, 
Liedtsstraat 27-29,Schaarbeek (Brussel 
1210). 

Wij verheugen ons over de hardnekkigheid 
waarmee deze Stichting alert blijft voor de 
problematiek van onze gemeenschap, ook in 
tijden waarin deze problematiek bij de media 
en bij vele intellektuelen niet goed in de 
markt liggen. 

Karel Jansegers 
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WIJ IN EUROPA 

SCHOTTEN VOOR 
SCHEIDING 

IE het afgelopen week
einde in de buurt van 
Schotse pubs kwam, 
zal wel meer gezang 
en drinkgelag hebben 
kunnen waarnemen 
dan gewoonlijk al het 
geval is. In deze tijd 
van het jaar wordt na
melijk Robert Bums 
herdacht, een Schotse 

dichter met nationalistische inspiratie. Burns 
leefde in de 18e eeuw, net na de Union met 
Engeland. Schotten steken hun gevoelens al 
niet onder stoelen of banken, en zeker niet 
wanneer ze gedronken hebben. De Engel
sen moeten het in hun liederen en gedichten 
dan altijd als eersten ontgelden. 

Op Burns night drinken, zingen en rijmen 
alle Schotten, waar ze zich ook bevinden, 
nog eens biezonder ter nagedachtenis van 
de nationale dichter en op het heil van 
Schotland. 

The Sun wachtte tot die dag om haar 
resultaten van de opiniepeiling bekend te 
maken, met op de frontpagina een groot Sint 
Andreaskruis and „Rise now and be a nation 
again". Wat een evenement! 

GROTE NAMEN 
Schotten zijn fiere nationalisten, en herin

neren graag aan hun nationale helden zoals 
Williams Wallace, de allereerste guerillastrij-
der, die door de Engelse koning Edward in 
1298 werd terechtgesteld. En natuurlijk 
Mary, Queen of Scots, die na 19 jaar gevan
genschap in 1587 door Elisabeth I van Enge
land werd onthoofd. Maar ze dwalen ook 
graag in de meer recente tijden, en denken 
aan Robert Stevenson, de schrijver van 
Schatteneiland en Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
Aan Sir Walter Scott en zijn Ivanhoe, aan Sir 
Arthur Conan Doyle die Sherlock Holmes in 
het leven riep en aan Ian Fleming, de vader 
van agent 007. De eerste James Bond, Sean 
Connery, is trouwens ook een Schot, en hij 
werd onlangs lid van de Scottish National 
Party! Zelfs de eerste man op de maan, Neil 
Armstrong, kon het Schots paspoort van zijn 
ouders voorleggen! 

Allemaal denken ze graag terug aan uitge
weken Schotten die het „gemaakt" hebben: 
de staalbaron Carnegie of de teemagnaat 
Lipton, de eerste twee Kanadese premiers 
Mc Kenzie en MacDonald, ontdekkingsreizi
ger Livingstone... De rij is eindeloos en 
overigens verrassend. 

E IS DE VOLGENDE? 
Die fierheid een Schot te zijn gaat hand in 

hand met stevige zakelijkheid. Het is niet 
alleen de warme romantiek die de Schotse 
nationalisten wind in de zeilen blaast, ook de 
overtuiging dat het ook zakelijk en politiek 
beter is voor Schotland onafhankelijk te zijn 
in Europa. Alleen al het beheer van North 
Sea Oil betekent miljarden inkomsten die nu 
rechtstreeks naar Londen vloeien. Ze willen 
ook een eigen stem in de wereld, zeker nu 
Europa zich gaat verenigen. Daarom luidt de 
SNP-slogan „Independence in Europa" en 
„Litouwen, Estland, Letland, Oekraine, Slo
venië, Kroatië... Who's next?" (wie is de 
volgende?). 

Edinburg - The Sun, Brits bou
levardblad nummer 1, publi
ceerde op 23 januari j . l . de 
uitslagen van een uitgebreid 
opinieonderzoek waamit bil}kt 
dat 51% van de Schotten onaf
hankelijkheid wil, en slechts 
22% achter de status quo staat. 
De r ^ is voor „devolution", 
wat in onze termen éecmorali-
satie betekent. Uitstekend 
nieuws voor de Schotse natio
nalisten op een paar maanden 
van de „general elections", de 
parlementsverkiezingen. 

West-Europa hinkt inderdaad achterop, en 
toch zijn de regionale en nationale bewegin
gen duidelijk aan het groeien. Overal. 

Een even gezonde zakelijkheid noopt hen 
ertoe onmiddellijk hieraan toe te voegen, dat 
onafhankelijkheid niet wil zeggen dat we een 
„tartan curtain" (een stoffen gordijn) tussen 
Engeland en Schotland willen. 

„Wrong to have a tartan curtain", het is 
verkeerd een stoffen gordijn op te trekken, is 
de slogan van Labour parlementslid Alistair 
Dading. Natuurlijk geen douane- of paspoort-
kontrole! Een echtscheiding met onderlinge 
toestemming, dat is wat de Schotten willen. 
Om zelf hun onden/vijs, volksgezondheid, 
milieubeheer, kultuurbeleid en toerisme te 
kunnen beheren en beheersen. En om het 
recht te hebben solidair te zijn met andere 
Europese volkeren zoals Vlamingen, Bas-
ken, Katalanen of Korsikanen. 

Conan Doyle is ook een held waar de 
Schotten fier op zijn. (toto ap) 

7 ME11992 
Op die dag gaan de Britten naar de stem

bus voor gemeenteraadsverkiezingen. Alles 
laat uitschijnen dat de Conservatives die 
gaan verliezen. In teorie heeft Major de tijd 
tot half juni om parlementsverkiezingen uit te 
schrijven (dan zijn de vijf jaar van de legisla
tuur om), maar zolang zal hij allicht niet 
wachten, want het effekt van een nederlaag 
zal zich allicht doorzetten naar kort daarop
volgende verkiezingen. 

7 mei is dus de uiterste datum voor parle
mentsverkiezingen. Er zijn 72 zetels te ver
delen in Schotland, ook volgens het uninomi-
nale kiesstelsel: elke zetel = een kiesom
schrijving. Wie het meeste stemmen behaalt, 
heeft de zetel. Dus ook iemand met 30 % met 
achter hem drie kandidaten met elk 20%! Nu 
heeft Labour er 48, de Conservatives 9, de 
Liberals 10 en de SNP 5 parlementsleden. Er 
kan echter veel veranderen, dat hebben we 
in Vlaanderen gezien. En met een kiessis-
teem zoals het hunne, heeft zelfs een klein 
procentueel verlies soms een politieke aard
verschuiving tot gevolg. Echt een gok! 

Herman Verheirstraeten 
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FRANS STRUBBE, ZOWAT 
ALLES MEEGEMAAKT 

F
RANCOIS HENRI STRUBBE 
werd op 5 januari 1895 te Torhout 
geboren. Zijn ouders Henri Strub-
be en Clementine Devos waren 
middenstanders en niet politiek 
aktief. De jonge Strubbe volgde 
klassieke humaniora aan het 
Klein Seminarie te Roeselare, het 
gekende kollege dat in de Vlaam
se beweging een leidinggevende 
rol heeft gespeeld. Guido Gezelle 

was ertussen 1856 en '60 leraar geweest, en 
Hugo Verriest tussen 1867 en 77. 

In 1872 ging Albrecht Rodenbach er stude
ren en in 1875 vond de Groote Storinghe 
plaats waarbij hij en zijn klasgenoten in 
opstand kwamen tegen de kollegeoverheid. 
Vanuit Roeselare vertrok ook de Blauwvoete-
rij die zovele generaties Vlaamse jongeren 
begeesterde. 

.ONNOZELAAR' 
De sfeer op het kollege was vooral strij

dend katoliek en traditioneel speelde het een 
rol in de Roeselaarse politiek. De priesters
leraars namen zelfs aktief deel aan de verkie
zingen en als de katolieke partij won werd er 
op het Klein Seminarie gefeest... 

De meeste leerkrachten waren ook flamin
gant. De geest van Rodenbach en Verriest 
leefde er nog, ondanks het feit dat op ge
schiedenis en aardrijkskunde na alle vakken 
in het Frans onderwezen werden. Ook het 
signum was er nog in voege en Frans Strub
be heeft menigmaal moeten .sluipen' om dit 
hatelijk Kaïnsteken kwijt te geraken. 

Vlaamsgezindheid en strijdend katolicis-
me gingen nauw samen met een diepe 
sociale bewogenheid. Er groeide in de jaren 
voor 1914, de tijd dat Frans Strubbe er 
scholier was, een geestelijke verwantschap 
tussen de katolieke Vlaamse beweging van 
de Westvlaamse studenten en kristende-
mokratische richtingen. Het waren vooral 
pater Juul Callewaert en Firmin Deprez die in 
die zin Frans Strubbe beïnvloedden. Beide 
eksponenten van de Westvlaamse school 
waren net als Strubbe aktief in de Torhoutse 
Studentenbond. 

Op 24 augustus 1914 trokken 150 Uhlanen 
Torhout binnen, maar toen vertoefde Frans 
Strubbe reeds te Brugge, waar hij zich als 
vrijwilliger bij het Belgische leger had ge
meld. De oudere soldaten die in volle aftocht 
uit Antwerpen kwamen raadden hem dit af 
en bestempelden hem onomwonden als .on
nozelaar'. 

Via Oostende vluchtten zij naar Duinkerke, 
waar ze werden ingescheept naar Cher
bourg. In het kamp van Auvours kregen de 
schachten hun opleiding. Frans Strubbe 
werd sergant en trad op als tolk voor neder-
landsonkundige officieren. 

In april 1915, net op het ogenblik dat de 
eerste gasaanval werd uitgevoerd, trok hij 
naar het front. Hij kwam er in het bataljon van 
Renaat De Rudder terecht, waar zich vlug 
een vlaamsgezinde groep vormde. Naar aan
leiding van een aktie in het regiment werd De 
Rudder gearresteerd en dit leidde tot een 

Maanden geleden publiceerde 
dtt weekblad een berichte over 
het vermoedetilke oudste VU-
Hd. Wist de redaktie veel? 
Vanuit VU>Kortrijk kwam het 
niemis dat haar rangen onge-
twtffeld hef hoogst bejaarde l id 
telt en niet zomaar een lid. 
Want de in 1895 te Torhout 
geboren Frans Strubbe heeft 
zowat alles meegemaakt wat 
een Vlaams-nationalist in deze 
woelige eeuw kan overkomen. 
De hlstorikus Rik Verlinde 
stootte in het kader van een 
studie omtrent het Vlaams-na-
tionalisme in het arrondisse* 
ment Kortrijk onmiddeliiik op 
de figuur van Frans Stnibbe en 
stelde vast dat het om een bie-
zonder iemand ging. 
Voor onze rubriek Achteruit 
kilksplegel schreef hij het fwr-
tret van deze bijna-eeuwMlng 
neer. Aan Walter Decontnck, 
eveneens uit Kortrijk, danken 
wij het fotomateriaal. 

manifestatie voor de gevangenis van Marck-
plage waar hij opgesloten zat. Frans Strubbe 
werd als straf teruggestuurd naar het oplei
dingskamp van Auvours. 

Deze Vlaamsgezinde agitatie dreef ten top 
in 1917 toen tal van brochures de frontsolda
ten bereikten. Een daarvan was Arm Vlaan
deren, de tekst van een redevoering die 
pater Stracke in 1913 had uitgesproken. In 
zijn regiment verspreidde Frans Strubbe 
vlugschriften en hielp frontblaadjes voor Tor
houtse soldaten uitgeven. Via dag- en week

bladen bleef hij op de hoogte van de akties 
van de Frontbeweging en de aktivisten. Zelf 
had hij geen kontakten met vlaamsgezinden 
uit andere regimenten. 

Als eerste Belgische soldaat sloop Strubbe 
in 1918 Torhout binnen, hij was toen zowat 
de verbindingsman tussen verschillende 
kompagnies. Er heerste echter een algeme
ne ontgoocheling bij de soldaten, in plaats 
van entoesiasme vonden zij bij hun thuis
komst elke afwezigheid van Vlaamsgezind
heid bij de bevolking. 

Frans Strubbe vertelde op 2 januari 1919 
tijdens een vergadering van de Torhoutse 
studentenbond nadat hij gesproken had over 
.het draaien van een soldatengazetje' en 
over de Frontbeweging dat ,,ze zodanig 
waren ingelicht door de Duitsers en de akti
visten dat ze met grote overtuiging bezield 
waren het Vlaamse volk aan te treffen be
wust van zijn stam en grieven. En wat 
vonden ze: het volk min dan ooit bereid de 
grote slag in de Vlaamse strijd te slaan." 

VAN SEVEREN 
Strubbe konkludeerde: ..Als we wachten 

zal de toestand nog verergeren. Werken 
moeten we. dag en nacht, propaganda ma
ken overal en altijd en niet vrezen ruiten te 
breken." Hij zelf gaf het voorbeeld door 
onmiddellijk aan de slag te gaan. In zijn huis 
hadden de eerste naoorlogse kontakten met 
Adiel Debeuckelaere. Gustaaf Sap, Jozef 
Verduyn en andere vooraanstaanden plaats. 
Dit nog voordat VOS en de Frontpartij waren 
opgericht. In Torhout stichtte Strubbe een 
VOS-afdeling die honderden leden telden en 
een toneel- en muziekafdeling had. Uit deze 
kern en ook uit deze van het naburige Gistel 
verspreidde VOS zich over geheel West-
Vlaanderen. Strubbe, daarbij geholpen door 
de de zonen van de Torhoutse burgemeester 
Meerseman en meester Vanst, stichtte in de 
omliggende dorpen lokale kernen. Op tal van 
plaatsen trad hij op als spreker, de vele 
onthullingen van standbeelden voor de Grote 
Oorlog en vlaginhuldigingen waren dankba
re gelegenheden. 

Ook tijdens de parlementsverkiezingen 
van 1919 waren de Torhoutse fronters erg 
aktief. De liberale vlaamsgezinde dokter 
Gustaaf Maertens stond op hun lijst en de 
katolieke burgemeester Meerseman en 
meester Vansteenkiste, schoolhoofd en 
voorzitter van de VOS-afdeling. waren de 
hoofdrolspelers. Het samenbrengen van 
deze mensen kwam tot stand onder impuls 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Ijzerfrontsoldaten op bezoek bij pater Callewaert te Stockport-Manchester in 
1916. In het midden Frans Strubbe, rechts L. IMeersseman. 

van Strubbe. Met meer dan 25% van de 
stemmen behaalden de fronters in het kan
ton Torhout hun beste rezultaat. 

Ondertussen had Frans Strubbe zich laten 
inschrijven als student in Gent en hielp er het 
Vlaams Hoogstudentenverbond oprichten, 
Joris Van Severen werd de eerste voorzitter. 
Van Serveren was echter niet studentikoos 
genoeg om een studentenvereniging te lei
den. De kleine kern die hem omringde ont
plooide bovendien weinig aktiviteit en vorm
de eerder een kunstenaarsgroep. Van Seve
ren was trouwens volop bezig met de oprich
ting van Ter Waarheid, zijn literair-politiek 
tijdschrift dat vanaf januari 1921 zou verschij
nen. De studenten stonden vreemd tegen
over hem en na enkele maanden werd Van 
Severen als voorzitter van het Hoogstuden
tenverbond door Frans Strubbe vervangen. 

De studentenwereld was in 1919-1921 een 
bonte mengeling waarin de oudstrijders die 
reeds een gedeelte van hun universitaire 
studies achter de rug hadden de toon aanga
ven. Enkele namen: Hilaire Gravez, Albert 
Pil, Rik Borginon en tal van anderen die in de 
Frontbeweging hadden gestaan. Sommigen 
van hen, waaronder Frans Strubbe, kwamen 
nieuw aan de universiteit maar konden, 
dankzij een gunstregeling voor oudstrijders, 
in ijltempo eksamens afleggen. 

In Gent ontmoette Strubbe ook de redak-
teurs van Ons Vaderland, de titel was tussen 
eind 1914 tot begin 1922 als dagblad ver
schenen en tussen 1926 en '36 als week
blad. Zowel de eerste als de tweede redaktie 
bestond uit vooraanstaanden uit de Frontbe
weging. 

NAAR KORTRIJK 
De Vlaamse studenten in Gent waren toen 

volop politiek aktlef en ageerden tegen de 
weer verfranste universiteit en hadden een 
stevige kluif aan het bestrijden van het Comi
té de Politique Nationale. Professor Frans 
Daels was zowat de enige hoogleraar die hen 
hierin steunde. Ook de caféuitbaters vonden 
het Vlaamse studentenvolkje maar lastige 
klanten en na iedere vergadering diende het 
een ander lokaal te zoeken. Pas met de 
oprichting van het Vlaams Huis De Roeland 
veroverde het een vaste stek. In die periode 
voerde praeses Frans Strubbe ook de rode 
petten in het Gentse studentenleven in. 

Als soldaat-student was Frans Strubbe 
niet enkel aktief in Gent, maar trad ook 
meerdere malen op als spreker in andere 
steden en gemeenten. Zo voerde hij samen 
met Daels, Alfons Van de Perre en Gravez 
het woord op de Oostvlaamse gouwdag van 
het Algemeen Katoliek Studentenverbond 
(AKVS) in Oostakker op 24 april 1919. 

Een anekdote. Toen Strubbe in de verga
derzaal aankwam vroeg Gravez hem een 
broedergroet uit West-Vlaanderen te bren
gen. Strubbe klom op het podium en hield 
een korte toespraak. Hij herhaalde daarbij de 
treffendste zinnen die hij de dag voordien 

tijdens de Westvlaamse studentendag te 
Torhout had uitgesproken. De zaal barstte in 
geestdrift uit, de twee aanwezige heren van 
de Staatsveiligheid werden uitgefloten en 
alhoewel daar geen toelating voor bestond 
stapten de aanwezigen — hun vlaggen op 
kop — naar Gent om een Vlaamse universi
teit te eisen. Als gevolg van hun optreden 
kregen Daels en Strubbe, die het soldaten
uniform droegen, een paar strafdagen... 

Frans Strubbe hielp ook het Algemeen 
Vlaams Hoogstudenteverbond (AVHV) op
richten, waarvan hij in 1920-1921 voorzitter 
was. Het AVHV was de eerste overkoepelen
de organisatie die namens de gehele studen-
tengemeenschap met gezag kon optreden. 

