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ENERGIE SPAREN IS GELD BEWAREN 
" y ^ 

EN ÜW STADSMILIEU BEWAREN! 

4ÜJI 

Ik ben blij met de 
nieuwe verwarmings 
ketel Hij verbruikt 
en i ervuilt minder 

We kregen volle 
dig gratis advies 
En bi] renovatie 

of isolatie krijg ik 
misschien een 

subsidie 

Onze nieuwe 
wasmachine is 
veel zuinigei 

Meer comfort en 
minder kosten 

t Is simpel Onze 
elektriciteitsreke 

nmg IS 20% lager 
dan vroeger 

y.. 

De mensen van de 
Energiewmkel hebben 

alles berekend 
op 5 jaar win ik mijn 
isolatiekosten terug 

In een aantal Energiewmkels m het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ontvangt u 

GRATIS ADVIES omtrent al uw energievragen 
over verwarming, huishoudelijke apparaten, 
isolatie, rendementen, verbruikskosten enz 

Toten meteen volledige energieberekening met 
de computer als u grotere isolatie of renovatie-
plannen hebt U krijgt alles duidelijk op papier, 
tot en met de lijsten van de merken, prijsvergelij

kingen, adressen van installateurs 
Precies wat u m uw geval nodig hebt, of u nu in een 
appartement of m een huis woont Wilt u zuiniger en 

met meer comfort wonen in een schoner Brussel? 
Dan moet u zeker langs komen Ook bij u kan er 

°nergie en geld gespaard worden Een initiatief van 
Vic Anciaux, Staatssecretaris voor het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest 

Wooninfo 
Noordstraat 1B 1000 BRU 

TEL 512 32 92 

Energieloket 
F Bernierstraat 40 1060 BRU 

TEL 348 50 13/14 

De Stadswinkel 
St Goriksplein 24 1000 BRU 

TEL 511 86 43/512 86 19 

Oe Milieuraadgevers 
Brussel 

St Goriksplein 17 1000 BRU 
TEL 514 47 48 

Anderlecht 
Raadsplein 1 1070 BRU 

TEL 523 62 80 
Eve re 

Hoedemakerssquare 10 1140 BRU 
TEL 241 88 40 

La Rue 
Kolomstraat 1 1080 BRU 

TEL 428 58 34 

Alleen voor audits 
Onthaalkantoren 

Sibelgas Anspachlaan 1 1000 BRU 
TEL 244 31 11 

UNERG Elsensestwg 133 1050 BRU 
TEL 519 41 11 

Folder en inl ichtingen op het kabinet van 
VIC Anciaux Staatssecretaris voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

Louizalaan 106 1050 Brussel tel 646 33 50 



EERST DIT 

TABOES DOORBROKEN 
IJ hebben gedwongen door de tijd in WIJ 
van verleden week geen l<ommentaar Icun-
nen leveren bij de zitting van het biezon-
der VU-kongres dat met een nipte meer
derheid het sein op groen heeft gezet voor 
regeringsdeelname. Wel hebben wij kun
nen wijzen op de gevaren die aan een 
dergelijk meedoen zijn verbonden. De 
twijfels blijven, ook na de intrede. 

Dat het geen gemakkelijke diskussie 
zou worden lag voor de hand. Uit alle 

tussenkomsten klonk voorbehoud en veel wantrouwen voor 
de bereidwilligheid van de partners, men kan dus stellen dat 
van een goed gesternte weinig sprake is. Wij hoeven er geen 
doekjes om te winden. 

In het najaar wil de VU Vlaamse Vrije Demokrater) haar 
kader opnieuw samenroepen om een stand van zaken op te 
maken. Het is een nuttige beslissing geweest, dunkt ons. 
Verder in dit blad leest u daar meer over. Vanaf volgende 
week willen wij het regeerakoord sistematisch toetsen aan het 
VU-programma en kijken wat er gelijklopend mee is, waar de 
min-, waar de pluspunten. 