Het had afdelingen in Brussel, Leuven, Gent, 
Antwerpen en Luik. Als voorzitter, eerst van 
de Gentse tak en daarna algemeen, verga
derde Strubbe met andere Vlaamse studen-
tenleiders regelmatig in het Vlaams Huis te 
Brussel. Ook op de Groot-Nederlandse stu-
dentenkongressen van Leuven (1920) en 
Delft (1921) voerde hij het woord. 

In 1922 beëindigde Strubbe zijn studies en 
vestigde zich als advokaat te Kortrijk waar hij 
toetrad tot het Katoliek Vlaams Verbond. Hij 
zou er een belangrijke politieke rol spelen. 

Rik Verlinde 

Vo lgende w e e k : 

Bij de Verdachten van mei '40 
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POËZIE 

J.L DE BELDER, EEN HOMMAGE 
Laten we eerlijk zijn: het is de jongste 

jaren niet al te best gesteld met de Vlaamse 
poëzie. Goede dichters genoeg, maar de 
problematiek schuilt vooral in de haast hope
loze uitgeverstoestanden. Vlaanderen kent 
op dat punt een grote malaise, zowat alle 
belangrijke dichters zijn met hun nieuw werk 
de noordergrens overgetrokken en worden 
door Nederlandse uitgeverijen op de markt 
gebracht. 

In feite zou een volk dat zichzelf en zijn 
kulturele waarden respekteert, ondermeer 
moeten zorgen voor zijn dichters en dus voor 
de uitgave van hun werk. 

Maar niets is minder waar. Ja, obskure 
sujets die uitgevertje willen spelen genoeg. 
Heren die het niet zo nauw nemen met 
auteursrecht en estetische normen van de 
uitgeversstiel maken nu links en rechts 
mooie sier op het zweet van naïeve dichters 
die hen hun nieuwste werk toevertrouwen en 
er zelfs nog heel wat geld instoppen om de 
uitgave ervan mogelijk te maken. Een veel 
gemaakte opmerking in het kleine wereldje 
van de Vlaamse lyriek is dan ook: ,,Hij/zij 
heeft zijn/haar bundel zelf betaald". De uit
gave ervan, wordt dan bedoeld. Charlatans 
alom dus, daarenboven spelen de weinige 
literaire uitgeverijen die Vlaanderen momen
teel nog „rijk" (what's in a name) is het klaar 
om zich slechts sporadisch of helemaal niet 
aan het uitgeven van nieuwe poëzie te wa
gen. Het ekonomisch rendement, nietwaar. 
Alsof poëzie enig uitstaans heeft met ver
koopcijfers! 

DE LAATSTE MOHIKAAN 
Maar ja, het pure idealisme van de stijlvol

le en niet op cijfers en omzet gestelde 
poëzie-uitgever behoort sinds een paar jaar 
wel helemaal tot het verleden. 

In feite was de dichter J.L. De Belder 
(1912-1981) de laatste ware mohikaanse uit
gever van Vlaamse poëzie. Met zijn onvol
prezen Colibrant-reeks die tussen 1950 en 
1978 „onderdk" bood aan bijna 150 nieuwe 
dichtbundels en 68 dichters heeft hij in de 
wereld van de Vlaamse lyriek voor een wel
licht niet te evenaren artistieke prestatie 
gezorgd. 

Geef ons één, twee Jef De Belders en de 
Vlaamse poëzie zal opnieuw vlug adem ha
len zonder dat ze de hautaine Hollandse 
grens over moet. Daarom doet et goed wan
neer we merken dat via de door zijn echtge
note, Line Lambert, gerunde J.L. De Belder-
stichting nog enige aandacht besteed wordt 
aan leven en werk van de vader van d 
Colibrant-reeks. 

De dichter-essayist Herwig Verleyen — die 
geregeld waardevolle kulturele bijdragen le-

J.L. De Belder: zijn gedichten gaan van hart tot hart. 

vert voor dit weekblad — heeft zopas een 
knappe bloemlezing samengesteld uit het 
potisch oeuvre van De Belder. 

Onder de titel Een stil geluk dat blijft 
verscheen van zijn hand ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van de J.L. De Belder-
Stichting — naast de voormelde bloemlezing 
uit de Verzamelde Gedichten — tevens een 
inleiding tot de poëzie van De Belder. 

FLUWELEN HANDEN 
Verleyen situeert daarin d poëtische waar

de en eigenheid van deze gedichten die hun 
voedingsbodem vooral in een droomwereld 
vinden en op het vormelijke vlak opvallend 
rond de gevoels- en klankwaarde van het 
woord werden opgebouwd. 
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POËZIE 

ANV LOKT 
JONGE POËZIE UIT 

De bloemlezing zelf draagt een duidelijke 
Verleyen-stempel en loopt bijvoorbeeld niet 
In de pas van de ooit door Jet De Belder voor 
de reeks „Poëtisch erfdeel der Nederlan
den" onder de titel „Verglaasde spiegel" 
samengestelde selektie uit eigen werk (uitg. 
Heideland, Hasselt 1964). 

Een ectit totaalbeeld van de dichter J.L. 
De Belder krijgen we via deze recente uitga
ve evenwel niet want dan had men ook een 
selektie uit de door hem vertaalde gedichten 
moeten opnemen. Want De Belder was een 
meer dan voortreffelijk vertaler van het werk 
van o.m. R.M. Rilke, Oscar Wilde, Friedrich 
Hölderlin, Georg TrakI, Novalis e.a. 

Deze vertalingen waren niet alleen belang
rijk door hun stilistische kracht, ze vormen 
ook een staalkaart van de lyrische voorkeu
ren van de dichter van Avondverzen. 

De dichter J.L. De Belder wist vooral te 
ontroeren met zijn poëzie, zijn gedichten 
gaan van hart tot hart, als fluwelen handen 
rusten ze op je schouder, ze zijn verwekkers 
van pure, diep-menselijke melancholie. 

Kleinoden zijn het, telkens weer, ze leunen 
in dat opzicht ook fel aan bij de zeer verzorg
de Colibrant-uitgaven die over de ganse lijn 
als uitgave-parels mochten worden be
schouwd. 

De BekJer was een grote meneer, een 
seigneur. Wij kunnen geen betere hommage 
aan zijn persoon en werk brengen dan met 
het citeren van volgend gedicht waarin dich
ter en mens De Belder zichzelf magistraal én 
ontroerend heeft getekend: 

WENS VOOR 
DE EEUWIGHEID 
Wanneer ik zal gestorven zijn 
l<om dan een laatste maal naast mij 
en neem mijn hand en blijf bij mij 
totdat mijn hand weer warm zal zijn 
van uw warmte. Leg mijn hand 
dan aan uw borst en laat haar daar 
totdat ik, in het kalme land 
van na de dood, weer voel het klaar 
en trouwe kloppen van uw hart. 
Sluit mij dan in de kist en weet 
dat ik voor eeuwig bij mij weet 
de liefde van een vrouwenhart. 

w.v. 
— Een stil geluk dat blijft, bloemlezing uit het 
werk van J.L. De Belder. Samengesteld door H. 
Verleyen. Uitg. J.L. De Beider Stichting, Krom-
meneiieboog 36, 9000 Gent. 395 fr., 1992. 

„Ik zal je eens wat zeggen, maar ge moet 
het niet aan het klokzeel hangen. Als 't mij 
allemaal tegengaat en als iedereen tegen mij 
is, dan durf ik ook al eens een gedicht 
schrijven..." 

Dit grote geheim van een burgemeester 
wordt door Maurits Van Liedekerke publieke
lijk gemaakt in één van de verhalen van zijn 
pas verschenen boekje Anker en Zon (zie 
WIJ van 17 januari 1992). 

De poëzie kent tal van heimelijke minnaars 
of stiekeme beoefenaars. Juist, deze mis
schien wel moeilijkste vorm van literatuur 
wordt soms het predikaat stiefkind van de 
letteren opgespeld. En de meeste gepubli
ceerde dichtbundels mogen nauwelijks meer 
verwachten dan enkele tientallen verkochte 
eksemplaren. Maar toch... 

SCHROOM? 
Toch worden — vaak in de donkere uren 

net voor het slapengaan wanneer de wee
moed komt die niemand kan verklaren — 
vele dichtregels geschreven die zelden de 
beslotenheid van een dagboek ontstijgen. 
Deze anonieme poëten houden hun probeer
sels angstvallig geheim. Wordt poëzie geas
socieerd met zwakheid waarvoor men zich 
schaamt? Is men bang zich prijs te geven? 
Schrijft men enkel om zich te ,ontluchten' of 
bij wijze van terapie ? Of is men helemaal niet 
overtuigd van het eigen kunnen en wil men 
de literatuurmarkt behoeden voor nog meer 
pulp en banaliteiten? Wij hebben er het 
raden naar. 

In elk geval neemt het Algemeen-Neder
lands Verbond — een vereniging die de 
Nederlandse taai en het gezamelijke kulture-
le erfgoed van Vlamingen en Nederlanders 
wil bevorderen — zich voor deze dichters te 
stimuleren omdat ze er van overtuigd is dat 
sommige van die gedichten een beter lot 
verdienen dan de nobele onbekendheid. 
Daarom start het ANV, nu reeds voor de 
achtste maal, een poëzie-beoordelingspro-
jekt voor beginnende dichters. Jongeren tus
sen 16 en 30 kunnen hun doonwrochte poëti
sche werkstukjes aan de jury van de werk
groep Literatuur van het Af^V voorieggen. De 
gedichten worden door haar naar best ver
mogen beoordeeld en voorzien van kom-
mentaar en aantekeningen teruggezonden. 
Bedoeling is dat jonge dichters een zicht 
krijgen op hun mogelijkheden. 

Bovendien laat het ANV een selektie van 
de toegestuurde gedichten in druk verschij
nen, samen met informatie die voor begin
nende dichters van belang kan zijn. 

„GA IN UZELF..." 
„U vraagt of uw verzen goed zijn. U vraagt 

mij. U heeft vooraf anderen gevraagd. U 
stuurt ze aan tijschriften. U vergelijkt ze met 
andere gedichten, en u wordt ongerust wan
neer bepaalde redakties uw pogingen weige
ren. Nu (daar u mij toegestaan heeft, u raad 
te geven) verzoek ik u, dat alles op te geven. 
U kijkt naar buiten, en dat vooral zou u nu 

, niet mogen doen. Niemand kan u raad geven 
en helpen, niemand. Er is slechts één enkel 
middel. Ga in uzelf." aldus de grote Rainer 
Maria Rilke in zijn Brieven aan een jonge 
dichter (opgenomen in de ANV-brochure 
Woorden in vrije val). Ook dat is natuurlijk 
een waardevolle raad! 

Geïnteresseerden kunnen maksimaal 5 
gedichten, uitgetikt en in tweevoud met ver
melding van naam, leeftijd en adres voor 15 
april 1992 opsturen naar het ANV, Rijkekla-
renstraat 45 te 1000 Brussel. Vergeet er niet 
twee postzegels bij te stoppen. In de loop van 
de maanden september-oktober kunt u dan 
een persoonlijke reaktie verwachten van één 
van de juryleden. Deze zijn Wim Hofman, 
Jooris van Hulle, Johanna Kruit, Mare de 
Smet en Daniel Blliiet. 

Om in dichteriijke schoonheid te eindigen 
volgt nu een van de ingestuurde werken van 
een anonieme dichter, die door de jury werd 
geloofd om de eenvoud en de diepzinnig
heid; een ,betekenisvol gedicht' dat mis
schien wel de volgende uitgave haalt. 

Dat ze dat zei: blij 
dat ik je nu ken. 
Dat ze daarbij haar 
haren uit haar ogen 
wegstreek en lachte. 
Dat ik dat was. 

Flllp Delos 

- Woorden in vrije val. Uitg. ANV, Rijl(e Kia-
renstr. 45, 1000 Brussei. 150fr. 02/513.87.04. 
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HELLAS: SPORT 
EN KULTUUR 

D
E moderne Olimpische Spelen 
gaan terug op een lange traditie 
die in de Griekse oudheid om de 
vier jaar atleten uit de ganse 
Griekse wereld samenbracht in 
het heiligdom van Zeus te Olym-
pia. De voor ons bevreemdende 
band tussen kultus en sport trof 
men ook aan In de vierjaarlijkse 
spelen te Delphi waar In het 
heiligdom van Apollo aanvanke

lijk de muzische wedstrijden centraal ston
den. De tweejaarlijkse spelen op de Isthmus 
van Korinthe waren gewijd aan Poseidon en 
In Nemea vonden om de twee jaar de spelen 
plaats ter ere van Zeus en ter herinnering 
aan de jonggestorven Opheltes. Deze vier 
festivals vormden samen de „periodos" of 
rondgang en het was de betrachting van lal 
van atleten de titel van periodonikes te beha
len, overa/innaar te zijn In zijn discipline in de 
vier „Heilige Spelen". Zij werden ook 
„Krans-spelen" genoemd omdat de overwin
naar, naast de zegelinten, alleen maar een 
krans kreeg. De winnaars werden wel royaal 
bedacht door hun vaderstad. 

Uit PIndaru's Oden ter ere van de ovenwin
naars In de vier Heilige Spelen blijkt dat elke 
Griekse polis wel wedstrijden organiseerde 
en dat de prijzenpot van overal atleten aan
trok. Oorspronkelijk waren die prijzen lokale 
waardevolle produkten. 

Tijdens de Panathenaia te Athene bijv. 
werd er olijfolie gegeven In de prachtige, 
zgn. panatheneische amforen. Later waren 
de prijzen in baar geld. De aangroei van 
spelen werd zo groot dat men er in de 
Romeinse tijd meer dan driehonderd (!) telde 
waaraan niet alleen de aristokraten deelna
men maar ook het groeiend gild van beroep
satleten. 

AGONAAL 
Die drang naar agon, wedstrijd, vindt men 

reeds terug in de Ilias en de Odyssee van 
Homerus waar zowel In de wedstrijden als in 
de oorlog het „de beste te zijn en de anderen 
te overtreffen" overal doorklinkt. Die agonale 
gedachte heeft zich doorgezet en verklaart 
gedeeltelijk ook de hoge vlucht die de Griek
se kuituur kende: de onderlinge konfrontatie 
van de steden (Athene-Sparta bijv.), de 
Griekse tragedies als produkten van de wed
strijden in het kader van de Dionysuskultus, 
de filosofische scholen die tegenover elkaar 
stonden, het gymnaslon waar de jeugd werd 
opgevoed en waar de efeben door paidotrl-

ben getraind werden in de vijfkamp (dlskus-
en speerwerpen, springen, wedloop en wor
stelen). 

Die wereld waarin de antieken zich steeds 
met anderen hebben gemeten, van het ont
spannende spel tot de keiharde kompetitie, 
wordt In de tentoonstelling in een aantal 
bewegingen tot leven geroepen: het spel, 
het gymnaslon, de vier festivals, de diverse 
sporttakken en het moment van de zege. Er 
wordt heel uitvoerig aandacht besteed aan 
de verschillende sportdisciplines. Naast het 
speer- en diskuswerpen beschouwden de 
Grieken ook het verspringen als een werp-
discipllne. De vertesprong, die met halters 
gebeurde en alleen als onderdeel van de 
vijfkamp voorkwam, werd beschouwd als 
een lanceren van het eigen lichaam door de 
ruimte. De loopwedstrijden In het stadion 
varleerden van sprintnummers (stadionloop) 
over midden- en lange afstandloop (dolichos) 
tot wapen- en fakkelloop. De drie gevechts-

Wie in dit Ofimpisch jaar 1992 
wli kentiismaken met de bron
nen van sport en spel, moet 
beslist naar het Fatets voor 
Schone Kunsten in Brussel. 
Daar loopt een schiSerende te-
matische tentoonstelling Sport 
in Hellas. Van Spel tot Competi
tie, die zowel de sportliefheb
ber als de {(uKuurminnaar zal 
boeien. 

sporten kenden een stijgende graad van 
geweld: worstelen, pankration dat een voor
loper Is van de moderne catch en waarbij 
zowat alles toegelaten is, en tenslotte het 
boksen of vuistgevecht dat vaak de wreedste 
verminkingen tot gevolg had. Een laatste 
discipline vormen de paardenrennen waar
van de vierspanrace de meest bekende is. 
Doris Vanhove (RUG) die Instond voor het 
voorbereidend studiewerk en de keuze van 
de tentoongestelde stukken, ging bijzonder 
zorgvuldig te werk. Dat valt vooral op bij de 
stukken die de sporttakken illustreren en 
waar diverse afbeeldingen werkelijk funge
ren als opeenvolgende momentopnamen 
van de verschillende fasen in het sportge
beuren. 

Wie denkt aan sport bij de Grieken, heeft 
wellicht de Wagenmenner van Delphi voor 
ogen of de Discobolus van Myron of Polycle-
tus' Doryphorus. Die monumentale beelden 
uit de 5de eeuw v.Kr. moet men hier niet 
zoeken. Wel is er heel wat kleiner werk dat in 

Attische roodfigurige Icalsamfoor van 
Douris, ca. 490 v.Kr. Ermitagemu
seum, Sint-Petersburg. 
Nil<e (de Overwinning) vliegt met een 
lint (tainia) in de hand naar de over
winnaar (op de achterkant van de 
vaas) om hem te bekransen. 

de lijn van deze topmomenten ligt of erop 
vooruitloopt. Overigens gaat Vanhoves keu
ze veel verder dan dat. De twee oudste 
voorwerpen van de eksposltie zijn een gou
den ring en een gemme uit blauwachtig 
Chalcedon die dateren van rond het midden 
van het tweede millenlum v.Kr. en mooie 
voorbeelden zijn van het akrobatisch spel 
waarvan de Kretenzers hielden. De jongste 
stukken zijn een dubbele aulos (schalmei), 
gevonden in Beiroet, en een atletenmozaïek 
uit de Thermen van Caracalla te Rome, 
beide uit de 3de eeuw na Kr. 

DUIZENDJARIG 
Daartussen situeren zich ruim 280 stuk

ken : archaïsche bronzen en terracotta's van 
de 8ste tot de 6de eeuw, grote en kleine 
beelden uit marmer en brons van de klassie
ke 5de eeuw tot de Hellenistische en Ro
meinse periode. Een belangrijke bron van 
informatie en dokumentatie vormen de 
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TENTOONSTELLING 

zwart- en roodfigurige Griekse vazen uit 
resp. het einde van de 6de eeuw en de 5de 
eeuw en die een aanzienlijl< deel van de 
tentoonstelling vullen. Men bekijkt ze best 
met veel geduld als het oog van de kamera 
dat de details aftast. Er staan indrukwekken
de eksemplaren van de panatheneische am-
foren waarop men „ton athènèthen athlon" 
leest: „behorend tot de kampprijzen uit 
Athene". Op tal van andere vazen wordt van 
de naakte atleet gezegd: „pais kalos — de 
jongen is mooi", een direkt getuigenis van 
de in de Griekse kuituur diep wortelende 
knapenliefde. 

De hogervermelde spreiding in de tijd en 
ook de vindplaatsen van de stukken (niet 
alleen Griekenland maar o.m. ook Egypte en 
Etrurië) wijzen erop dat Sport in Hellas meer 
is dan een overzicht van de Griekse sportkul-
tuur. Vanuit Hellas heeft de agonale gedach
te zich verspreid over de hele hellenistische 
wereld. Het is tekenend dat de grote spelen 
van Olympia, Delphi en de Isthmus tot ver in 
de Romeinse tijd reiken. De laatste bekende 
Olimpische overwinnaar was een prins van 
Armenië en de spelen zouden door keizer 
Theodosius op het einde van de vierde eeuw 
afgeschaft zijn of volgens andere bronnen 
pas onder Justinianus in 521. Op die manier 
biedt deze ekspositie ook de gelegenheid 
een kunsthistorisch overzicht te maken van 
de diverse stijlen die de kunstenaars van de 
archaïsche tot de Romeinse tijd hanteerden. 
Maar de tematische aanpak laat deze kunst
historische zoektocht noodgedwongen in de 
schaduw. 

De tentoonstelling is opgebouwd naar een 
ruimtelijk koncept van Jo Crepain en Dirk 
Engelen die spelen met het wit van wanden 
en van Griekse trommels en zuilen, heel 
even ook met zwarte cilinders die overgaan 
in glazen kijkkasten. Het resultaat is erg 
geslaagd maar voor de verwachte stroom 
van bezoekers niet steeds efficiënt. Griekse 
vazen zijn nu eenmaal kleinoden en onver
mijdelijk wordt het drummen geblazen. Een 
kreatieve vondst is de „kaart" van de Griek
se wereld die in gestapelde blauwe blokken 
uit de middenvloer van een zaal oprijst. Toch 
zou het gebruik van meer overzichtelijke 
wandkaarten hier en daar meer duidelijkheid 
hebben gebracht. 

Totaal afwezig blijft de literatuur. Ik stel me 
voor dat een paar goed gekozen citaten uit 
bijv. Pindarus, Plato en Pausanias de geest 
van de spelen en de sport bij de Grieken 
hadden kunnen duiden. Schitterend zijn dan 
weer de wetenschappelijk verantwoorde 
schaalmodellen van de vier heilige kultus-
plaatsen en van de palaistra van Olympia. 
Deze makettes met grote didaktische waarde 
zijn het werk van Vanhove. 

VOORBEREIDING 
Zij tekende ook voor de indrukwekkende 

katalogus waarin alle geëksposeerde stuk
ken worden gereproduceerd, waarvan vele 
in kleur en een groot aantal zelfs pagina

groot. Elk voonwerp wordt door een van de 
vele medewerkers akkuraat beschreven en 
vaak in zijn kultuurhistorische kontekst gesi
tueerd. Omwille van de grote hoeveelheid 
Griekse vazen, zouden toelichtingen omtrent 
de aard, funktie en belang van deze vazen en 
de schilderkunst wenselijk geweest zijn. Het 
lijvig boekdeel opent met een reeks overvloe
dig geïllustreerde bijdragen over diverse as-
pekten van de sport in Hellas die de lijn van 
de tentoonstelling volgen maar ook verder 
graven. Deze inleidende studie en de eigen
lijke katalogus vormen een eenheid die rich
tinggevend zal blijven voor de studie van dit 
aspekt van de Griekse kuituur. 

Wie bij een bezoek niet aansluit bij een 
gids, doet er goed aan deze katalogus vooraf 
in een van de kantoren van de sponsorende 
Kredietbank aan te schaffen en te doorblade
ren. Te mooi en te onhandig om ermee rond 
te lopen, blijft deze katalogus het enige 
houvast voor de individuele bezoeker. Want 
ook deze ekspositie helpt het eeuwige euvel 
van grootse tentoonstellingen in ons land 
niet uit de wereld: alle stukken zijn alleen 
maar genummerd en het kleine tweetalig 
overzicht dat de bezoeker bij de ingang 
ontvangt, geeft geen substantiële informatie 
over de kunstwerken. Voor de Griekse vazen 
en vooral voor de afgebeelde scènes erop 
werkt dat ontmoedigend. 

KONFRONTATIE 
Deze boeiende tentoonstelling kan de in

druk wekken dat sport in de Griekse wereld 
het nee plus ultra was. Dan vergeet men de 
kritiek van de grote geesten als Xenophanes, 

Europides en Epictetus op de waarden
schaal die de atletenwereld voor ogen stond 
en op het toenemende professionalisme. De 
artsen Hippocrates en Galenus waarschuw
den zelfs voor de eenzijdige voeding en de 
gevaren voor de individuele fiziek van de 
atleten. Ook deze keerzijde van de sport 
waarvan intellektuelen in Hellas zich bewust 
waren, toont aan dat Hellas voor ons een 
leerschool blijft. 

Deze ekspositie Is een unieke gelegenheid 
om twee werelden samen te brengen. Wie 
van sport houdt, komt oog in oog te staan 
met een wereld uit een ver verleden die 
schoonheid, kunst en kuituur wist te bren
gen. De liefhebber van kuituur en geschiede
nis wordt gekonfronteerd met een belangrijk 
aspekt van de helleense kuituur dat de homo 
ludens een belangrijke plaats toekende. In 
die zin is Sport in Hellas. Van Spel tot 
Competitie een gelukkige ontmoetingsplaats 
voor mensen met een uiteenlopende belang
stelling. 

p. lateur 

— Sport in Hellas — Van Spel tot Competi
tie. Paleis voor Schone Kunsten, Konings
straat 10/Ravenstein 23, Brussel. Tot en 
met 19 april 1992. Open van 10 tot 17u.45, 
woensdag tot 19u.45. Gesloten op maan
dag. Toegangsprijs: 250 fr., groepen: 
200, jongeren: 150, schoolgroepen 80, 
gezinsprijs: 200 voor ouders, kinderen 
jonger dan 6 jaar gratis. Voor geleide 
bezoeken: 02/507.84.68. Voor nocturnes: 
02/507.84.64. De NMBS biedt speciale 
trein-toegangstikkets aan. Katalogus: 900 
fr. (evenals de individuele tikketes in de 
KB-kantoren verkrijgbaar). Alle inlichtin
gen: PSK 02/507.84.80. 

Attische zwartfirugie kolonetenkrater van de ,,Swing-paitner", ca. 540-530 
V.Kr., Ermitagemuseum, Sint-Petersburg. Twee worstelaars, vlezig zoals 
altijd, hebben reeds greep op eikaars hals en zoeken met de andere hand naar 
de greep onder de oksel of het middel. Ze worden geflankeerd en aangemoe
digd door hun paidotribes, trainer. 
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BOEKEN 

NIETZSCHE EN DE GRIEKEN 
Bij uitgeverij Ambo verscheen het tweede 

deel van Henl< van Gelres studie over Nietz
sche en de bronnen van de Westerse be
schaving. Een van die bronnen is het l<risten-
dom. Daarover schreef hij in het eerste deel 
(143 biz.), waarin hij ondermeer Nietzsche 
bel<ijl<t in verband met zijn opvattingen over 
de evangeliën, Paulus en het jodendom. In 
het tweede deel, met zijn 308 bIz. meer dan 
het dubbele in omvang van deel I, gaat de 
auteur Nietzsche na in relatie met de Griekse 
filosofie in het algemeen, en de voor-sokrati-
sche in het biezonder. We krijgen, na enkele 
inleidende hoofstukken over de Griekse sa
menleving en de Griekse staatsgodsdienst, 
een uitvoerige konfrontatie met de Griekse 
natuurfilosofen, vanaf Thales tot Parmeni-
des. Een tweede deel behandelt de sofisten 
en Nietzsches houding en relatie tot hen. 

De jonge Nietzsche ontdekte de Griekse 
oudheid: die van de 6e en 5e eeuw voor Kr. 
tot Sokrates, want met déze filosoof begint 
voor Nietzsche een nieuwe Europese kui
tuur. 

Voor Winckelman, Goethe en de meeste 
klassici waren de Grieken hét volk, dat de 

droom des levens het schoonst had ge
droomd. Deze idealisering zien we nog zeer 
sterk bij Hölderlin. Zelfs na Burchards kor-
rektie bleef die visie op de Griekse wereld 
bestaan. 

Nietzsche blijft tot op zekere hoogte met 
dit klassieke beeld verbonden. I^aar voor 
hem betekent Sokrates — met Plato in diens 
spoor — een diepe insnijding in de geschie
denis van de antieke kuituur. De Westerse 
mensheid ontspoort vanaf het moment dat 
de rationaliteit de overhand haalt. Moralisme 
en geluk, zegt Nietzsche, zijn van dan af de 
stigmata van de dekadentie. 

Voor Nietzsche sluiten Griekse oudheid — 
d.i. heidense, voor-sokratische periode — en 
het kristendom elkaar uit. 

Henk van Gelre volgt de voor-sokratische 
filosofen, zoals die in elke kursus geschiede
nis van de filosofie voorkomen, namelijk de 
drie van MWeXe — Tales, Anaximnder en 
Anaximedes — tot de sofisten, en hij geeft 
dan de opvattingen, weer van Nietzsche, en 
diens zicht op die periode aan de hand van 
zijn kolleges over die filosofen. 

In het tweede deel behndelt Van Gelre 
vooral de sofisten en toont de overeenkomst 
aan van de opvattingen van sommige onder 
hen met Nietzsches denken, inzonderheid 
met Kallikles, de verdediger van het elitaire 
en van de machtswil, die we argumenterend 
met Sokrates in Plato's Gorgias. 

De uitstalling van Nietzsches visie op de 
Griekse oudheid, op de Griekse samenleving 
en staatsreligie, op de voor-sokratici en de 
sofisten — waarbij deze visie wordt gekon-
fronteerd met die van hedendaagse specia
listen — maakt dit deel tot een belangrijk 
dokument in de Nietzsche-studie. Wat ook 
opvalt is de grote bevattelijkheid — ook voor 
wie niet direkt met het onderwerp vertrouwd 
is — waardoor ook de komplekse figuur van 
Nietzsche ons in dat opzicht althans begrij
pelijker wordt. 

a-v.) 

— Friedrich Nietzsche en de bronnen van de 
Westerse beschaving, deel 2. Henk van Gelre. 
Ultg. Ambo, Baarn - Westland NV, Schoten, 
308 bIz., 890 fr. 

KUNST IS OOK VOOR KINDEREN 
Pedagogen breken zich al jaren het hoofd 

over de geschikte wijze waarop kinderen en 
jongelui warm kunnen gemaakt worden voor 
de „schone kunsten". Tal van handboekjes 
en boeken zagen in de voorbije decennia het 
daglicht (of het neonlicht van een muf klaslo
kaal), slechts zelden was er een uitgave bij 
die van het jeugdige leekje een potentieel 
kunstliefhebber kon maken. Uitgeverij Cas-
terman echter, doet al geruime tijd zeer 
verdienstelijke stappen in die richting. 

In de reeks De schilder en zijn verhaal 
verschenen tot nu toe boekjes over Breugel, 
Van Gogh, Da Vici, Chagall en Picasso. In 
elke aflevering van de serie ontdekt een kind 
een schilder, zijn kunst en zijn levensver
haal. Telkens is er een vage grens tussen 
fiktie en dokumentaire, zonder de historische 
waarheid geweld aan te doen. Dit komt 
vooral goed uit de verf in het jongst versche
nen werkje over Picasso. 

MAN MET GEIT 
Op een zondagochtend in Parijs laat de 9-

jarige Kevin zijn hond Balthazar uit. Elke 
week maken beiden een grote wandeling. 
Deze keer gaat de eigenwijze keffer er van
door en schiet een huis in. Zo komen ze in 
nummer 7 van de Rue des Grands Augustins 
terecht, waar Pablo Picasso van 1936 tot 

1955 woonde en werkte. In 1937 schilderde 
de meester er o.a. Guernica. Het voorval 
groeit uit tot een boeiende ontdekkingstocht. 
Temeer omdat een beeldhouwwerk van Pi
casso, Man met geit, tot leven komt en Kevin 
door het fascinerende atelier gidst, en hem 
inwijdt in de geheimen van Picasso's kunst... 

De boekjes in de reeks De schilder en zijn 
verhaal zijn vlot leesbaar en zeer aantrekke
lijk uitgegeven, ze zijn overvloedig en kleur
rijk geïllustreerd met reprodukties, foto's en 
tekeningen. Bovendien zijn tal van suggestie 
voor bezoeken aan musea opgenomen. Dus, 
boekjes kopen en op naar het museum! 

(ts) 

— De schilder en zijn verhaal, boekjes over 
Picasso, Breugel, Van Gogh, Chagall en Da 
VInci. Ultg. Casterman, 1991.64 bIz., 465 fr. per 
deeltje. 

Het valt niet mee om Picasso aan 
Icinderen te „verltopen". Maar als een 
beeldhouwwerk tot leven komt en het 
leven van z'n schepper uit de doeken 
doet, dan wordt één en ander duide
lijk. 
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WEER BELANGSTELLING 
VOOR DE COUSSEMAKER 

Op Brugges Festival dat sinds vijf jaar in 
Brugge doorgaat rond volksmuzielc, foll<, we
reldmuziek, muziek met wortels, krijgt het 
volkslied uit Frans-Vlaanderen grote aan
dacht. 

Op de slotavond nu zondag 2 februari 
(20u.) treedt een hele pleiade Vlaamse ar
tiesten op met liederen uit twee meesterbun
dels: de Oud-Vlaemsche Liederen van Jan 
Frans Willems (1848) en de Chants Populai-
res des Flamands de France van Edmond de 
Coussemaker (1856). 

Het is een programma met de vele volks
muzikanten die meewerkten aan de CD-
reeks die BRTN-producer Dree Peremans 
rond de historische liedboeken maakt. 

Voor deze CD's liet Dree Peremans groe
pen en zangers eigen bewerkingen maken 
uit deze boeken. Het wordt een konfrontatie 
van stijlen rond deze traditionele muziek. 

De werkgroep „de Coussemaker" ver
zorgt die avond een standje met de uitgave 
van de Coussemakers bundel in twee uitga
ven : een getrouwe kopie van de uitgave van 
1856 met het historisch voonwoord en twaalf 
kleurenplaten, daarnaast een goedkopere 
uitgave met een inleiding door de musiko-
loog A. Boone en een dubbel voorwoord van 
Noël Josèphe, president van de regio Nord-
Pas de Calais en van Wannes van de Velde. 

EDMOND 
DE COUSSEMAKER 

Charles Edmond de Coussemaker is op 19 
april 1805 te Belle geboren, waar zijn vader 
vrederechter was. Hij was een uitmuntend 
jurist die na zijn opleiding te Parijs in zijn 
geboortestreek een loopbaan opbouwde in 
de magistratuur, van Belle (1836) tot Rijsel 
(1858). Vanaf zijn studietijd had hij grote 
belangstelling voor geschiedenis, taalweten
schap, muziek. Zowel tijdens zijn rechtenstu
dies als tijdens zijn stagetijd als advokaat te 
Dowaai volgde hij muziekkursussen, zang, 
harmonie, contrapunt. Hij verrichtte belang
rijk opzoekingswerk naar middeleeuwse mu
ziek in de grote biblioteken en archieven van 
Noord-Frankrijk. 

Op 10 april 1853 stichtte hij zelf, samen 
met een aantal vrienden te Duinkerke het 
Comité Flamand de France, met als doel de 
Vlaamse letterkunde te bestuderen, de histo
rische en literaire dokumenten in de Vlaamse 
taal op te zoeken en te bewaren. Het komitee 
koos als kernspreuk „Voor moedertaal en 
vaderland". In de tijdschriften van dit genoot
schap schreef Edmond de Coussemaker 
tientallen bijdragen zowel over historische. 

rechtshistorische, muziekhistorische als 
taalkundige onderwerpen. 

Zijn belangrijkste historische werk werd de 
uitgave van Troubles religieux du XVIe siècie 
dans la Fiandre Maritime (vier delen, 1875-
1876, Brugge). Het is in de eerste plaats een 
groot bronnenboek waarin hij allerlei doku
menten over de godsdienstspanningen in de 
Westhoek samenbrengt en per hoofdstuk 
voorziet van een beknopte kommentaar. 
Daarin toont hij zich kennelijk kind van zijn 
tijd: behoudsgezind en met een afkeer voor 
alles dat tegen het gezag ingaat. 

EEN MEESTERBUNDEL 
Ruim 100 jaar na zijn overlijden (Edmond 

de Coussemaker stierf te Rijsel op 10 januari 
1876) blijft een groots werk steeds nieuwe 
belangstelling wekken: zijn Chants populai-
res des Flamands de France (1856, Gent). 

Gedurende verschillende jaren verzamel
de hij liederen bij het volk. Gewapend met 
een goed gehoor, een degelijke muziekken-
nis en bladen muziekpapler liet hij zich 
liederen voorzingen door leerlingen en leer
krachten van zondagsscholen, door kant-
werksters, door vissers, door bejaarden. Hij 
was hiervoor vooral bedrijvig in Belle zelf, 
maar verder ook in de ganse Franse West
hoek (de vroegere arrondissementen Duin
kerke en Hazebroek). 

De Coussemaker koos 150 liederen uit en 
gaf ze weer met de oorspronkelijke tekst en 
zangwijze, met een Franse vertaling en boei
ende aantekeningen. Zijn meesteruitgave 
bevat zowel godsdienstige liederen (enkele 
van onze mooiste kerstliederen o.m.) als 
balladen, legenden, zeevaartliederen, rei-
dansen, hekelliedjes, kinderliedjes. 