Ondertussen loopt in het Vlaams 
parlement de diskussie over het 
Vlaams regeerakkoord. Het spel van 
meerderheid en oppositie gaat z'n 
gang. Fraktievoorzitter Paul Van Grem-
bergen leverde algemene kommen-
taar, andere raadsleden kwamen tus
sen over de verschillende luiken van 
het akkoord dat meer inhoudt dan al
leen kommunautaire aspekten. Een 
van de tussenkomsten werd gehouden 
door Bob Van Hooland en behelsde de 
relatie overheid-burger. Zoals geweten 
een teer punt dat bij de jongste verkie
zingen het stemgedrag van de Vlamin
gen heeft meebepaald. 

De interventie van het Gents raadslid was niet overdreven 
uitgebreid maar reikte naar de essentie van het wantrouwen. 

De burger-kiezer ziet wat hij ziet en twijfelt er aan of de 
politieke klasse hem wel goed leidt en of hij niet om de tuin 
wordt geleid. Als de ministers beweren dat het personeel van 
hun kabinetten drastisch ingekrompen wordt dan wil de 
burger uit de aantallen opmaken of dat werkelijk ook zo is. 

Als klant van de overheidsadministratie wil hij een vlotte 
afhandeling van zijn vragen en problemen. Hij ontmoet niet 
altijd efficiëntie. Van Hooland pleitte dan ook, naast fatsoenlij
ke verloning, voor bekwaamheid, motivatie en inzet van de 
administratie. Dat daarbij ook aan de vaak manke verhouding 
tussen overheid en administratie een einde moet komen ligt 
voor de hand. 

Bij de staatshervorming werden tal van taken aan de 
gemeenschappen toevertrouwd. Of die allemaal wel zo schit
terend ingevuld worden valt te betwijfelen. Een recent en 
schrijnend voorbeeld is de inning door de Vlaamse Milieu
maatschappij van de belastingsgelden ter bescherming van 
de oppervlaktewateren. Van een miskleun gesproken! Dat 
daar bovenop nog eens de vrijstelling van belasting voor 
enkele zwaar milieubelastende grote bedrijven komt maakt 
de pil voor de brave burger nog bitterder. 

Wanneer decentralisatie niet naar een betere dienstverle

ning leidt hoeft deze voor de burger niet, zij wekt wrevel op en 
afkeer voor hervormingen. 

Positief is het te noemen dat het huidige rekeerakkoord tot 
stand kwam in samenwerking met de Vlaamse administratie, 
dit is een eerste stap naar een nieuwe politieke kuituur 
waardoor de zoveel geciteerde kloof tussen politici, admini
stratie en burger overbrugd kan worden. Wij hopen dat deze 
beweging uitgebreid wordt naar alle sektoren van de dienst
verlening. En op termijn een voorbeeld tot op het vlak van de 
gemeenten, en zeker van de grote steden waar door de 
samenvoeging in de jaren zeventig de schaalvergroting 
ravage heeft aangericht. 

Dit zijn geen details, maar tussen overheid en burger de 
levensnoodzakelijke kanalen die er nu vaak dichtgeslibd bij 
liggen en veel menselijk leed veroorzaken. 

Naast de reserves die wij blijven behouden tegenover het 
regeerakkoord onderkennen wij dus ook nieuwe stappen in 
een goede richting. Zij zullen zich in de nabije toekomst 
moeten manifesteren. 

Een voornaam punt van het akkoord blijft de mogelijkheid 
om de vastgelopen staatshervorming opnieuw vlot te trekken. 

Johan Sauwens draagt hierbij een grote verantwoordelijk
heid, voor het eerst in het bestaan van 
Vlaamse regeringen is een minister 
bevoegd voor staatshervorming. Van 
Sauwens wordt verwacht dat hij initia
tieven neemt, de weg ligt open. De 
vorming van gewestregeringen nog 
voor deze van een federale regering is 
een nieuw feit en duidt aan dat de 
Belgische omweg in deze niet nodig 
meer is. Het bevestigt dat het zwaarte
punt bij de twee gemeenschappen rust 
die nu beiden kunnen uitmaken wat ze 
elk afzonderlijk en wat ze nog samen 
willen doen. Ook hier een doorbroken 
taboe. 

IVIaar het blijft opletten. Het is niet 
omdat de Vlaams-nationalisten hun konfederaal programma 
aan CVP en SP hebben kunnen opdringen dat deze partijen 
het ook willen waarmaken. Wanneer zij het nodig achten deze 
evolutie om welke reden dan ook onmogelijk te maken dan 
moeten zij echter beseffen dat de dialoog tussen Vlamingen 
en Franstaligen wellicht de laatste kans is om zelfbestuur 
binnen een konfederatie te verwezenlijken. 