Van de Chants populaires des Flamands 
de France van Edmond de Coussemaker zijn 
er meerdere uitgaven. De oorspronkelijke 
uitgave kwam in Gent in 1856, een herdruk 
verscheen in Rijsel in 1930 (door de zorgen 
van het ,,Comité Flamand de France"). In 
1971 kwam een uitgave uit in Hildesheim en 
New York tegelijk (Olms Verlag). In 1976 
bracht de Kemmelse uitgeverij ,,Malegijs" 
een anastatische uitgave met de 12 kleurpla
ten (deze uitgave is nog steeds te verkrijgen 
aan 1.500 fr). Onlangs verzorgde de uitgeve
rij een volksuitgave tegen een zeer redelijke 
prijs (750 fr.). Deze uitgave bevat de 150 
liederen in de oorspronkelijke versie, samen 
met een Franse vertaling en een studie van 
de musikoloog Albert Boone. 

De Rijselse pentekenaar Roland Cuvelier 
zorgde voor een pittig omslagontwerp met 
enkele tipische onderwerpen uit het boek: 
van de Reuzen over de kantwerksters tot de 
molen. 

MONUMENT 
De werkgroep De Coussemaker werd op

gericht in het Streekhuis te Kemmel in 1975 
met enkele belangstellenden uit Belle, Gode-
waarsvelde, Kemmel en Loker. De bedoeling 
was het werk van de Coussemaker beter te 
laten kennen. De groep verzorgde in 1976 bij 
de honderdste geboorteverjaardag een uit
gave van Chants populaires des Flamands 
de France, in samenwerking met de uitgeve
rij Malegijs. Eveneens in 1976 verschenen er 
32 liederen uit die bundel, met pianobegelei
dingen van de Nederlandse komponisten 
Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strate-
gier, dit in samenwerking met de uitgeverij 
„De Toorts" in Haarlem. 

In 1982 plaatste de werkgroep te Belle 
tussen het belfort en de Sint-Vaastkerk een 
borstbeeld van Edmond de Coussemaker, 
werk van de Belse kunstenaar Albert Bras-
sart (1908-1987). Op het voetstuk staat de 
tekst ,,Voor moedertaal en vaderland". 

In 1987 gaf de werkgroep een eenvoudige 
editie uit van Chants populaires eveneens in 
samenwerking met de uitgeverij Malegijs. 

Voor 1992 plant de werkgroep een de 
Coussemaker-reeks in de Westhoek, naar 
aanleiding van de publikatie van de CD 
uitgegeven door BRTN (producer Dree Pere
mans). 

Info: Werkgroep de Coussemaker, 
Streekhuis Malegijs 12 te 8956 Kemmel 
(057/44.47.10). 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

ZES DOELPUNTEN 
VERSCHIL 

Voor een paar weken pakte Het 
Belang van Limburg uit met een 
onderzoek naar de toekomst 
van het Limburgs voetbal. 
Klubtetders werden daarom
trent ondervraagd. Echt rele
vant was de uitkomst niet maar 
er werden wel enkele merk
waardige vertdaringen afge
legd. Eén ervan hebben we 
goed onthouden. 
„Het sukses en de popularltett 
van het voetbal zl]n niet nood
zakelijk eeuwig. Misschien m\ 
later btijken dat voetbal de 
sport van de twintigste eeuw is 

geweest" 
ie zienswijze verbaade ons 

maar ten deie. Men stelt zich 
inderdaad al geruime tijd in 
brede kring vragen naar de toe
komst van het populaire bal-
spel. Toch blijft voetbal over 
troeven beschikken die geen 
andere ploegsport kan aan
wenden. 

D
OOR een tiental dagen won Ra
cing Genk verdiend met 0-2 op 
Anderlecht. Een op papier on-
mogelijl<e uitslag die door het 
spelverloop moeiteloos kon wor
den gewettigd. Een week later 
verloor datzelfde Genk met... 4-0 
op RWDM en geen mens die van 
verbazing achterover viel. Tus
sen de twee wedstrijden lagen 
zes doelpunten verschil en de 

logische krachtsverhoudingen werden pro
bleemloos onderste boven gezet. Wiskundig 
kan men stellen dat RWDM zes goals sterker 
is dan Anderlecht. RWDM is degradatiekan
didaat en Anderlecht landskampioen. 

In geen andere ploegsport is dat mogelijk. 
In basket- en volleybal zijn soortgelijke ver
rassingen volkomen uitgesloten. In die disci
plines worden de waardeverhoudingen „au
tomatisch" gerespekteerd, wordt de logika in 
vijfennegentig percent van de gevallen door 
de uitslag bevestigd. Die vijf andere percen
ten kunnen een zeer zeldzame keer betrek
king hebben op konfrontaties tussen ontgoo
chelende of verzwakte topploegen en zich 

Joel Thiel van Ivoorkust, één van de geboren zwarte voetbaiartiesle.. maar 
doelen was er niet bij... C"*» ^P) 

overtreffende subtoppers. Tot daar beperkt 
zich de onzekerheid. In voetbal is dat dus 
anders. 

Aalst, dat de linkervoet bij wijze van spre
ken niet meer van de rechtervoet kan onder
scheiden, speelde voor een paar weken 
gelijk op Standard en niemand lag daar 
wakker van. De onvoorspelbaarheid is in 
geen andere sporttak groter. Het maakt mee 
de charme uit van het voetbal en het wordt 
door het publiek hogelijk gewaardeerd. In 
Amerika bijvoorbeeld, en de basketbalsport 
is daar de eksponent van, zou men niet 
aanvaarden dat de zwakkere van de sterkere 
wint. Het „Amerikaanse eerlijkheidsgevoel" 
verzet zich daar tegen. In voetbal verheugt 
men zich daarover. 

In de gloriejaren van „de Prior" (de voet-
balpronostiek) konden maar weinigen de 
juiste kolom (eerst twaalf en nadien dertien 
uitslagen) op papier zetten en per definitie 
bouwden ze daar verrassingen in. Omdat 
men met de logika in voetbal nergens kwam. 

In het voorbije weekeinde werden we nog 
door een ander voetbalbericht getroffen. 

PSV en haar trainer, Bobby Robson, gaan in 
wederzijdse bewondering uit elkaar. Men 
moet Nederlander zijn om het Vlaamse be
grip ,,buiten vliegen" zo mooi te verwoorden. 

Het wedervaren van Robson, jarenlang de 
gerespekteerde trainer van de Engelse natio
nale ploeg, in Nederland bewees nog maar-
eens hoe en hoe uniek het Engelse voetbal 
wel blijft. 

Robson werd in Eindhoven nooit naar 
waarde geschat. Zijn manieren van doen en 
laten en zijn denkwijze botsten met de Ne
derlandse mentaliteit. Robson was nooit een 
„surveillant" die de spelers vierentwintig uur 
lang kontroleerde. Hij ging uit van hun van
zelfsprekende beroepsernst en professiona
lisme. Een verkeerde inschatting natuurlijk. 
In Nederland weegt het individueel belang 
altijd zwaarder dan het ploegbelang. Zeker 
bij overbetaalde voetballers die zich graag 
laten voorstaan op hun kritische instelling 
tegenover klubleiders en ploegbazen. 

Bovendien ontwikkelde Robson, die hele
maal uit de Britse traditie stamt, nooit inge
wikkelde taktische koncepten. Op de eilan
den wordt al honderd jaar beroepsvoetbal 
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SPORT 

DE TRIOMF 
VAN HET GEWELD 

gespeeld en heeft men alles al eens eerder 
gezien. Men bekijkt het taktisch geschuifel 
op het kontinent met de glimlach. Men ge
looft er uitsluitend In eenvoudige waarhe
den : aanvallen als het kan en verdedigen als 
het moet; altijd en overal voetballen tot op 
het tandvlees; winst en verlies liggen naast 
elkaar en zijn met het voetbalspel verbon
den ; de winnaars van vandaag zijn de verlie
zers van morgen en omgekeerd. Aan die 
eenvoudige en simpele logika heeft men in 
Europa geen boodschap. Vandaar dat Rob-
son in venwondering opkeek naar wat rond
om hem gebeurde. 

In het licht van die ervaringen moet men 
ook „het profiel" van de nieuwe trainer van 
PSV bezien. Het moet iemand zijn met „vi
sie" ! Wat dan ook wezen mag. Wat is visie in 
het voetbal van vandaag? Taktisch gegoo
chel. Alles is al uitgevonden.Alles heeft men 
al uitgeprobeerd. WM, 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, 1-
4-3-2 en 1-4-4-1. Vandaagt telt een ploeg bij 
prioriteit elf verdedigers en, wanneer de 
nood (de achterstand) dwingt, elf aanvallers. 
De fisiek heeft de techniek verstikt. Absolute 
bekommernis is de betere voetballers neu
traliseren. In die kontekst moet een trainer 
met ,,visie' gevonden worden. De Britten 
zullen het wel nooit begrijpen. Wie ze op 
zondagmiddag op de BBC bezig ziet wordt 
vervuld met bewondering of... afkeer. Be
wondering omdat ze altijd op dezelfde ma
nier blijven gaan. Zo snel mogelijk voor de 
doos van de tegenstander aankomen. Afkeer 
omdat ze ingewikkelde koncepten al heel 
lang geleden naast zich hebben neergelegd. 

Ze hebben het immers allemaal al eerder 
meegemaakt... 

24 STRAFSCHOPPEN 
Plichtsbewust hebben we zondag naar de 

finale van het Afrikaans landenkampioen-
schap gekeken en we moeten toegeven: de 
zwartjes leren vlug. Ivoorkust, de nieuwe 
kampioen, en Ghana met zijn ,,Belgen" 
waren honderdtwintig minuten ijverig bezig 
een doelpunt te zoeken. Het bleef 0-0 wat 
ongelooflijk was wanneer men de som maak
te van het individuele talent. Maar ze hebben 
Europese manieren aangenomen. Alle deu
ren dicht. Het resultaat is heilig. De O hou
den en verder zien we wel. We hebben 
gezien. 

Vierentwintig strafschoppen beslisten uit
eindelijk over de titel. 11-10 voor Ivoorkust. 
De doelmannen bewogen amper. Onge
schoold als ze zijn. Komisch bijna. Maar 
nagenoeg alle veldspelers, de verdedigers 
inbegrepen — en dat is uitzonderlijk —, 
beschikten over een uitstekende traptech-
niek. Dat de geboren artiesten vanop de witte 
stip bijna niet konden missen en tijdens de 
match geen bal voorbij de doelmannen kre
gen is de logische paradoks van het heden
daagse voetbal. 

Flandrien 

Monica Seles en Jim Courier hebben het 
eerste Grand Slam tornooi van 1992 gewon
nen. Dat de ,,Joegoslavische" in Melbourne 
zou zegevieren lag in de lijn der verwachtin
gen. Zij regeert het vrouwentennis momen
teel met ijzeren hand. In negentien opeenvol
gende tornooien bereikte ze de eindstrijd. Ze 
triomfeerde derlienmaal. In Melbourne heet
te de andere finaliste Mary-Joe Ferriandez, 
een Amerikaanse uit de Dominikaanse repu
bliek. Twaalf keer speelden ze tegen elkaar. 

Seles verloor één partij. Cijfers kunnen in 
tennis veel verklaren. Fernandez verloor zes 
van haar acht service-games. Daarmee was 
alles verteld. 

Monica Seles is, niet als de mannelijke 
laureaat, een prototipe. Veel kracht, veel 
geweld, de rakket is een zweep, onblusbare 
zegewil, nooit geklopt. Haar overwicht begint 
zwaar, te zwaar te wegen. Vorig seizoen won 
ze enkel niet op Wimbledon. Omdat ze er 

• afwezig bleef. Voor Graf, Capriati, Sabatini 
en de nog tegenspartelende grootmoeder 
Navratilova moet het op een nachtmerrie 
beginnen gelijken. Nochtans is Seles geens
zins de tennis spelende perfektie. Haar op
slagen missen vaak nog precisie en aan het 
net ziet men haar veel te weinig. Maar 
voorlopig (?) blijft de furie baas. 

Minder verwacht was de triomf van Jim 
Courier. De Amerikaan uit Florida had vorig 
jaar al wel op Roland Garros gewonnen maar 
er bleven toch twijfels bestaan ondanks hij 
inmiddels naar de tweede plaats op de we
reldranglijst is opgerukt en men dus onmoge
lijk over toevallige suksessen kan blijven 
spreken. 

SCHWARZKOPF 
Evenmin als Seles beoogt Courier een 

schoonheidsprijs. MillimetenA/erk is aan hem 
niet besteed. Hij hanteert zijn rakket als een 
honkbalknuppel. Hij is al macht en kracht. Hij 
slaat met zijn armen en schouders, met zijn 
borst en zijn buik. Hij doet ons aan paradege-
neraal Schwarzl<opf denken maar Couriers 
tegenstanders wegen zwaarder en vechten 
met gelijke wapens. Courier, die imposant 
terugslaat, maakte Edberg af op diens twee
de services. De eerste opslagen van de 
Zweed misten precisie en daardoor kon zijn 
nederlaag worden verklaard. 

Maar Melbourne heeft bewezen wat we 
allemaal al wisten: in het tennis van vandaag 
zijn kracht en macht, wilskracht en zegewil 
de wegwijzers naar het sukses. Sec/rer bij
voorbeeld haalt enkel nog zijn top wanneer 
hij al die troeven maksimaal kan aanwenden. 
Ook in tennis is ,,pure klasse" een relatief 
begrip geworden. 

Kalme Jim Courier: toonbeeld van 
macht en kracht, hij doet een beetje 
aan Schwarzicopf denken... (foto AP) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 118 
HORIZONTAAL 

3. Dat konstateer je als je de hele hersen-
breker hebt opgelost! (6) 

6. Rust en een bosrijke omgeving kenmer
ken deze Antwerpse grensgemeente (9) 

7. Erg vatbaar voor ontroering (10) 
8. En dat word je als je ontroerd bent door 

lieflijke dingen (9) 
11. Een paard onder het aardoppervlak? (4) 
12. Zulke bodems lenen zich ervoor om 

Iemand neer te halen (7) 
13. Wat je nu voor je hebt (6) 
15. Zonder ook maar een enkele rimpeling 

("̂ ^ 
16. Hoe zwaar deze instrumenten ook zijn, 

blijkbaar kun je ze toch omkeren! (11) 
18. TIpIsch Iets van een wispelturig iemand 

(4) 
19. Beter kan niet (6, 4) 

VERTIKAAL 
1. Dat spul Is de ene keer langer dan de 

andere (8) 
2. Vrucht die zowat je hele bord vult (6) 
4. Als eerste Iets geheel nieuws bedenken 

(9) 
5. Een vlinder te midden van mensen in 

habijt? (13) 
6. Gluren naar Iets lekkers (11) 
9. Er komt walm door zo'n opening (7) 

10. Plaatselijke plek (6) 
14. Overeen komen (7) 
17. Helling (5) 
18. Wat je met je voet schenkt (3) 

OPLOSSING OPGAVE 116 
Horizontaal: 5. Arguzsogen; 9. twee-
ënnegentig; 10. Duveltje; 11. Marche; 
12. Ijsfabrieken; 14. vlo; 15. regen; 16. 
zetel; 17. gebeurd; 18. lastpost; 20. 
boel; 22. nullen; 23. stop; 24. boot
tocht; 26. denker. 

Vertikaal: 1. branie; 2. burgemeester; 
3. doener; 4. gedicht; 6. struisvogelpo
litiek; 7. bedelaars; 8. Gentbrugge; 13. 
einedloos; 14. vlees; 19. spelonk; 21. 
Ikoon; 22. nood; 25. hark. 
Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing va.i opgave 118 ten 
laatste dinsdag 11 februari op de 
redaktle: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Tom D'Haen uit de Naamsesteenweg 
258 In 3800 Sint-Truiden wint een 
boekenpakket want zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing van 
opgave 116 werd uit de talrijke kor-
rekte inzendingen geloot. 

6 

8 9 

16 ' 17 

ZBZlZlZll^Z 
19 

SATERDAG 
Vluchtelingen moeten 
Bossuyten 

Euro-boeren In 
prelstand 

• 

Teaterwereld rommelt 
In Knorrekelder 

Kristal van lodlum en kwik 
krijgt in ruimte Nasaten. 

Zetdulvel: 
Moord-leriand 

AHASVERUS 
„Europees boerenprotest", 
las Ahasverus 
ZuurKohl 

Radio 5: 
prietplaat? 

Wetenschappelijk onderzoek 
met labmlddelen 
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BIOS 

WONDERKIND OP VERRE HAKKEN 
Als Fred Tate één jaar oud is ontdekt zijn 

mam Dede (Jodie Foster) bij toeval dat liij 
reeds kan lezen. En het blijft maar doorgaan. 
Nu Fred zeven is maakt hij muurschilderin
gen, speelt piano op een manier die op het 
koncertpodium niet zou misstaan en lost 
wiskundige problemen op zoals enkel een 
komputer dat kan. Zijn artistieke en weten
schappelijke gaven worden dan nog aange
vuld met een overgevoelig mededogen voor 
al de misdeelden van deze aarde. 

REGIEDEBUUT 
Fred is een eenzaam kind omdat hij zijn 

medescholieren te dom en te ruw vindt. Een 
volwassen geest gevat in een kinderlichaam 
en in alles afhankelijk van zijn moeder. Dan 
verschijnt Jane Grierson (Dianne Wiest, 
waarom kijkt dat mens altijd zo triest?) in hun 
leven. Jane was zelf ooit een overbegaafd 
kind en leidt nu een school voor datzelfde 
soort kinderen. Fred die reeds verschillende 
boeken van haar las, wil naar die school toe, 
maar Dede heeft angst dat ze daar een 
monstertje van hem zullen maken, een aapje 
dat met draden is verbonden aan allerlei 
toestellen. Jane de geest, die geen enkel 
benul heeft van wat het is iemand te bemoe-
deren, en Dede het hart, en een erg gevoeli
ge moeder; beiden trekken aan de jonge 
knaap. Het is Freds dans tussen deze twee 
vrouwen die het ondenwerp van Little Man 
Tate is, het regiedebuut van voormalig won
derkind Jodie Foster. Haar karrière startte op 
driejarige leeftijd en mondde uit in diverse 
memorabele films, waaronder Taxi Driver, 
waarvoor ze op haar dertiende werd genomi
neerd voor een Oscar, die ze twaalf jaar later 
kreeg voor The Accused. Nu werd ze op
nieuw genomineerd voor de schitterende rol 
van de beginnende FBI-agente in The silen
ce of the lambs. Jammer genoeg zal haar 
regiedebuut niet in de prijzen vallen, daar
voor is het te vlak, te veel déja vu, te melo, 
te... Dat is het: té. 