In die zin moeten de waarschuwende woorden van VU-
voorzitter Jaak Gabriels begrepen worden. Als dat niet meer 
kan wordt de stap naar onafhankelijkheid onvermijdelijk. 

Blijft tenslotte de vraag of het aantreden van de nieuwe 
informateur wel zo'n goede zaak is. Ook hier hebben wij al 
onze twijfels. In de vorige regering was Jean-Luc Dehaene 
verantwoordelijk voor Institutionele Hervormingen. Wat hij 
ervan gebakken heeft ligt nog vers in het geheugen. 

IVIaar los van wat deze gereputeerde , regeringsbouwer' in 
de brede mouw heeft is het nu tijd om van gemeenschap tot 
gemeenschap aan de Belgische verwarring een einde te 
stellen. Dat de Vlaams-nationalisten daarbij inspraak moeten 
hebben heeft de uitspraak van het biezonder VU-kongres 
meebepaald. 

Maurits Van Liedekerke 
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Dworp 
Alsembergse-

INHOUD 

7 De Jonge Demokraten, de 
jongerenorganizatie van de 
Nederlandse D66, behandel
den in een manifest over de 

toekomst van hun partij het nationa
lisme. 

9 Duitsland vaarde met zijn be
slissing om eenzijdig de onaf
hankelijkheid van Kroatië en 
Slovenië te erkennen voor het 

eerst echt een onafhankelijke koers 
van de EG. 

M 0^ Na Wathelet werd Jean-
^ I 1 Luc Dehaene het politie-

I ^ J ke mijnenveld inge
stuurd. En indien de dia

loog van gemeenschap tot gemeen
schap zonder resultaat blijft, kiest 
de VU voor de onafhankelijkheid 
van Vlaanderen. 

11 Op een biezonder VU-
kongres verleden woens
dag beslisten de Vlaams
nationalisten biezonder 

nipt toe te treden tot de Vlaamse 
regering. 

^ f\ '"̂  '^^ Vlaamse Raad vond 
I M het investituurdebat voor 
I ^ ^ de Vlaamse regering 

plaats. Namens de VU 
sprak fraktieleider Paul Van Grem-
bergen. 

M 0^ Met VU-minister Johan 
I « Sauwens blikken we te-
I ^ J rug op 3 jaar beleid als 

Vlaams minister van 
Openbare Werken en Verkeer. In 
het kader van zijn nieuwe bevoegd
heid voor Institutionele Hervormin
gen kondigt Sauwens nog voor 
deze week een initiatief aan. 

^ • • In Venezuela poogden 
I 1 % militairen de macht te grij-
I ^ / pen. De achtergrond bij 

de onrust in dit naar La-
tijnsamerikaanse normen „stabie
le" land. 

i 4 f\ '"̂  ^^^ tweede deel van 
^ %M onze Brussel-reeks sprak 

I ^3 WIJ met vertegenwoordi
gers van de Gemeen

schapscentra voor de Brusselse 
Vlamingen. 

23 
Max Wildiers werd in Leu
ven tot doctor honoris 
causa benoemd. Een por
tret. 

f \ f k Een niet te missen film 
^ w \ ^^" Oliver Stone geeft 

£ig^J een eigen interpretatie 
van de moord op de Ame

rikaanse president John F. Kenne
dy. 

(omslagfoto archief WIJ) 
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L/n gros quart des Wallons travaiilent dans Ie Public: 
beaucoup plus qu'en Flandre 

36,9% 

EJBS empKoRST d h f 
sectBur pubKc 

Mm. Ense/gnenimt Entrnrises Amitet 'Aüires' 
rigmiles locales pubuquts Gendèrmerie 

mis 
au tra¥ail 

Een dik kwart (bijna 30%) van alle aktieve Walen werken in de openbare sektor 
(in de regionale ministeries, in de provinciale of gemeentelijke administratie, 
in de openbare bedrijven, in de interkommunales, het gemeenschapsonder
wijs, de rijkswacht, het leger, etc). Die onthutsende cijfers van de Union 
Walonne des Entreprises werden door La Libre Belgique van 31 januari 
gepubliceerd. Het Waalse openbaar ambt toont zich daarmee een veel gullere 
werkgever dan het Vlaamse. Terwijl er in Wallonië tegenover 100 werknemers 
in de privésektor 40 in de openbare sektor staan, staan er in Vlaanderen tegen 
diezelfde 100 privé-werknemers slechts 28 in de openbare sektor, een verschil 
van 40%. In zowat elk onderdeel van de openbare sektor geldt deze 
overtewerkstelling in Wallonië (zie grafiek): in de regionale administratie, in 
de lokale administratie, in het onderwijs, in het leger en de rijkswacht, bij de 
tewerkgestelde werklozen. De Waalse patroonsorganizatie heeft becijferd dat 
de privésektor bezuiden de taalgrens een 200.000 arbeidsplaatsen moet 
scheppen om het geheel van de Waalse onevenwichten weg te werken. 

GEEN GOUDEN 
OOR... 

Zaterdagochtend werd Vlaanderen gewekt 
met een knap indianenbericht op de BRTN-
radio. Daarin werd met veel zin voor fantazie 
verkondigd dat de VTM binnen de kortste 
keren (nog voor de BRTN met zijn Radio X in 
de eter zal zijn) wil beginnen met landelijke 
kommerciële radio. Zoiets zou onwettelijk 
zijn, want het reklamemonopolie voor de 
landelijke radio werd aan de BRTN toege
kend. 

Tenzij de BRTN-joernalist die met deze 
primeur voor de pinnen kwam op de Reyers-
laan doorgaat als het meest uitgelezen 
slachtoffer voor niet eens originele aprilvis-
sen, moet er in zijn hersenpan toch behoor
lijk veel SF-literatuur liggen gisten. Er werd 
gesproken over een „krachtige zender die in 
Italië aangekocht was en heel Vlaanderen 
kan bestrijken", over een kombine met de 
buiten de wet gestelde Contact-ketenvor
ming, en over kantoren die gebruiksklaar op 
personeel stonden te wachten. 

...VOOR BRTN-
RADIONIEUWS 

Het enige dat van het bericht klopte was 
waarschijnlijk een misterieuze personeelsad
vertentie in een aantal kranten. Een firma 
met de letters „VIL" in de naam vroeg 
dringend bekwame radiojoernalisten. Het 
minste wat men kan zeggen is dat het 
inderdaad om een vreemde advertentie gaat. 
Het is echter de vraag of de VIL-aanwijzing 
volstaat om onmiddellijk te besluiten dat de 
in Vilvoorde gevestigde VTM achter dit be
drijf schuilgaat. 

Deze personeelsadvertentie was afkom
stig van de firma Mediavil, een sluimerend 
bedrijfje die de reklamewerving van Contact 
Vilvoorde beheerde. De bedoeling van de 
aanwervingen kadert in een plan van Radio 
Contact om vrije radio's van nieuws te voor
zien via de satelliet. 

Bij VTM kende men het afgelopen week
end de Gouden Ogen voor televisieprogram
ma's toe. Nieuw was dat ook de BRTN in de 
prijzen viel. Onder meer voor het BRTN-
joernaal. Op televisie welteverstaan. De 
openbare televisie, zichzelf bewust van de 
kwaliteit van haar joernaal, kondigde deze 
week zelfs een reklamekampanje in week
bladen en op TV1 en TV2 aan voor het 
BRTN-joernaal. 

NAAKTSTRAND 
Een naaktstrand is zonder meer tiet tie-

langrijl<ste wat nog aan de Belgische kust 
ontbreekt. Althans, dat is de mening van de 
liberale schepen Serge Baert uit Blankenber
ge. Tussen haakjes, iemand zou hem eens 
moeten zeggen dat hij beter over de Vlaamse 
kust zou spreken. Baert, zelf geen naturist. 

wil zich inzetten om deze lakune in het 
Vlaamse Noordzee-toerisme op te vullen. 

Zijn beweegreden zijn niet louter van hu
manitaire aard, maar ook van kommerciële. 
De schepen haalt betrouwbare schattingen 
aan volgens dewelke jaarlijks zo'n 200.000 
Belgische naturisten een naaktstrand over 
de grens opzoeken. Bovendien mijden dui
zenden buitenlandse naturisten ons land 
omdat vakantie bedrijven in je blootje hier 
nergens ongestraft kan. 