CAMP 
De verklaring van het Engelse woordje 

camp, dat zo in onze taal is geslopen is 
tweeërlei, het duidt overdreven verwijfdheid 
aan en daarnaast iets zo overdreven, anakro-
nistisch enz., dat het als amusant wordt 
beschouwd. 

Daarom kun je gerust zeggen dat de films 
van Pedro Almodovar camp zijn, want ze zijn 
opgebouwd met de elementen die er nodig 
zijn om camp te maken. Steeds weer weet dit 
Spaanse genie van de dekadentie de valkui
len van de kitsch te ontwijken en in Tacos 
Lejanos, verre hielen, is het Becky Del 
Paramo (een schitterende Marida Paredes). 

Liefde is ool( aanralcen, dansen. Jodie Foster en Adam Hann-Byrd in Little man 
Tate. 

Zij is een zangeres en filmaktrice op middel
bare leeftijd, met rze of gele lakschoentjes, 
(die de verre hakken hebben die haar doch
ter vanaf haar wiegeleventje meent te horen) 
die de verpersoonlijking is van de camp. 
Samen met haar dochter Rebecca (de geta
lenteerde Victoria Abril, die nu in Almodovars 
film opdaagt nadat hij ruzie maakte met zijn 
vorige leadinglady Carmen Maura), die ze 
als een ongelukje beschouwt, maar die gek 
op haar is. Ze huwde zelfs met een oud lief 
van haar mam en heeft een verhouding met 
een travestie (Miguel Bosé) die avond na 
avond Becky op de scène zet. 

MINNAARS 
Deze verre hakken brengen al wat Almo

dovar totnogtoe in zijn films bracht vanaf 
Matador Xo\ Mujeres en Atame, Atame!: een 
waanzinnige liefde, seks in de trapeze, 
moord, een vrouwengevangenis, travestie 
en drama, erg veel van dit laatste. Al zijn fans 
zijn erg verdeeld in hun oordeel, dit is weer 
een film die je moet gezien hebben. 

Waarom is er geen slimme filmverdeler die 
de andere Spaanse film Amantes, die werd 
vertoond op het filmfestival van Berlijn ine-
bruari 1991, in de bios brengt? Deze film zit 
vol stomende liefdesscènes en sommigen 
noemden hem zelfs pornografie, maar tege
lijkertijd is hij zo sterk geakteerd dat Victoria 
Abril in datzelfde Berlijn met de prijs van de 
beste vrouwelijke vertolking aan de haal 
ging. Deze verdorven kijk op een driehoeks
verhouding die uitmondt in moord, werd 
geregisseerd door Vicente Aranda, die Jn 
Madrid erg bekend is, er wordt daar zelfs van 
een Aranda clan gesproken. Daarin zitten 
Victoria Abril, naast Maribel Verdü en Jorge 
Sanz, niet toevallig alledrie ook in deze 
Amantes. 

Luisa (Abril), die met kleine fraudezaakjes 
en chantage haar broodbelegsel koopt, ver
leidt de boerelul Paco (Sanz), enkel voor de 
lol van de oven/vinning. Maar niet lang daar
na zi Paco haar in het bloed en dat brengt de 
fatale konfrontatie met Pace's verloofde 
(Verdü). Banaal. Ja. Maar de akteerpresta
ties zijn eerste klas en als je van stoom 
houdt, dit stoomt. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 1 FEBRUARI ZONDAG 2 FEBRUARI MAANDAG 3 FEBRUARI 
TV 1 
10 30 Het slimme kanaal, informatief progr , 11 30 
Sprechen Sie Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, 
voor migranten, 15 45 Raffles, film, 17 00 Laura 
en Luis, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantie
land, toeristisch progr , 19 20 Joker- en lottotrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, Vlaamse serie 
20 30 Afrekening, TV-film 
22 05 Night court, komische reeks 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 25 Hoosiers, film 

TV 2 

14 55 WK Veldrijden voor amateurs in Leeds, 
rechtstreeks 
20 00 Tosca, opera van Puccini 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 45 Lassie, gezinsserie, 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 Sudden Impact, film 
22 25 Nieuws 
22 35 VTM Sport 
22 45 Half moon Street, film 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 23 De rode schoentjes, 08 50 Het zak
mes, serie, 09 10 Ko de Boswachter Show, 13 00 
Nieuws; 15 35 Health & beauty, schoonheidskur-
sus, 16 00 Nieuws, 16 08 Hollands dekor, 1618 
Heb ik iets gemist?, terugblik, 16 43 Jonge men
sen op het koncertpodium; 17 05 Disneyklub, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Sportpanorama; 
18 55 Alle dieren tellen mee, dierenmag , 19 30 
Growing pains, serie. 
20 00 Nieuws 
20 25 You only live twice, film 
22 23 Karel, praatshow 
23 11 The first deadly sin, film 
01 04 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 15 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 05 Museumschatten, 16 15 Teddy 
Ruxpin, serie, 16 42 De kleine wijzer, kinderkwis, 
17 07 Het meisje uit het jaar 2000, jeugdsene, 
17 32 Man over de vloer, 18 00 Nieuws; 1819 
Kassa!, konsumentenmfo, 18 57 Lingo, woord
spel, 19 26 Jules Unlimited, avontuur 
19 55 Flying Doctors, serie 
20 44 Oppassen!!, komische reeks 
21 12 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 40 Twee voor twaalf, kwis 
23 23 De wereld van Boudewijn Buch, reisverslag 
23 54 Alien Nation, SF-serie 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 14 45 Studio sport; 18 00 Nieuws, 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 
19 00 Right, dok over jongeren, 19 30 Het kan 
met altijd brand zijn, dok , 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Rinus, TV-film 
23 31 Nieuws 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday proms, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Wijsheid van de havik, 
jeugdfilm, 15 001 voor Iedereen, gevarieerd fami-
lieprogr, 17 30 De Edison tweeling, jeugdsene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Merlina, 
jeugdsene, 18 30 Meester, hij begint weer, komi
sche reeks, 19 00 De Cosby show, komische 
serie, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse serie 
21 30 De Pré Historie, 1984 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
14 55 WK Veldrijden profs te Leeds, rechtstreeks 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatenserie, 14 00 Dynasty, serie, 14 45 
Clip Club, verzoekklips, 15 00 Love leads the 
way, film, 16 40 Taxi, sene, 17 00 De kinderaka-
demie; 17 55 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, show 
20 30 Het Gouden Oog, uitreikingsgala 
23 00 Nieuws 
23 15 Animals of Africa, natuursene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 40 
Health & beauty, kursus, 15 05 Staatskamerkoor 
Moskou, koncert, 15 35 Spoorloos, oproepen, 
16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, op zoek 
naar menselijk vernuft, 17 00 Kiekeboe, kinderse
rie, 17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 
De zusters Kokkel, serie, 17 40 De sprookjes-
stoel, serie, 17 50 Spoorloos, reakties, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 25 Nummer 28, serie, 
18 35 Dagboek van een gezondheidsf reak, serie, 
19 00 Perfect strangers, sene, 19 27 Waku 
Waku, spelshow 
20 00 Nieuws 
20 15 Spoorloos, oproepen 
21 15 Brandpunt, aktualiteiten 
21 55 Inspector Dalgliesh, serie 

Ned. 2 
09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 Purno de 
Purno; 09 45 Hoe zit dat en waarom, wetenswaar
digheden, 10 00 Mannetje & Mannetje, 10 05 
Pootjes; 10 20 Smeerkees, tekenfilmsene, 10 30 
Winjin' Pom, 11 00 Reiziger in muziek; 12 00 
Tros Voetbal plus, 12 45 De Vara Matinee, klas
siek, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over 
zes, kult-humor progr, 18 35 Eerie, Indiana, 
avonturensene, 19 00 The wonder years, komi
sche sene, 19 25 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 10 Keek op de week, satire 
20 27 Belevenissen, portretten 
21 05 Let the blood run free, sene 
21 30 Diogenes, buitenlandmag 
22 30 For the greater good, dramaserie 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 28 Het allochtone video cir-
kult, dok , 09 58 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 28 
Aktuel, voor Turken, 10 58 lOS-Magazine; 11 28 
Omrop FryslSn; 12 00 Het Capitool, 13 00 Aarde, 
mens en milieu; 14 00 Studio sport; 18 00 Ik wil 
een boom in Israel; 1815 Sesamstraat; 18 35 
Studio sport; 
20 00 Nieuws 

TV 1 

14 30 Plpi Langkous, schooltelevisie, 15 00 500 
jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 16 00 Little 
cigars, 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, sene, 
18 35 Top Score, spelprogr, 19 03 Buren, serie; 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 25 Tien voor taal, VI -Ned taalstrijd 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 55 Nieuws, 19 00 Pipi Langkous, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 ABC-auto, de laatste kans 
21 30 Nieuws 
22 05 Susan wanhopig gezocht, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 15.30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clib 
Club, verzoekklips, 17 00 Ducktales, sene, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 De kotmadam, serie 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22.00 Nieuws 
22 15 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 14 49 Boek in Waterland, literair 
mag , 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, 16.21 
Service salon; 17 32 Winnie de Pooh, animatie-
serie , 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1; 
18 53 Weg van de snelweg Europa, La Rioja, 
19 18 De roze panter; 19 28 Ha die pa; 20 00 
Nieuws. 
20 25 Teds familiespelshow 
21 29 Hier en nu, aktualiteiten 
22 07 Einstein, kwis 
22 41 Rondje van het huis, praatprogr 
23 23 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernserie, 
16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 17 50 
Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 1815 Ha die 
dieren, mag ,18 40 Countdown, pop, 19 20 De 
heilige koe, automag ,19 50 Married with chil
dren, sene 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 15 K.G.B., film 
22 45 Berg, praatshow 
23 30 Erotika, erotisch mag 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 30 En
glish spoken, teleac, 17 25 Indonesië: taal en 
kuituur, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Russisch, teleac, 19 49 Stoppen met ro
ken, voorlichtingsfilm, 20 00 Nieuws. 
20 25 Verbazing, RVU 
20 35 Van huis uit, dok 
21 00 Yoy, jongerenmag. 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, het 
zonnestelsel 
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TELEVISIE 

DINSDAG 4 FEBRUARI WOENSDAG 5 FEBRUARI DONDERDAG 6 FEBRUARI 
T V 1 
14 30 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 15 00 Ne
derlands, schooltelevisie, 16 00 Secibd chorus, 
film, 17 30 MOOI en meedogenloos; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest; 18 20 
Het station, kindermag ,18 35 Top Score, spel-
progr, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, De verkeerde kant van het IJzeren Gordijn 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele
visie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Tm Man, TV-film 

VTM 

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

Ned. 1 
10 00 Nieuws; 10 05 Vrouw zijn, magazine, 10 50 
TV-Frultmand, muziek op verzoek, 11 10 Overal 
en nergens: de geheime agenten van New Age, 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huis op de prairie, jeugdfilm, 17 00 Kinderkrant; 
17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 10 De kleine prin
ses, jeugdsene, 18 35 Blackout, woordspel, 19 03 
Op weg naar Avonlea, dramaserie, 19 48 Mijme
ringen , 20 00 Nieuws 
20 23 Op de voet gevolgd: Toran de wilde pony, 
dok 
21 14 Tijdein II, aktualiteiten 
21 50 Overal en nergens, dok 
22 20 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 40 Antenne: Bulgaarse koncentratiekampen 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 05 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1916 Lingo, woordspel, 19 41 
De baas in huis, serie 
20 10 Meer moet dat met zijn, komische reeks 
20 39 Doet ie 't of doet ie 't niet, spelprogr 
21 59 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 33 Golden girls, komische serie 
23 00 Impact, De Beukenhof 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaai, schooltelevisie, 
10 30 Tales of the unexpected; 11 00 Nieuws uit 
de natuur, schooltelevisie, 17 05 Eftektief verga-
deringe, teleac, 17 15 Japan na 1945, teleac, 
17 25 Pronto, Italiaanse les, teleac, 18 00 
Nieuws, 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Als er maar een 
geloof Is, dok , 19 30 Het gezicht van Nederland, 
Naarden, 19 45 Hoogstandjes; 20 00 Nieuws. 

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

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

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry; 16 20 Avro's Serviesalon; 17 30 Kunst
bende, jongeren en artistieke kunsten, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 30 Spaanse peper, dok sene, 
19 00 Woensdagavond met Van Willigenburg, 
20 00 Nieuws. 
20 28 De graaf van Monte Chnsto, film 
22 15 Megabrein, kenniskwis 
22 55 Reporter, achtergrondreportages 
23 30 Mancuso FBI, misdaadserie 
0015 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 15 Matinee klassiek, 15 00 
Telearchief, retro, 16 00 Nieuws; 16 05 Stop
watch; 16 30 Bekijk het maar; 1712 Santa Bar
bara, serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformule 
plus, 19 00 Candid Camera, verborgen kamera, 
19 26 Kieskeurig, konsumenterubriek, 
20 00 Winnen en wegwezen, spelprogr 
20 42 Love letters, spelprogr 
22 13 Binnenlandse zaken, kolder 
22 42 Tros Aktua, aktualiteiten 
23 02 Tros Triviant, kwis 
23 47 Special adventure. Camel Trophy 
0019 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 00 LIegebeeksten en apekop-
pen, schooltelevisie, 10 00 Landen in Europa, 
schooltelevisie, 10 30 Aarde, mens en milieu, 
schooltelevisie, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 De toorts; 19 24 Van gewest tot gewest; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 De papieren revolutie, dok 
21 20 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 

14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie, 
15 00 500 jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 
16 00 Een thuis voor Margaret, film, 17 30 Mooi 
en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons, 1810 Draaimolen; 18 20 
Prikballon; 18 35 Top Score, spelprogr , 1 9 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldkllnik, sene 
20 45 Het huls van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, jaaroverzicht 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Van Nu en Straks, schoolte
levisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
Hiti, humor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Pau Brasll, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 Huwelijk op het randje, film 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry; 16 20 Servicesalon, 17 30 Wordt ver
volgd, tekenfilmmag ,18 00 Boggle, woordspel, 
18 23 Fbrza!, 18 53 De uitdaging; 20 00 Nieuws. 
20 25 L.A. Law, advokatenserie 
21 13 Televizier, aktualiteiten 
21 50 Hoe voelen wij ons vandaag?, komische 
reeks 
22 18 Preview TV, filmmag 
22 43 Hollands dekor, literaire wandeling 
22 55 Rosa Spier, haar harp, haar huis, dok 
23 48 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 15 After School special, jeugd
film, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Zorro, 
sene, 17 20 Starstreet, animatiesene, 17 30 Goud 
van oud live; 18 00 Nieuws; 1815 B.O.O.S., 
18 45 Top 40:19 20 Go Veronica Travel, reismag 
19 50 Empty nest, serie 
20 15 Nederland muziekland, show 
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 35 In de Vlaamsche pot, serie 
22 05 Kans voor een kind, Unicef 
23 30 Stop de persen, mediamag 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Liegebeesten & apekop-
pen; 10 00 De beer van Bern, 10 30 Aarde, mens 
en milieu, luchtverontreiniging 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Binnenland; 19 30 Freddy & 
Max; 20 00 Nieuws. 
20 25 De kamer, kortfilm 
21 13 Pierre Bokma, reeks over akteren 
21 48 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 
TV 1 
14.30 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 15.00 Ne
derlands, schooltelevisie; 16.00 Topper komt te
rug, film; 17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, 
serie; 18.30 TV 1 — top 30; 19.03 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 De sleutels van het sport Boyard, spel-
progr. 
21.30 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 The Free Frenchman, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19 00 500 jaar Latijns-Amerika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Herover de aarde: Wij en zij 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Tenuto: laureatenkoncert 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Taxi, serie; 15.30 Dallas, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoekklips; 17.00 Ducktales, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Paul Van Himst 
21.00 Badge of the assassin, TV-film 
22.40 Nieuws 
22.55 New Mike Hammer, serie 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry; 16.21 Serice salon; 17.30 Ereprijs 117; 
18.00 Boggle, woordspel; 18.28 Weg van de 
snelweg: Nederland, Friese Zuid-Westhoek; 
18.53 De roze panter, serie; 19.02 A different 
world, serie; 19.29 Cosbyshow, serie; 20.00 
Nieuws 
20.25 Night of the fox, 2de deel oorlogstriller 
21.57 Cheers, serie 
22.24 Het vervolg: terug naar Roemenië, dok. 
23.12 The commish, serie 
00.02 Miniatuur 
00.08 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.08 Muziek uit 
duizenden, Marco Bakker zingt; 16.55 Derrick, 
serie; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage Hero 
Turtles, tekenfilmserie; 18.46 Bassie en Adriaan 
en de geheimzinnige opdracht, serie; 19.19 Hol
lywood boulevard, glamour. 
19 55 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel-
progr. 
20.45 Medisch Centrum West, serie 
21.40 De TV-show, praatshow 
22.35 In the heat of the night, serie 
23.30 Rent a cop, film 
01.03 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Huisje, boompje, beestje, 
schooltelevisie; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
schooltelevisie, 11.00 Schooltv-weekjoernaai; 
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugd-
joernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij 
nou?, kwis; 19.30 Schilderspaletten, serie; 19.54 
Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 

-20.25 Rotiand, Belg.-Ned. pop-scène 
20.54 Lyrisch nitraat, dok. 