De Blankenbergse CVP liet prompt weten 
dat dit wat haar betreft nog een tijdje zo zal 
blijven. De lokale CVP is niet alleen tegen 
een naaktstrand in Blankenberge omdat dit 
de mensen van een ander gedacht zou 
shockeren, maar ook omdat studies (dus 
geen ,,schattingen") zouden uitgewezen 
hebben dat zulke zones een grote aantrek-
kiongskracht uitoefenen op allerlei psichopa-
ten. 

België telt negentien naturistenverenigin-
gen met in totaal 12.000 leden. Zij moeten 
zich behelpen met privéterreinen en -kam-
pings om hun geliefkoosde hobby uit te 
oefenen. Of een uitstapje maken over de 
grens, naar de Fransvlaamse of Zeeuws-
vlaamse kust bvb. 

INVAZIE 
WARSCHAUPAKT 

De Duitse minister van Defensie Gerhard 
Stoltenberg (en zijn medewerkers) hebben 
zich beziggehouden met het bestuderen van 
25.000 dossiers uit de voormalige DDR. Uit 
die dokumenten blijkt dat het Warschaupakt 
zich voorbereid had op massaal gebruik van 
kernwapens tegen het westen, vooral tegen 
de Bondsrepubliek. Daardoor moest een 
breuk geforceerd worden in de Navo-verde-
diging. 

De generaals van het Pakt hadden alles 
netjes voorbereid. Eens de doorbraak door 
de Bondsrepubliek geklaard was zag men de 
verovering van West-Europa rooskleurig in. 
Op de dertiende dag van de oorlog moesten 
de Warschaupakt-legers de Bondsrepubliek, 
Denemarken, België en Nedertand ingeno
men hebben. En binnen de vier weken zou 
men aan de Spaanse grens staan. Volgens 
Stoltenberg had de DDR zelfs al medailles 
laten makenom de helden van die oorlog te 
eren. 
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De Ierse presidente Mary Robinson maakte geschiedenis door als eerste Ierse 
staatshoofd een bezoek te brengen aan Noord-lerland. Tijdens haar bezoek 
werd er in Belfast opnieuw een aanslag gepleegd. Protestantse terroristen van 
de Ulster Freedom Fighters drongen het kantoor van de Sinn Fein, de politieke 
vleugel van de IRA binnen, en schoten er drie mensen dood. De aanslag werd 
gezien als een wraakaktie voor de dood van acht protestantse arbeiders, die 
door de IRA doodgeschoten werden. Op het ogenblik dat het moordkomman-
do bij de Sinn Fein binnenviel, demonstreerden duizenden vakbondsmensen 
in het centrum van Belfast tegen het geweld in Noord-lerland. Dit jaar vielen er 
al twintig doden bij wederzijdse aanslagen van katolieke republikeinen en 
protestantse loyalisten. (foto VUM) 

WERKLOOS 
Eind januari telde Vlaanderen 176.677 

uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, 
een stijging met 7.710 ten opzichte van 
vorige maand. Deze toename is vooral te 
wijten aan de schoolverlaters. Eind januari 
liep hun wachttijd ten einde. Een vergelijking 
van de gegevens tussen de maanden januari 
'91 en januari '92 levert nog wat meer 
ongunstige gegevens op. Sinds januari '91 
steeg het aantal volledig werklozen met 
15.102 of 9,3%. Vooral de mannelijke werk-
lossheid is het afgelopen jaar sterk gestegen 
( + 14,9%). Bij de vrouwen steeg de werk
loosheid met 6,2%. Ook de jongeren worden 
meer werkloos. Het aantal werklozen van 
minder dan 25 jaar steeg met 10,2%. 

Volgens een studie van het Vlaams Ekono-
misch Verbond steeg de werkloosheid het 
voorbije jaar sneller bij de hoger geschool
den. Bij de mannen met een opleiding in het 
hoger ondenwijs buiten de universiteit is het 
aantal werklozen van november '90 tot no
vember '91 met liefst 30% gestegen tot 
7.365 eenheden. Bij mannen die hoger se-
kundair onderwijs achter de rug hebben, 
steeg het aantal werkzoekenden met 26%. 
Bij de mannen met een diploma lager sekun-
dair onderwijs was de stijging al minder groot 
(17%), en bij mannen die alleen lager onder
wijs volgden, bedraagt de toename slechts 
6%. 