Sigourney Weaver raakt als callgirl verstrikt in een net van politieke 
intriges in Half Moon Street, zaterdag 1 februari om 22u.45 op VTiM. 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 

HALF MOON STREET 
Amerik. film van Bob Swaim uit 1986 

naar de roman Dr. Slaughter van Paul 
Theroux. Lauren Slaughter, een hoogle
raar, verdient heel wat meer in haar vrije 
tijd, als call-girl, maar de problemen blij
ven niet uit. Sigourney Weaver is knap, 
maar akteert erg gekunsteld. (VTM, om 
22U.45) 

ZONDAG 2 FEBRUARI 

MAYERUNG 
Historische liefdestragedie over de 

Oostenrijkse kroonprins die het Weense 
hof ontvlucht en er met zijn minnares 
vandoor gaat. Ouderwetse, romantische 
film van Anatole Litvak uit 1936, met 
Danielle Darrieux, Charles Boyer en Jean 
Dax. (FR3, om 22u.45) 

MAANDAG 3 FEBRUARI 

SUSAN WANHOPIG 
GEZOCHT 

Een zich vervelende huisvrouw (Ro-
sanna Arquette) gaat in op een intrigeren
de kontaktadvertentie en beleeft heel wat 
grappige avonturen aan de zijde van 
Madonna. Amerik. film uit 1985. (TV2, 
om 22U.05) 

DINSDAG 4 FEBRUARI 

THE TIN MAN 
Amerik. film (1983) met Tomothy Bot

toms, Deana Jurgens en John Phillip 
Law. Casey Cain is doof en werkt in een 

garage. In zijn vrije tijd heeft hij een 
komputer gebouwd die in zijn plaats kan 
spreken. Maar de ellende begint wan
neer een zakenman de komputer wil 
kommercialiseren. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 5 FEBRUARI 

DE TIPGEVER 
Franse politiefilm van Serge Leroy uit 

1983, naar een roman van Roger Borni-
che. De dood van een Korsikaanse gang
sterbaas en diens noodzakelijke opvol
ging biedt de politie een kans om in de 
bende te infiltreren. Met Thierry Lhermit-
te en Daniel Auteuil. (RTL-TVi, om 
20U.10) 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 

HUWELIJK OP 
HET RANDJE 

Charmante romantische komedie over 
twee oude mensen die, na een scheiding 
van bijna zestig jaar, met elkaar trouwen, 
ondanks het protest van de kinderen. 
Griekse film van Vassilis Kessissoglou uit 
1989 met Aleka Paizi en Stavros Xenidis. 
(TV2, om 22U.30) 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 

RENT-A-COP 
Detektive Burt Reynolds vrordt ge

schorst nadat tijdens een onderzoek in 
een hotel een half dozijn doden zijn 
gevallen. Liza Minnelli, een hoertje, helpt 
hem als ooggetuige de rondschietende 
moordenaar op te sporen. Amerik. film 
van Jerry Londen uit 1988. (Ned. 2, om 
23U.25) 
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UIT DE REG O 

OP DE 
BARRIKADE 

Pas thuis gekomen uit Brussel, rinkelde de 
telefoon. Het vrijdagmiddagnieuws zat er 
nog niet op. De VU was opnieuw aan het 
onderhandelen! Onverstoorbaar had Marjan 
nog maar pas mijn overschotje middagmaal 
aan de straaloven toevertrouwd. Het was 
Achlel, door dik en dun 'n trouwe VU'er. Ooit 
werd hij in Hasselt geboren en dan veredeld 
— zo zegt hij 't zelf — door zijn Brabantse 
Marie-Jeanne. Samen dreven zij voorspoe
dig een goeie handel en behoren zo tot de 
gulle, betalende kring rond onze VU. Het 
moest hem van-het-hart. „Doordoen met 
onderhandelen, Willy, maar laat u niet van
gen". Achiel kon best mijn vader zijn en 
handelt er ook naar. Hij noemt me liefst 
vertederend: „Manneke"... 

„Hebt gij ooit Hendrik El las' programma
brochure: „Hier is het Vlaams Nationaal 
Verbond!" gelezen?". Aarzelend — maar 
ook hongerig! — bekende ik dat ik er wat 
over las in Elias' ,,25 Jaar Vlaamse Bewe
ging" — meer niet. „Wel", leraart Achiel 
verder, „die brochure is nu precies 60 jaar 
oud en ze is het herlezen waard. In onze 
jonge tijd vonden een aantal nationalisten en 
Dinaso's dat wij niet ver genoeg gingen. 
Maar Elias schreef duidelijk in die brochure 
dat de toenmalige Dietse gedachte niet on
middellijk kon verwezenlijk worden. Hij vond 
dat het zwaartepunt van het VNV-program-
ma verplaatst diende te worden naar een 
federale herordening van de Belgische staat. 
Dat werd hem noch door de Vlaamse ultra's 
noch door de Belgicisten in dank afgeno
men. Federalisme was voor beide groepen 'n 
vies woord. En dan nog uitgesproken door 
iemand die bestemd geweest was om aan de 
katoliek-unitaire univ van Leuven professor 
te worden." En met dezelfde geloofsadem 
vertelt Achiel hoe hij op 26 juni 1932 vanuit 
Hasselt met een bruinpapieren zak rotte 
eieren, opgehaald bij een poelenier uit de 
buurt, naar Antwerpen spoorde. Op naar de 
fraternellenbetoging] Dit mengsel van frans-
kiljongs-katoliek-blauwe Belgen zou in gro

ten getale door de Antwerpse straten trekken 
om er tégen die federale ekstremisten de 
unite van de ame Beige te verdedigen. 
Achiel had alle pakjes blauwsel uit het was-
kot van zijn moeder meegepikt om de kleur 
van de vele blauwen die er zouden tussenlo
pen wat kracht bij te zetten!... Antwerpen 
zag die dag geel-blauw van dit gooi- en 
smijtfestijn. Het betekende ook de allerlaat
ste franskiljonse betoging van formaat in 
Vlaanderen. „En nu lieten jullie de blauw, de 
PW, 10 volksnationale krachtlijnen mee on
dertekenen. Hoe is 't mogelijk?". 

Maar Achiels wantrouwen, gegroeid uit 
ervaring, klinkt naast zijn verbazing en be
wondering door. „Past toch maar goed op, 
manneke!". Achiel vertelt me geregeld zéér 
plastisch hoe het Vlaams vertrouwen door: 
de franskiljons, den Duits, de kattekoppen, 
de blauw en de sossen, misbruikt werd. Maar 
hij, de handelaar-op-rust, orakelt ook prag
matisch: „Geloof nooit dat ge aiies in ene 
keer te pakken krijgt, maar laat u niet afpak
ken wat ge krijgen kunt!" En zo gaat zijn 
goeie volksfilosofie verder. Hij wipt over het 
feit ik ik pas in 1937 geboren ben en vertelt 
hoe in datzelfde 1932 „ons federaal statuut", 
zonder enige diskussie, gewoon met zitten 

en opstaan, in de Kamer al bij de inoverwe-
gingneming werd venworpen. „Vergeet dat 
niet, hé manneke! En nu zie ik op de TV hoe 
Van Rompuy, Verhofstadt en Tobback ons 
achterna lopen. Dat klimaat moet ge gebrui
ken, want alléén komen de nationalisten er 
niet. 't Is schoon om zien, hoe de oude 
trikoloren mekaar nu willen overtroeven in 't 
federalisme. Niemand van onze generatie 
had dèt ooit geloofd." En dan wenst Achiel 
ons „veel eenheid" ioe. „Manneke, vergeet 
het niet. Ward Hermans werd in datzelfde jaar 
1932 uit de Vlaams-Nationale Kamergroep 
gesloten en ook Leo Vindevogel. Tot wat 
heeft dat gediend? Hadden de nationalisten 
er niet beter aan gedaan om met mekaar te 
overleggen ?" 

Sommige Vlaams-Nationalisten beseffen 
inderdaad niet dat men met overleg macht 
kweekt en zo méér macht kan maken. Die 
fraaie zin komt niet uit de mond van Achiel. 
Ooit pende professor Pieter Geyl, de grote 
Vlamingenvriend, hem ongeveer zo neer 
vanuit een nuchter Noordnederlands den
ken... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

ADVERTENTIE 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUW/POORT-BAD 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMiK(V 

AMBIORIX 

BAMA 
igdQtrs 

adidas 
CSUtVIA 

(Gabor) 

JÊD 

aiadorö 
MEPHISTO 

TX9PS 
SKEAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

H O F DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoof straat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

35 WIJ — 31 JANUARI 1992 



UIT DE REGIO 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK V W G T E 
KOEKELARE 

VU-GISTEL NEEMT SENIOREN ERNSTIG 

Van politieke koffietafels voor bejaarden kijkt geen mens meer op. Een ernstig 
onderzoek naar leefwijze en verzuchtingen wekt algemene belangstelling, (foto 

Zafar) 

In april 1991 werd door het bestuur van VU-
Gistel de projektgroep Senioren opgericht met 
als doel aan de plaatselijke overheid beleids
voorstellen te formuleren aangaande de woon-
en leefomstandigheden van de bejaarden in 
eigen gemeente. 

EERSTE VOORSTELLEN 

Reeds in mei 1990 had de afdeling .krachtlij
nen voor een bejaardenbeleid' uitgewerkt en 
dit op basis van een zelfgemaakte studie waar
uit bleek dat toen 20,2 % van de Gistelse 
bevolking ouder dan 60 jaar was of 2.005 
mensen op 9.914 inwoners, de studie telde ook 
1.512 65-plussers en 160 bejaarden boven de 
85 jaar. 

De VU-werkgroep hield toen een pleidooi 
voor een zo lang mogelijk verblijf van de 
bejaarde in zijn vertrouwde omgeving. Daarte
genover dient een kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening te worden verzekerd waarbij de 
hoogbejaarden voorrang moeten krijgen. Om
dat veel nieuwbouw zakken geld kost stelde de 
werkgroep het OCMW voor kontakt te nemen 
met sociale bouwmaatschappijen. Daar de Na
tionale Landmaatschappij van plan was de 
oude meisjesschool langs de St.-Jansgasthuis-
straat aan te kopen met de bedoeling er een 
appartemenstkompleks te bouwen werd ge
suggereerd service-flats voor bejaarden te 
voorzien. 

OCMW en Landmaatschappij gingen echter 
niet op dit voorstel in. De VU- werkgroep nam 
toen kontakt met de eigenaars van het pand 
wat rezulteerde in de oprichting door de eige
naars zelf van 12 service-flats. 

NIEUW INITIATIEF 

De Seniorenwerkgroep vond daarmee haar 
taak niet volbracht en organiseert nu een 
bevraging naar de wensen en de noden van de 
Gistelse senioren. Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan en dies gingen VU-bestuur en werk
groep aan tafel zitten. Omdat vooral de mede
werking van Slle bejaarden diende te worden 
verzekerd werd veel belang gehecht aan de 
wijze van ,aanmelden'. Een manier van bevra
gen werd onderzocht, maar ook het te bereiken 

doel, de vragen opgesteld en op 18 november 
'91 kwamen zo'n 30 mensen samen om het 
werk te bespreken en de taken te verdelen. 

Eén vergadering volstond natuurlijk niet, in
tensieve brainstorming ging aan het projekt 
vooraf en leidde uiteindelijk tot een enquête bij 
twee groepen inwoners: de 65- tot 74- jarigen 
en de 75- tot 84-jarigen. De groep ouder dan 85 
werd niet weerhouden omdat deze mensen 
voor hun noden van de bestaande diensten 
gebruik (kunnen) maken. 

10% of 139 senioren zullen ondervraagd 
worden, een voldoende groot aantal om de 
betrouwbaarheid van de rezultaten te verzeke
ren. In een voorafgaandelijke brief aan de 
steekproef-bejaarden wordt duidelijk uitgelegd 
dat vertrouwelijkheid gewaarborgd is en blijft, 
het gesprek betrekking heeft op woonsituatie, 
eigen verzorging, het al dan niet afhankelijk 
zijn van anderen om thuis te kunnen wonen, 
deelname aan het sociale leven en de verwach
tingen naar de toekomst. 

OP AFSPRAAK 

De aangeschrevenen weten bovendien bij 
voorbaat dat zij voor een afspraak zullen ge-
kontakteerd worden door meneer of mevrouw 
X. En dat, wat zeer belangrijk is, de gegevens 
moeten dienen om beleidsvoorstellen voor een 
beter bejaardenbeleid te formuleren in ge
meenteraad en OCMW. 

Ondertussen zijn de enquêteurs op pad, 
eens die klus geklaard worden de bevindingen 
venwerkt en nog dit voorjaar aan de Senioren
raad en de verschillende seniorenverenigingen 
voorgelegd. 

Terecht kozen wij deze week dit Gistelse 
Buitenbeen, niet alleen voor de diepe sociale 
bezorgdheid die er uit straalt, maar ook voor de 
durf en de deskundigheid waarmee de op
dracht voorbereid werd en uitgevoerd wordt. 
Dit is werkelijk de bejaarde ernstig nemen! 

Het Gistels initiatief, dat in tal van Vlaamse 
gemeenten en steden met sukses kan overge
daan worden, ontvangt al onze gelukwensen! 

— Voor meer Informatie: Rony Anseeuw, 
Westbilklaan 4 te 8470 Gistel (059/277.870). 

Te Koekelare is het Vlaams Verbond Voor Ge
pensioneerden gesticht. Alle Vlaamsvoelenden zijn 
van harte welkom. Tevens kunnen ze als senior 
hun steentje bijdragen voor de Vlaamse zaak. 

Waar en bij wie?: Maurits Sabbe, Koncertplein 
19 te 8680 Koekelare (051/58.24.37). 

TWEE JAAR DE 
GULDEN SPOOR 

Op zondag 2 februari a.s. zal het precies 2 jaar 
geleden zijn dat het Vlaams Ontmoetingscentrum 
De Gulden Spoor zijn deuren opende. Het centrum 
Is intussen uitgegroeid tot een van de voornaamste 
ontmoetingsplaatsen van 'T Zand te Brugge. 

Deze debat- en ontspanningsavonden kennen 
een stijgend sukses. Bij de viering past ook een 
receptie, gevolgd door de feestmaaltijd. 

Om 12 uur receptie en om 13 uur feestmaaltijd. 
Deelnamerijs 850 fr.p.p. 

Inschrijven: Informativa, Gen.Lemanlaan 117, 
8310 Assebroek, 050/36.25.78 of 050/34.30.82. 

Op uw verzoek zorgen wij voor gratis vervoer. 

DIENSTBETOON 
SENATOR 
JAN LOONES 

Voor het dienstbetoon van senator Jan Loones 
kan u zich vanaf heden, benevens tot het kantoor 
van de senator zelf (Engelandstraat 2, te Oostduin-
kereke, tel. 058/51.37.38, fax: 058/51.99.54), even
eens wenden tot het arrondissementeel VU-sekre-
tariaat, Aartshertogstraat 4 te Oostende, tel. 
059/50.52.77. 

Op het arr. sekretarlaat wordt van maandag 
t.e.m. vrijdag de permanentie verzekerderd van 9 
tot 12u. 

Uw vragen zullen vandaaruit doorgegeven wor
den aan de senator die u dan, in de mate van het 
mogelijke, van dienst zal zijn. 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Komplete 15-delige encyclopedie 
,.Twintig Eeuwen Vlaanderen". Uitg. Heldeland-
Orbis. Hasselt 1972-1979, ISBN 90.291.0010.9. 21 
X 27 cm, 15 X ca. 400 biz. Vlaanderens geschiede
nis en kunst. Overvloedig geïllustreerd. Eenmalige 
druk. In oorspronkelijke verpakking. Nieuw. Prijs 
o.t.k. 054/50.03.26 na 18u. 

— GEZOCHT — Jongedame met opleiding hoger 
middelbaar onderwijs, richting kantoonwerken en 
automatisering, zoekt betrekking in de omgeving 
Vilvoorde-Zaventem. Vloeiende kennis Neder
lands, Frans en Engels. Zich wenden tot gemeente
raadslid Nora Tommelein (02/252.17.00). 

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

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 
De Gulden Spoor. Om 12u. receptie. Om 13u. 
Feesttafel. Info: 050/36.25.78. 
2IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: verzamelen voor 
wandeling te Ardooie-veld, o.l.v. V. Steelant en W. 
Lagae. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
4 DEERLIJK: Maandelijkse bijeenkomst van de 
Deerlijkse bejaarden bij VU-bestuurslld Nelly Van-
brakel, 11de Julilaan 7, tel. 056/77.81.96. (thuis 
afhalen en terugbrengen is mogelijk). Org.: VU-
Deerlijk. 
6 IZEGEM: Bar Auditorium, Kruisstraat 13, om 
20u.: Piet Van Brabant over „De Vrijmetselaars". 
Toegang 50 fr., abonnees gratis. Org.: VSVK-
Izegem. 
7 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 16u. Boterkaarting. 
Inleg 35 fr., 3 voor 100 fr. drank vrij. Ook op 8/2 
vanaf 16u. en op 9/2 van 10 tot 13u. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. twaalde 
kaarting. Ook op 16/2 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
14 IZEGEM: Vlaams huis, van 18 tot 21u.: afde
lingsbestuursverkiezingen. Org.: VU-WD-lzegem. 
15 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest In zaal Rolarius, 
Aardooisesteenweg, om 20u. Menu: aperitief, ton
greepjes, filet Mignon, koffie, gebak en wijnen, aan 
1.000 fr. Inschrijven voor 11/2 (20.83.45 — 't 
Leeuwke, 20.85.63 — Tonie Soete, 20.14.73 — 
Patrick Allewaen). 
24 KORTRIJK: Muziekavond „De Schepping" van 
Haydn, toegelicht door Bea Vanhulle. In Sted. Op. 
Biblioteek om 20u. Inkom 60 fr. Org.: FW-Kortrijk. 
28 BISSEGEM: Vriendenfeest met varken aan 't 
spit in Taverne Bijenhof, Bissegem, om 20u. Toe
gangsprijs 450 fr. Vooraf inschrijven E. Cottyn 
(056/35.70.30) of A. Vlieghe (056/35.08.75). Org.: 
VU-VI. Vriendenkring Bissegem. 

GEEN VLMMSE SUBSIDIES VOOR 
HET BEAUVOORDSE POEZIEFESTIVAL '91 

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

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

OOSTDUINKERKE/BEAUVOORDE - In een 
open brief aan gemeenschapsminister van Kuituur 
Patrick Dewael, toen hij nog in funktie was, heeft 
VU-senator Jan Loones uit Oostduinkerke in niet 
mis te verstane bewoordingen zijn ongenoegen 
uitgedrukt over de stiefmoederlijke behandeling 
waarmee de Dienst Kultuurspreiding en Kulturele 
Centra het poëziefestival van Beauvoorde beje
gent. De editie '91 krijgt van het poëziefestival geen 
financiële steun, gewoon omdat de precieze orga
nisator van het festival niet op het publiciteitsmate
riaal stond vermeld... 

Onze lezers zijn al jaren vertrouwd met de 
kulturele werking van Beauvoorde, het schilderach
tige tweelingdorp in de Veurne-Ambachtse West
hoek. Want WIJ besteedt elk jaar inderdaad graag 
en terecht aandacht aan de hoogstaande kulturele 
organisaties van de vzw Opbouwwerk IJzerstreek, 
zoals o.m. de zomertentoonstellingen in Vinkem-
kerk en het poëziefestival in de 17de-eeuwse Drie-
koningenschuur. 

Het festival wil de loyale partner spelen met het 
(ons) ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Daarom ook wordt de Vlaamse overheid de jongste 
jaren telkens op allerhande folders vermeld. Groot 
was dan ook de verwondering van Opbouwerk-
sekretaris Carol Vandoorne toen hij van de Dienst 
Kultuurspreiding en Kulturele Centra bericht kreeg 
(20 sept. '91) dat het festival '91 niet subsidieerbaar 
was. Reden: ,,De aanvragers van de manifestatie 
komen nergens voor op het publiciteitsmateriaal. 
De organisator was duidelijk de toeristische dienst 
(van de stad Veurne)". 

AL 17 JAAR ORGANISATOR 

Carol Vandoorne wees de Dienst Kultuursprei
ding onmiddellijk op die verkeerde interpretatie. Al 
stond het Opbouwwerk IJzerstreek als dusdanig 
niet op het publiciteitsmateriaal vermeld, dan ver
meldde dat materiaal wel dat Vandoorne, als sekre-
taris van de vzw, verantwoordelijke uitgever van 
folders en affiches was. Andere verduidelijkingen 
gaven aan dat de Veurnse Toeristische Dienst 
enkel instond voor de kaartenverkoop, en dat de 
avond van 15 juli met Tine Ruysschaert georgani
seerd werd door de Beauvoordse boekenboetiek 
De Snuffelhoek, weliswaar onder de vleugels van 
het Opbouwwerk IJzerstreek, dat nog steeds hoofd
organisator en koördinator is. 

Senator Jan Loones gaf de argumentatie van het 
Opbouwwerk een flinke steun in een brief van 4 
december aan de Dienst Kultuurspreiding. Hij on
derstreepte dat het Opbouwwerk al 17 jaar het 
Beauvoordse Poëziefestival organiseert, steeds 
verspreid over verscheidene avonden, vanaf 1985 
zelfs met 5 voorstellingen en met dichters-deelne-
mers die tot het kruim van de Vlaamse letterkunst 
behoren, Loones beklemtoonde ook dat de beteke
nis van het festival niet te onderschatten is voor het 
kultureel aanbod in de Westhoek en dat dat uitslui
tend de verdienste van het Opbouwwerk IJzer-
streek is. 

Zijn tussenkomst was echter een maat voor niets. 
Op 27 december antwoordde de Dienst Kultuur
spreiding dat de weigering tot subsidiëring werd 
bevestigd. Een citaat:,,Gevoelige kredietbeperkin
gen waan/an onze Dienst het voonwerp uitmaakt, 
dwingen ons tot een striktere toepassing van de 
vigerende reglementsvoorschriften inzake kulture
le manifestaties. Bij het door u geciteerd poëziefes
tival werden op tal van belangrijke punten ernstige 
inbreuken vastgesteld."... 

Zelfs een attest van de Veurnse Toeristische 
Dienst, die ondubbelzinnig bevestigde zeker geen 
organisator te zijn, maar enkel in te staan voor de 
kaartenverkoop, kon de Dienst Kultuurspreiding 
niet vermurwen. 

TELT DE WESTHOEK NIET? 

In zijn open brief aan gemeenschapsminster voor 
Kuituur Dewael en aan de media, noemt VU-
senator Jan Loones het heel erg dat nota bene de 
dienst Kuituur-,,spreiding" een gerenommeerd 
poëziefestival een subsidie van naar schatting 
30.000 fr. weigert, enkel en alleen omdat de eigen
lijke organisator niet op het publiciteitsmateriaal 
staat vermeld. Loones besluit daaruit dat de Dienst 
Kultuurspreiding blijkbaar niet houdt van kultuur
spreiding in de Westhoek, en ook geen oren heeft 
naar gefundeerde argumenten die wel degelijk het 
gelijk van Opbouwwerk IJzerstreek bewijzen. 

De senator vindt dat des te erger ,,omdat de 
publieke opinie zich dikswijls, — en terecht — 
vragen stelt bij verkwistingen van duizenden fran
ken betoelaging van artistiek zeer elitaire evene
menten die met zogezegde kultuur-,,spreiding" 
naar de bredere lagen van de bevolking niets te 
maken hebben. 

Hij pakt de Dienst Kultuurspreiding overigens 
met haar eigen wapens. Zo deelt hij de minister 
mee dat de brief van de Dienst Kultuurspreiding (27 
december) wat taal en stijl betreft, bulkt van slecht 
Nederlands, een kulturele dienst van de overheid 
onwaardig. Een bloemlezing: ,,Jan Loonen" i.p.v. 
,,Jan Loones", „inrichter" in plaats van,,organisa
tor", „dienst tourisme" in plaats van „dienst toeris
me", slechte zinsbouw (cfr. citaat hierboven), enz. 
,,0p het Poëziefestival wordt veel beter Nederlands 
gesproken en geschreven", zegt Loones. 

BETUTTELENDE DEMOKRATIE 

Senator Jan Loones besluit met de opmerking 
dat hij van de Dienst Kultuurspreiding een heel 
andere ingesteldheid had verwacht. Hij bedoelt dan 
een ingesteldheid die veeleer de richting uitgaat 
van aanmoediging van dergelijke organisaties, in 
plaats van betuttelende en droge burokratie die niet 
verder kijkt dan de letter van het reglement. 

Hij drukt dan ook terecht de hoop uit dat Hugo 
Weckx, als nieuwe gemeenschapsminister voor 
Kuituur zijn administraties in elk geval in die zin 
gunstig zou willen adviseren en inspireren. De 
Vlaamse overheid is er immers om de Vlaamse 
kulturele initiatieven met goede informatie en steun 
te stimuleren, en niet om ze na een ongelukkige 
pekelzonde tiet deksel op de neus te ploffen... 
Want wat nu gebeurde, en de wijze waarop, heeft 
niets meer te maken met ,,dienstverlening". En 
uiteindelijk is dat nog steeds de etymologische en 
diepere betekenis van de woorden „minister, mi
nisterie, administratie", enz... 

(JHV) 

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 
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UIT DE REGIO 

JANUARI 
31 DILBEEK: Nieuwjaarsreceptie van FW-Dilbeel< 
en Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum. Guido 
Vereecl̂ e en Hugo Rau vertellen er over de Brakke 
Grond te Amsterdam, en de Vlamingen aan de 
Amstel. Om 20u. in Ontmoetingscentrum Westrand 
(lokaal 304). 
31 DILBEEK: Arr. raad om 20u. in zaal Collegium 
(kleine zaal, ingang parking). 
FEBRUARI 
1 WINKSELE-HERENT: Dans- en dankfeest rond 
het 20-iarig mandaag van Willy Kuijpers. Vanaf 
20U.30 in het Gemeentelijk Sportcentrum. Met 
orkest „Universel". Org.: VU-Herent. 
1 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 17de Groot Breugel-
festijn. In Taverne 't Misverstand, Brusselstraat 
183. Met hutsepot, forel en ossetong. Vanaf 18u. 
Ook op 2/2 van 11u.30 tot 19u., en op 3/2 vanaf 
17u. Org.: VU-St.-Ulriks-Kapelle. 
4 LENNIK: Info-avond over Recyclage. Om 20u. in 
Huize Zv\iartenbroek. Inschrijven bij Brigitte Severs 
(02/532.14.41). Org.: Vorming & Gemeenschap. 
5 BRUSSEL: Lakenstraat 120, Klublokaal Gure 
Etxea. Een debat met senator Nelly Maes over 
„Welk programma voor een Vlaamse Beweging 
vandaag?". Vooraf een eenvoudige maaltijd. In
schrijven noodzakelijk via 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. 
8 KAMPENHOUT: Interverenigingenkwis. Om 20u. 
in zaal Vlaamse Leeuw, Schildhovenstraat, Relst-
Kampenhout. Org.: Kulturele Kring Kampenhout. 
9 BRUSSEL: Pannekoekennamiddag van VU-
Hoofdstedelijke afdeling Brussel. Van 14 tot 18u. in 
Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel. 
10 TIENEN: Bestuursverkiezing van 19 t/m 22u. in 
Vlaams Dienstencentrum, Wolmarkt 9. Kandidatu
ren ingewacht tot 4/2. 
14 LENNIK: Diskussieavond over „Is het mogelijk 
blijvend anders te besturen in een gemeente?'. Om 
19U.30 in „De Verzekering tegen de Grote Dorst", 
F. Baetensstraat. Org.: vzw Vorming & Gemeen
schap. 
21 SCHEPDAAL: Bestuursverkiezingen van 20 tot 
22u. in Gemeenschapslokalen van Pede, Isabella-
straat, aan brouwerij De Neve. Gastspreker: sena
tor Jef Valkeniers. Org.: VU-Schepdaal. 
28 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in feestzaal van 
het gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum, 
A.AIgoetstraat te Lennik. Vanaf 18u. Ook op 29/2 
vanaf 18u., op 1 en 2/3 vanaf 12u. Org.: VU-Lennik. 
28 PERK: Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse 
wijze. Vanaf 19u. in de Parochiezaal van Perk, 
Kampenhoutsesteenweg 3. Org.: VU-Melsbroek-
Perk-Steenokkerzeel. 
28 KAPELLE O/D BOS: Bestuursverkiezing van 18 
tot 22u. met geanimeerde avond. Info en kandida
tuurstelling: Theo Goossens, Sasstraat 34, 1880 
Kapelle o/d Bos. 
29 ZELLIK: 3de Breugel- en Kaasavond. Vanaf 
17u. in de Gemeentelijke feestaai, Noorderlaan. 
Org.: VU-Zellik. 

VU-DIEST: 
LEERRIJKE 
NIEUWJAARS
RECEPTIE 

Op 24 januari II. hield de VU-afdeling Diest in het 
kultureel centrum Begijnhof haar nieuwjaarsrecep
tie. Gastspreker Vic Anciaux kwam er praten over 
de problematiek rond migranten. 

Vic was de eerste die in 1978 reeds een migran
tennota aan de ministerraad voorlegde. Er werd 
toen weinig of geen rekening mee gehouden, met 
de gekende resultaten. 

In 1974 werd een migratie-stop afgekondigd. 
Industriëlen bleven desalniettemin migranten ron
selen om het vuile werk dat de Vlamingen niet 
graag deden, te doen! 

Volgens Anciaux is het een droombeeld te den
ken dat deze migranten vrijwillig naar hun vader
land zullen teruggaan. Men heeft een tijdje gepro
beerd ze met een echt staaltje volksverlakkerij te 
laten terugkeren, nl. door het uitkeren van een 
terugkeerpremie (= ,,oprotpremie"). Dit bleek ech
ter verloren moeite, slechts een miniem aantal 
Marokkanen en Turken maakte ervan gebruik. 

EIGEN NOTA 

Er moet, aldus Vic Anciaux, werk worden ge
maakt van een integratiepolitiek. De migranten 
moeten zich aan onze wetten aanpassen, onze 
maatschappelijke waarden aannemen en ernaar 
leven (vb.: koëducatie). Zij moeten rechten en 
plichten verwerven. Belangrijkste voorwaarde om 
dit te verwezenlijken is de taal. Het taalonderricht 
moet daarom ook de basis vormen van deze 
integratiepolitiek. Twee andere pijlers van deze 
politiek zijn huisvesting en tewerkstelling. 

Tenslotte stelde Anciaux nog dat migranten niet 

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. 

Vic Anciaux tijdens zijn toespraak voor 
VU-Diest, naast hem afdelingsvoorzitter 
Willy Claes. (foto wuyts) 

automatisch stemrecht mogen krijgen. Volgens 
hem hangt dat vast aan de nationaliteit, wat integra
tie veronderstelt! 

Na deze boeiende uiteenzetting kwam er nog 
een geanimeerd gesprek met het publiek op gang 
waarbij de problematiek naar het Diestse werd 
verlegd. 

Wij kunnen nu reeds een tipje van de sluier 
oplichten en u mededelen dat in het kader van de 
jongste verkiezingen maar ook wegens het groeien
de aantal migranten in de binnenstad (ca. 800) de 
VU-afdeling Diest aan een migrantennota voor de 
eigen stad sleutelt. 

L.d.W. 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. BORSBEEK 

Eén full-time betrekking poetsvrouw/man 
vacant in de poetsdienst (statutair kader), 
poetsen ten huize van hulpbehoevenden. 

Kandidatuur bij aangetekend schrijven, met curriculum vltae en bewijs van goed gedrag 
en zeden, indienen voor 28 februari 1992. 

Nadere gegevens te bekomen op het secretariaat O.C.M.W. van Borsbeek 
Jan Frans Stijnenlei 8a 
2150 Borsbeek 
(Tel.:322.05.44/322.63.96 tussen 9u. en 12u.). 

De Secretaris, De Voorzitter, 
B. Van Loc. S. Kiebooms. 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 
Tel. 02/511.26.12 

1000 Brussel 
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ADVERTENTIE 

UIT DE REG O DEZE WEEK IN 

ANTWERPEN 
JANUARI 
31 ANTWERPEN: VU-Antwerpen, bestuursverkie-
zingen tussen 16 en 21u. in de lokalen van het 
Museum, Durletstraat 4 te 2018 Antwerpen. Gele
genheid tot babbel met Hugo Coveliers, Hermans 
Lauwers en Hugo Schiltz. 
31 HOVE: Bestuursverkiezingen van VU-Hnve in 
Kostershuisje vanaf 19u.30. Na de verkiezi' yen is 
er nieuwjaarsreceptie. Alle leden en simpatisanten 
welkom I 
31 LIER: VNC-Berlarij, VUJO-avond: nieuwjaars
receptie van VUJO-arr. Mechelen met toespraak 
door senator Willy Kuijpers. Tevens verkiezingen 
nieuw arr; bestuur. Aanvang: 20u. 

FEBRUARI 
1 EDEGEM: Kwis van FW-Edegem. Inschrijven en 
info bij Hilde Dewit, 449.17.66. 
2 MERKSEM: Vanaf 14u. in Vlanac, Bredabaan 
360: Rommelmarkt en pannekoeken-namiddag. 
Org.: FVV-Merksem. Info: Joke Janssens 
(03/646.66.82). 
5 EKEREN: Bestuursverkiezing tijdens algemene 
ledenvergadering van 19u.30 tot 22u.30 in de 
Zilveren Reiger (bovenzaal), Leugenberg. Org.: 
VU-Ekeren, 
6 BRASSCHAAT: Bestuursverkiezingen van 18 tot 
21u. in PRI, Hemelhoeve, Gemeentepark van Bras-
schaat. Vanaf 20u.30 receptie aan alle leden en 
simpatisanten, en dr. Mare Swyngedouw spreekt 
over kiesgedrag van 24/11. Org.: VU-Bi.i*<!chaat. 
8 WILRIJK: Avond over Voeren met Guido Sweron. 
Om 20u. in KWB-lokaal, St.Bavostraat 55. Org.: 
vzw Alarm Wilrijk. 
14 HERENT ALS: Kroatië-avond met Karel Van 
Reeth. Om 20u. in de grote zaal van 't Hof, Grote 
Markt. Inkom 50 fr. Org,: VUJO-Herentals-Wester-
lo. 
15 EDEGEM: Kaartavond om 20u. in Drie Eiken. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 
15 ANTWERPEN: Herdenkingsmis voor Vital Pee
lers. Om 11u. in de O.L.Vrouwkapel Elzenveld, 
Lange Gasthuisstraat 45. 
21 LINT: Bestuursverkiezingen VU-Lint, van 
18U.30 tot 21U.30 in De Witte Merel, Liersesteen-
weg. Kandidaturen tot 9/2 bij Jan Janssen, Kapittel
laan 16, 2547 Lint. 
21 TONGERLO/WESTERLO: Toon Pauli verhaalt 
zijn belevenissen in het Oosten (Iran, Irak enz.). Om 
20U.30 in Kapellekeshoef. Org.: SMF-Kempen. 
22 EDEGEM: Gezellige avond Belcanto. Met Gust 
Teugels en Lus Mampuis. Om 20u. in Drie Eiken. 
Org.: VNSE. 
23 WILRIJK: Bestuursverkiezing van 10 tot 13u. 
Praatkaffee met gasten van 11 tot 13u. in zaal De 
Kern. Org.: VU-Wilrijk. 
28 BOECHOUT: Bestuursverkiezingen VU-Boe-
chout/Vremde, van 19u.30 tot 22u.30 in café Het 
Hoefijzer. 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

LIMBURG 
FEBRUARI 
15 HERK-DE-STAD: Schepenen en raadsleden 
van de Nieuwe Lijst van Herk de Stad nodigen uit 
op het Jaarlijks bal. In 't Reehof, Hoogstraat te 
Schulen. Aanvang: 20u.30. DJ Ron Van Dijck. 
Inkom: wk 80 fr., kassa 100 fr. 
21 NEEROETEREN: Vertelavond over Oostfront, 
door Martin Soors. Om 20u. in Kultureel Centrum te 
Neeroeteren. Org.: IJzerbedevaartkomitee-gewest 
Maaseik. 
22 SINT-TRUIDEN: Jaarlijks afdelingsbal vanaf 
20U.30 in zaal Veemarkt, Speelhoflaan. Steun- en 
inkomkaart 99 fr. Org.: VU-Sint-Truiden. 

ADVERTENTIE 

AA Tekstieldnikkerij 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

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

FEBRUARI 
2 LEDE: Pannekoekenavond-Ledenfeest in zaal 
„Hoop in de toekomst", Dorp-Wanzele. Om 17u. 
Deelname 150 fr. Gastspreker: Vic Anciaux. Org.: 
vu-Lede. 
6 GENTBRUGGE:,,Brussel, geschiedenis van een 
Brabantse stad" door Paul de Ridder. Om 20u. in 
het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 45. Gra
tis inkom. Org.: VOS-IJzerbedevaartwerkpgroep 
Gentbrugge-Ledeberg. 
9 ZWALM: Geutelingenwandeling, ca. 8 km. Start 
aan Parochiaal Centrum te Zwalm om 14 en om 
14U.30. Inschrijving: 50 fr. Gratis geuteling aan 
oven in werking. Org.: Geutelingenkomitee. 
15 MELLE: 6de Valentijntjesbal van VU-Melle. 
Vanaf 20u.30 in de Parochiezaal van Melle-Cen-
trum, met diskobar Wim. Gratis drankje aan ieder
een die komt voor 22u. 
15 GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal van het 
Vlaams Socio Kultureel Centrum. In feestzaal De 
Vlasschaard, Gentse stwg te Hemelveerdegem-
Lierde. Van 17 tot 22u. (met T-dansant). Ook op 
16/2 van 11U.30 tot 16u. Volw.: 300 fr., kinderen; 
175 fr. 
25 BUGGENHOUT: Diavoordracht door Ferdi Wil-
lems over ,,De Kelten, hun kunst en kuituur", met 
tentoonstelling van Keltische en Romeinse munten. 
In de Kleine zaal van d'Oude Post, Kerkstraat, 
vanaf 20u. Deelname gratis. Org;: Vlaamse Kring 
Buggenhout. 