Bij de vrouwen neemt de werkloosheid een 
stuk minder snel toe dan bij de mannen. 
Maar ook hier zijn het vooral de kategorieën 
met een hogere opleiding waar de grootste 
stijging genoteerd wordt. 

Dinsdag maakte ook de nationale RVA 
haar werkloosheidscijfers bekend. België telt 
momenteel 399.439 volledig uitkeringsge
rechtigde werklozen, een stijging van 15.929 
tegenover eind december '91. In de laatste 
drie maanden van vorig jaar, steeg de werk
loosheid in Vlaanderen telkens forser dan in 
Wallonië. Die tendens werd gestopt. Afgelo
pen maand steeg de Waalse werkloosheid 
met 8.531 eenheden. 

OZONLAAG 
Amerikaanse wetenschappers hebben 

vastgesteld dat de ozonlaag, die de aarde 
beschermt tegen schadelijke ultraviolette 
zonnestralen, ook boven het noordelijk half
rond steeds dunner wordt. De aantasting van 
de ozonlaag vertoonde verontrustende vor
men in een gebied vanaf de Hudsonbaai in 
Kanada tot Europa, van Londen en Amster
dam tot Moskou. Er wordt gevreesd dat nog 
dit decennium ook boven de noordpool tot 
aan de dichtbevolkte gebieden een gat in de 
ozonlaag kan ontstaan. 

Totnogtoe was er alleen een gat in de 
ozonlaag boven het zuidpoolgebied, wan
neer het daar lente is. Volgens de Verenigde 
Naties zullen, ten gevolge van de aantasting 
van de ozonlaag, per jaar 300.000 meer 
mensen huidkanker hebben, en 1,5 miljoen 
meer mensen aan katarakt lijden. 

De verantwoordelijken voor de aantasting 
van de ozonlaag zijn de CFK's (chloorfluor-
waterstoffen) die o.m. in koelinstallaties en, 
in afnemende mate, in spuitbussen gebruikt 
worden. Ook vulkaanuitbarstingen, zoals die 
van de Pinatubo op de Filippijnen, veroorza
ken door de grote hoeveelheden zwavel
dioxide die de lucht ingeblazen worden, een 
daling van de ozonkonsentratie. 

SABENA 
Vlaanderen mag zich de komende dagen 

venwachten aan een nieuw offensief van de 
Sabena-lobby om het akkoord met Air Fran
ce zo snel mogelijk goed te keuren. Ook EG-
kommissaris Van Miert (SP) schaarde zich 
achter Godfroid en co. Op de algemene 
ledenvergadering van de FLAG noemde hij 
de manier waarop sommigen het dossier 

Sabena befiandelen ronduit onverantwoord, 
zelfs misdadig. Volgens Van Miert dreigt de 
kans om aan te knopen bij een grotere 
maatschappij door kortzichtig protektionis-
me teloor te gaan. 

Begin deze week greep er een ontmoeting 
plaats tussen Sabena-baas Godfroid, Air 
France-baas Attali en Verkeersminister De-
haene. Over de rezultaten van dit gesprek 
lekte niets uit. 

Godfroid zei op de FLAG-vergadering dat 
een beslissing over het ontwerp-akkoord 
dringend is. De Fransen zouden ongeduldig 
worden. Zij willen alleszins voor het einde 
van de maand duidelijkheid. Maar ook voor 
Sabena zelf mag een beslissing volgens 
Godfroid niet lang meer uitblijven. Want 
zonder de steun van Air France zal de 
Belgische luchtvaartmaatschappij zich ge
noodzaakt zien zeven nieuwe vliegtuigen die 
binnenkort geleverd worden te leasen in 
plaats van te kopen. 
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KORTWEG 

• Volgens een rapport van de Duitse 
iniictitingendienst bestaan er voor 
123 bedrijven bewijzen dat ze ofwel 
materfaai leverden voor ofwel ttun 
diensten ter beschikidng tiebben ge« 
steld van het Iraaks kernprogram
ma. Op nog 180 andere bedrijven 
berusten gelijkaardige zware verden
kingen. Het gaat om bedrijven uit 28 
landen, Duitsland niet meegerekend. 

• In Frankrijk regent het ontslagen 
omwille van de medische behande
ling van de leider van het Volksfront 
voor de Bevrijding van Palestina, 
Oeorges Habbash, ook wel „de uit
vinder van de vtlegtulgkapingen" ge
noemd. Ook Parijs heeft nu zijn Kha-
leé-atfaire, alleen een graadje erger. 
Het Belgische gezegde parafraze-
rend, druppelde het voor een keer 
eerst in Brussel, en regende het daar
na In Parijs. 

• Ook in Antwerpen willen gerecht en 
stadsbestuur eksperimenteren met 
alternatieve straffen om het van
dalisme te bestrijden. De gekliste 
vandalen moeten dan klusjes op
knappen als auto's wassen, onkruid 
wieden, vuil opruimen, afwassen in 
de keukens van ziekenhuizen en be
jaardentehuizen en dergelijke. 

• Bij zelfstandig wonende mensen 
met een (mentale) handikap is een
zaamheid een groot probleem. In Ne
derland startte daarom speciaal voor 
mentaal gehandikapten die zelfstan
dig wonen een relatie- en vriend-
sehapsbemiiMelingsburo. 

• Deze week kwamen twee kleinkin
deren In het nieuws: Anthony, de 11-
jarige Ideinzoon van de Westviaamse 
tekstieibaron Roger De Clerck werd 
ontvoerd. De Clerck staat aan het 
hoofd van het onlangs In opspraak 
gebrachte Beaulieu-imperlum. 

UMessandra, de as^arige klein
dochter van de Italiaanse fasctstlsche 
leider Benlto Mussolln!, is van plan 
om zich bij de komende pariements-
verki^ngen In Italië kandidaat fe 
stellen voor de neofascistische partij 
MSI. 

• Eén of andere bizarre Nederlandse 
aktiegroep slaagde erin om twee Ie-
gerhellkopters onherstelbaar te 
vernietigen en zes andere zware 
schade toe te brengen op een Neder
landse viiegbazis. De aldie was be
doeld als protest tegen nieuwe bewa-
peningsplannen, vooral om In het ka
der van de nieuwe Navo-strategle een 
luchtonobiele brigade o.m. voor inter
nationale krisisbeheersing uit te rus
ten. 

JD OVER NATIONALISME 
De Jonge Demokreten, de jongerenor-

ganizatie van de Nederlandse D66, schre
ven een boeiende brochure over de toe
komst van hun partij, 2016 — een vizie van 
jonge demokreten op vijfentwintig jaar 
D66. De toenadering tussen deze partij en 
de VU was verleden jaar voorpagina
nieuws. In het manifest staan twee vooral 
voor volksnationalisten boeiende hoofd
stukken, „Internationalizering en nationa
lisme: ook voor D66 een paradoks" en 
„Wat moet Bertens eigenlijk in het Euro
pees Parlement". Na lektuur stelden we 
vast dat de Jonge Demokreten er op dit 
vlak verrassend gelijklopende ideeën op 
nahouden als de VU. 

De Volksuniejongeren onderhouden reeds 
geruime tijd kontakten met de Jonge Demo-
kraten (JD). Ze bezoeken eikaars kongres-
sen, gaan op studleweekends, schrijven in 
eikaars bladen. Voor wie de WIJ-Jongeren 
leest, zal de naam EIwin Lammers niet onbe
kend in de oren klinken. Beide jongerenorga-
nizaties beginnen elkaar nu ook (program-
matorisch) te bevruchten. 

EIwin Lammers schreef in het JD-manifest 
2016 — een vizie van jonge demol(raten op 
vijfentwintig jaar D66 een bijdrage over inter
nationalizering en nationalisme (Internatio
nalizering en nationalisme: ook voor D66 
een paradoks?) waaruit blijkt dat hij goed 
vertrouwd is met 1) de strijd voor de Vlaamse 
zelfbeschikking, en 2) met verkiezingsmate
riaal en andere uitgaven van de VU(JO). 