Het politieke leven 
Heeft Vlaanderen nu een 

regering? En heeft België een 
regering? Wie praat 

daarover met wie? En 
waarover praten zij? Bent u 
nu in de war? Kan u het ook 
niet meer volgen? Lees dan 

deze week Knack. 

Sloveense spinsels 
Janez Drnovsek was één jaar lang 

president van Joegoslavië en leidde de 
demokratizering in. Nadien leidde hij 
Slovenië naar de onafhankelijkheid. 

Een exclusief interview, deze week in 
Knack. 

Schoenaerts speelt Beckett 
Ongelukkig is niet ongelukkig 

genoeg. Julien Schoenaerts speelt 
Beckett en neemt ook diens 

humoristische visie op het menselijk 
bestaan over. Akteurs zijn gekken die 

niet tegen de gekte kunnen, 
deze week in Knack. 

Gemengde gevoelens 
Je bent een jonge volwassene, 

kleuriing en Belg. Een adoptiekind, 
opgegroeid in Vlaanderen, in een 

nieuw gezin. Hoe moeilijk was dal? 
En hoe leefbaar is het dagelijkse 

racisme? Vier jonge mensen vertellen 
over hun gemengde gevoelens, 
deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• Binnenland: de affaire ASCO en het 

Zoute • Serie: Columbus breekt de 
wereld open • Ekonomie: de pins • 

Sport: het WK veldrijden 

3 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATi 

TE KOOP 
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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 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

.BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B A. 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f iV 2520 EDEGEM 
^1^^ Tel.-. 03/457.23.89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD, NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.; 054-33.17.51 

054-33.11.49 

^"fy^. DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/8L46.25 
011/76.49.33 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
^ \ , / IB 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

A 

{ 
FDEVRIESE^ 
woonverlictitlne^ 

hi i iu i i i iK7i'IUl:i iMi 7S 

S.':o l)rii;:üv 4 y 
V liLiari l)i'um:i'MMisik;ini|) ^ Ê 
^ ^ 115(1 .̂ v'-i.tM > ^ H 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentaisebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbel<ledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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BAKENS 
Uit de bladzijden Wederwoord (17 jan j I) 

meen ik te kunnen besluiten dat vele schnj-
vers van lezersbrieven, en naar alle waar
schijnlijkheid alle lezers van WIJ, dezelfde 
rechtlijnige opvattingen hebben als ik Zo 
ben ik het volmondig eens met Walter Maes, 
Zwevegem, die pleit voor een doorzichtiger 
en eerlijker demokratie, met Wilfried Ho
siers, Neeroeteren Vlaanderen eerst, met 
Jaak Gillissen, Maasmechelen België kun
nen WIJ missen, wanneer kiezen we onze 
eerste Vlaamse president', met David 
Claes, Beringen de VU heeft de toevoeging 
Vlaamse Vrije Demokraten met nodig, met 
Fr Van den Eynde, Ekeren wij hebben een 
radikaler VU nodig die amnestie eist 

Wie met ziende blind is moet vaststellen 
dat de tijd rijp is voor een zelfbewust, onaf
hankelijk Vlaanderen, met Brussel als hoofd
stad •— met van Europa, de enige mogelijk
heid om Vlaams-Brabant te redden en Vlaan-
derens voortbestaan zelf te beveiligen 

Mijn wens dat de VU de bakens van haar 
politiek verzet en onverbloemd streeft naar 
de onafhankelijkheid van Vlaanderen 

Camiel Deprez, Beselare 

DUITSTALIGE MISSEN 
N/larc Lenaerts (WIJ, 10 jan j I) is be

schaamd Vlaming te zijn omdat er wordt 
geprotesteerd tegen het houden van Duitsta
lige missen in Vlaams-Brabant 

Regelmatig reis ik naar het Groot Hertog
dom Luksemburg en Zuid-Eifel (D) Nooit heb 
ik daar een Nederlandstalige mis kunnen 
bijwonen, zelfs geen korte Nederlandstalige 
preek of enkele welkomstwoordjes, ook met 
in de VW's 

Onze gemeente is verbroederd met Konz 
(Trier), ik moet er Duits spreken in het 
toensmekantoor en de hotels 

Bijgevolg zijn ze in Luksemburg en Duits
land, volgens Lenaerts althans, met gastvrij, 
fanatiek en naïef 

Een Frans- of Duitstalige mis stoort mij met 
en kan ze heel goed volgen 

Overal waar ik ga moet ik mij aanpassen 
aan de taal van de streek, ik gebruik een 
klem woordenboekje om me uit de slag te 
helpen 

De Duitstaligen die onze kust bezoeken 
doen zoals de Franstaligen en dnngen hun 
taal op en de eerste vraag luidt Sprechen 
Sie Deutsch' 

Gezien ze goed onze geschiedenis en 
kuituur kennen, waarom dan met onze taal 
eerbiedigen' Ik ontmoet veel Duitsers in de 
Waalse Ardennen en daar doen ze hun best 
om Frans te spreken 

Waarom eens met proberen met Duitse 
missen in Waals-Brabant of in de Waalse 
Ardennen' 

M.S., Koksijde 

ZONDER HERSENS 
Op TV gezien de Vlaamse politika Anne-

mie Neyts met een koldenek nummer in het 
cirkusprogramma Het huis van wantrouwen 
Na Tobback en Vogels (rood en groen) nu 
blauw met het zoveelste ridikuul TV-show-
nummer van een van onze „grote" politie-
kers, bij gebrek aan seneuze bezigheden Ze 
kunnen het maar met laten, ook met na 24 
november 

Onmiddellijk daarna dezelfde avond Pa
norama met een schrijnend relaas over de 
drakomsche bespanngen in het (fundamen
teel) wetenschappelijk onderzoek in Vlaan
deren De Vlaamse vorsers kunnen helaas 
veel minder lachen met de luimige media-
nummers van onze politieke leiders Erger
nis, onmacht, droefheid alom Spijtig dat 
onze wetenschappers nu pas eensgezind de 
stilte doorbreken om de noodklok te luiden 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrle-
ven. De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht 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. 

Het kalf is zo goed als verdronken Maar hun 
bescheidenheid en verstrooidheid belet hen 
lawaaierig te doen, zij verkiezen de rust en 
beslotenheid van hun laboratonum boven 
het rumoer van de media 

Maar thuis is de emmer vol de Vlaamse 
regering laat hen op een schaamteloze ma
nier in de steek Stoppen of naar het buiten
land IS de keuze 

De kneuterige kruideniers van onze Ekse-
kutieve verkiezen onmiddellijk en grof ekono-
misch resultaat boven een toekomstprojekt, 
een lange-termijnvisie en staatsmanschap 
De basis van onze beschaving, onze wel
vaart en welzijn is aangetast Terug naar het 
steentijdperk 

Heeft het nog zin om naïef te geloven in de 
toekomst van een beter want zelfstandig 
Vlaanderen' Wanneer grijpt de echte 
Vlaamse elite in om een einde te maken aan 
de troosteloze onbekwaamheid, het cynisme 
en de kortzichtigheid van onze politieke klas
s e ' 

Waarom verwonderd doen over het sukses 
van het „protest" in het kieshokje' 

Of zoals een professor het lijdzaam uit
drukte ,,Wat we zelf verknoeien, verknoeien 
we beter I" 

Walter Maes, Zwevegem 

HET GELD ENDEZUILEN 
Enkele weken geleden lazen we dat het 

geld van de knstene middenstander gevaar 
liep ingevolge een gewaagde belegging 
Deze week lezen we dat het geld van de 
knstene arbeiders gebruikt wordt om in Brus
sel voor miljarden Euro-kantoren op te trek
ken Wat denken de leden van het Vlaams 
aktiekomitee voor Vlaams-Brabant van deze 
belegging van hun bijdragen' 

Wat heeft hun bank (BAG) al belegd in de 
sociale fondsen voor het bouwen in Brussel 
en in Vlaams-Brabant van woningen, voor 
eigen leden' Hoeveel geld hebben de Euro-
bouwpromotoren al belegd m de sociale 
bouw' In 1989 op ons Euro-kongres m Gent 
eiste de VU dat voor elke frank uitgegeven 
voor Euro-kantoren (en bv de veranderingen 
rond het Luksemburgstation) een frank zou 
worden besteed voor woningen in Brussel en 
Brabant 

CERA, bank van de Boerenbond, bouwde 
een spiegelpaleis bij Leuven, BAC, bank van 
de knstene arbeiders, bouwt Euro-beton
blokken in woonwijken van Brussel, Mar
tens, vertegenwoordiger van het AOW in de 
politiek heeft zelfs met zijn veto gedreigd in 
geval Euro-Brussel met verder werd volge
bouwd Hoe kunnen de leden van de zuilen 
zich zo laten bedriegen' 

Is het echt nodig dat hun bijdragen zo 
hoog blijven dat men met de overschot grote 
sier kan voeren' Wie weet zelfs op een zo 
grote schaal dat de brave leden er zelf gaan 
onder lijden Zoals bv de Vlaamsbrabanders 
die geen passende woonst meer vinden in 
eigen streek 

Richard Celis verwijst in zijn brief (WIJ, 24 
jan '92) naar het belang dat de Vlaamse 
beweging aan de zuilen wil hechten Geen 
mens kan ontsnappen aan ziekenkas, vak
bond, enz maar hij kan met beslissen over 
wie daar baas wordt en wat die baas met zijn 
bijdragen zal doen 

Wie gaf Boerenbond-voorzitter Hinnekens 
bv volmacht om zich tegen federaliseirng 
van de landbouw uit te spreken' 

Met welk recht mocht Mia De Vidts zich 
kanten namens het ABVV tegen federalise-
nng van de sociale zekerheid' 

Professor Billiet zegde in een gesprek met 
WIJ (13 dec '91) van de verkiezingen dat 
zuilen er nu eenmaal zijn en men er zich 
goed bij voelt Voorzichtig zijn ze in alle geval 
met en als ze teveel geld hebben moeten ze 
het m I besteden ten voordele van hun 
leden 

J.E. Torfs, Oostende 
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TEGENDRAADS 

VOER VOOR STRATEGEN 
De burger kijkt dezer dagen 

verbaasd naar de politieke 
evolutie. Twee maand na de 
verkiezingen is er nog steeds 
geen uitzicht op een nationale 
regering. De Walen hebben 
hun huiswerk al gemaakt. Ze 
hebben duidelijke keuzen be
paald, prioriteiten voor de na
tionale onderhandelingen 
vastgelegd en er een prijs
kaartje van minimum 7 miljard 
fr. naast gelegd. In Vlaande
ren heeft men lang kat en 
muis gespeeld, vooral de CVP 
heeft er lang over gedaan om 
te weten te komen wat ze nu 
eigenlijk wou. Wat ze door 
haar getreuzel in de vorige 
regering onmogelijk heeft ge
maakt — de uitvoering van de 
derde faze van de staatsher
vorming — wordt nu plots 
haar prioriteit. Beter laat dan 
nooit maar het toont nogmaals 
aan hoe gekompliceerd de 
CVP-strukturen zijn en hoe 
ondoorgrondelijk haar besluit
vormingsproces. 

Of de VU nu van binnen de 
Vlaamse regering of vanuit de 
oppositie meevecht aan een 
gesprek van gemeenschap tot 
gemeenschap teneinde de 
rechtstreekse verkiezing van 
een eigen Vlaams parlement 
mogelijk te maken is een 
vraag voor strategen. Er zijn 
voor beide keuzen argumen
ten aan te dragen. Men mag 
echter nooit uit het oog verlie
zen dat uiteindelijk het natio
naal parlement een grond
wetsherziening moet goed
keuren met tweederde meer
derheid en een meerderheid 
in elke taalgroep. De onder
handelingen onder Vlaamse 
partijen zijn dus wel van be
lang om een gemeenschappe
lijke strategie te bepalen maar 
de uiteindelijke realisatie van 
wat wordt afgesproken wordt 
mee bepaald door de agenda 
van de nationale regering. En 
op dat niveau wenst de VU 
niet meer mee te spelen. De 
afwerking van een korrekte 
agenda blijft dus erg risikodra-
gend. 

We zijn erg benieuwd naar 
de inhoud van de overeen
komst tussen de Vlaamse par
tijen, vooral om te zien wat 
werd overeengekomen inzake 
internationale bevoegdheden, 
residuaire bevoegdheden, 
landbouw en de herziening 
van de financieringswet of de 
eigen fiskale bevoegdheden. 
Vlaanderen eindelijk stevige 
strukturen bezorgen is natuur
lijk zeer belangrijk. Enkel dui
delijke en doorzichtige struk
turen maken een goed beleid 
mogelijk. Zonder eigen recht
streeks verkozen Vlaams par
lement blijft het prutsen. 

Daarnaast zijn er echter de 
talrijke maatschappelijke 
vraagstukken die de burger 
beroeren, veiligheid, zeker
heid, goed ondenwijs, inpas
sing voor de migranten, vluch
telingenbeleid, bejaarden
zorg, kinderopvang, tewerk
stellingspolitiek, gezond fi
nancieel beleid, rechtvaardige 
belastingen enz... Ook voor al 
deze tema's moeten de 
Vlaamse partijen een ant
woord bieden want de Vlaam
se regering heeft ook op al 

(foto VUM) 

deze domeinen globale of ge
deeltelijke bevoegdheden. 

Het strategisch denken en 
handelen is binnen de Vlaam
se politieke families zelden 
geïnspireerd geworden door 
het Vlaams belang. Het be
lang van de eigen wil, de ei
gen machtspelletjes en de 
machtsdrang van sommige in
dividuen die zichzelf als hoe
der zagen van het nationaal 
belang, van het Belgisch ni
veau, wogen al te vaak zwaar
der door. Dit denkpatroon 
heeft Vlaanderen al veel ge
kost, zowel aan middelen, aan 
grondgebied als aan prinic-
pes. De schok van 24 novem
ber heeft dan blijkbaar toch 
het inzicht bijgebracht dat het 
belang van het eigen volk 
vooraan moet staan bij het 
politiek handelen. De CVP 
heeft vele malen bochten ge
maakt zowel tijdens de vorige 
regeerperiode als vlak na de 
verkiezingen. De SP heeft na 
het arrogant PS-optreden in 
september ingezien dat soli
dariteit een mooi principe is 
wanneer iedereen dezelfde 
regels respekteert. 

Zelfs de PVV denkt inzake 
de staatshervorming vandaag 
veel meer in de richting van 
een konfederaal model dan 
ooit iemand voor mogelijk had 
gehouden. 

Er is dus hoop dat de ande
re Vlaamse partijen eindelijk 
een strategie opbouwen uit
gaande van het Vlaams be
lang. De feiten zullen moeten 
bewijzen dat de huidige ge
voeligheden een permanente 
vorm aannemen en tot realisa
ties leiden die Vlaanderen 
nieuwe kansen zullen geven 
die haar welvaart en welzijn in 
het Europa van morgen kun
nen vrijwaren. 

Er staat dus veel op het spel 
voor ons allen. De burger voelt 
dit onderbewust aan en is 
daarom verbaasd dat het zo
lang duurt vooraleer de 
Vlaamse partijen met meer 
duidelijkheid stellen waarvoor 
ze staan, wat hun prioriteiten 
zijn zowel op Vlaams als op 
nationaal niveau. Nog al te 
vaak wordt er een beeld opge
hangen van innerlijke ver
deeldheid, intense spannin
gen en onzekerheid. Het geeft 
de burger het gevoel van een 
politieke wereld die onvol
doende de lessen van 24 no
vember inschat. Hij wil door
tastendheid, beslistheid en 
duidelijke opties. Het is een 
illusie te geloven dat men de 
extremen kan voorbij steken 
in hun demagogie en oversim-
plifikaties. De politici doen er 
goed aan de burger de waar
heid te vertellen, alle voor- en 
nadelen van de voorgestelde 
oplossingen uit te leggen en 
het prijskaartje erbij te vermel
den. 

Hoe dan ook zal men keu
zen moeten maken, prioritei
ten vastleggen in funktie van 
de budgettaire middelen. Ho
pen maar dat de nieuwe evo
lutie die zich schijnbaar aan
dient doorgezet wordt en kon-
sekwent gehandhaafd blijft 
binnen de nationale regering. 

Lamoraal 
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MET PARK + RIDE WAS U ER AL ! 

Bent u die eindeloze files voor de Kennedyfunnel zo onderhand ook moe ? En laten we het 

dan nog niet hebben over de eindeloze zoeldocht naar een parkeerplaatsje in centrum 

Antv/erpen. 

Geen nood, Park+Ride is de gedroomde oplossing. 

In minder dan geen tijd bent u in het hartje van Antwerpen zonder ook maar aan file te 

denken. En de typische parkeerproblemen behoren tot een ver verleden. 

Als u via de ET 7 of de N70 Antv/erpen nadert, zal u de P+R borden (Park+Ride) vast al 

gezien hebben. Wanneer u deze borden volgt, draait u vóór de Kennedytunnel linksaf, richting 

Linkeroever waar u uw wagen parkeert op de speciaal aangelegde parking aan het eindpunt 

van de sneltram, op het Frederik van Eedenplein, of langs de Blancefloerlaan (totaal ongeveer 

600 plaatsen). 

lYlet het stadsabonnement of de stadskaart rijdt u vervolgens voor nauwelijks 25 fr. en in 

minder dan geen tijd van Linkeroever tot in het stadscentrum. 

Aanschuiven is er niet meer bij. Kan het makkelijker en goedkoper ?.' 

Voor meer informatie, bel gratis naar één van de groene nummers van De Lijn. 

De Lijn West-Vlaanderen 

De Lijn Oost-Vlaanderen 

De Lijn Vlaams Brabant 

De Lijn Antwerpen 

De Lijn Limburg 

078/ Tl 36 63 

078/n 35 53 

078/ n 37 73 

078/ n 38 83 

078/ Tl 39 93 
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Beter rijden. 

#?*w^ 

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 dêbank van hier. 
De KB-Autoverzekering wordt afgesloten bij Omniver NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenunnmer 0993 