Lammers weet dat aan het begrip „natio
nalisme" In Nederland een kwalijk riekend 
geurtje hangt: 

Nationalisme is eng in Nederland. Natio
nalisme is Sieg Heil, is oorlog, is sinoniem 
voor mensonterende daden t.o.v. medemen
sen omdat die in principe mindenvaardig 
zouden zijn. Een ander beeld van nationalis
me bestaat er haast niet in Nederland. Ster
ker nog, alles wat lijkt op of past in dit beeld 
(vlaggen, strijdliederen bvb.) maar t)aar hele
maal niets mee te maken hoeft te hebben, 
wordt ogenblikkelijk in dezelfde hoek ge
duwd. 

De auteur wijst er de jonge Nederlanders 
op dat dit begrip nochtans vermengd kan 
worden met vrijwel iedere andere Ideologie, 
van reaktionair tot progressief, en dat het 
zowel bevrijdend als onderdrukkend, agres
sief als defensief kan werken. Lammers 
schrijft dat zich nationalistisch noemende 
politieke partijen vaak in krisis komen wan
neer „hun" staat gerealizeerd wordt. 

Dan moet blijken of de partij het nationalis
me verbonden had met hypernationalisme 
(de wens om de eindelijk gerealizeerde eigen 
staat te laten gelden voor, boven en ten koste 
van andere staten) of met een ideologische 
politieke stroming als liberalisme of kristen-
demokratie. 

Lammers ziet de Volksunie wat dit betreft 
als volgt evolueren: 

De vroegere Vlaamse partij de Volksunie 
heeft verleden jaar haar naam veranderd in 
VU Vlaamse Vrije Demokreten. De verwach
ting is dat de naam binnen enige jaren 
„gewoon" Vrije Demokreten zal zijn. Hier is 
dus gebleken dat de wens tot demokratize-
ring van de maatschappij, de wens het (in 
casu Vlaamse) individu de mogelijkheid te 
geven te participeren in de samenleving, de 
drijfveer was achter het streven naar federali-
zering van het ondemokratische België, waar 
de Vlamingen achtergesteld waren op de 
Franstaligen. 

Lammers overschouwt vervolgens Euro
pa, en bemerkt verschillende volkeren die 
zich niet thuis voelen in hun staat. Opvallend 
noemt hl] het dat deze volkeren zeer Euro
pees gezind zijn, op voorwaarde dat de 
Europese integratie de kulturele verschei
denheid niet vernielt. De auteur ziet zijn heil 
In een Europa van de Regio's. 

Europa is groot geworden juist door haar 
kulturele verscheidenheid (...). Het koncept 
van een Europa van de Regio's biedt een 
grotere waarborg deze diversiteit te behou
den dan een Europa van de nationale staten. 

Mooi, en welke boodschap heeft Lammers 
dan voor D66? 

Naar mijn mening betekent het dat D66 op 
een duidelijke en open manier partij moet 
kiezen op drie fronten, Europese eenwor
ding, Europese fraktievorming en Oost-Euro
pa en zelfbeschikkingsrecht. In de eerste 
plaats moet D66 kiezen voor een Europa wat 
de uitdagingen van de toekomst aan kan. 
D66 heeft in haar laatste Europese verkie
zingsprogramma als tweede (!) punt opgeno
men dat de verscheidenheid van nationale 

(lees verder biz. 16) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De intrede van de Volksunie in 
de Vlaamse Regering na het 
kongres in Gent zorgde voor 
uiteenlopende kommentaren, 
meestal met een positieve 
waardering van vooraanstaan
de Vlaamse kranten. Zi) het dan 
met een aantal stevige vraagte
kens. Zoals op het kongres zelf 
trouwens. 
De (voorlopige?) uittreding van 
Wathelet - om het in paterster
men te zeggen - die maakt dat 
hij niet zo direkt kans heeft om 
vader-abt te worden van een 
Belgische regering, zorgt voor 
de rest van onze beschouwin
gen. (W.V.B.) 

Veestraeten titelt „Verscheurende keu
ze" bij de vu-intrede in de Viaamse rege
ring, uilaar hij vindt, ondanks de ervaring 
van het recente verleden, dat zij deze 
keuze toch moest doen. 

„Dat een partij het l<oud zweet uitbreekt 
als zij een derde keer ten dans gevraagd 
wordt door dezelfde trouweloze partners Is 
niet zo verwonderlijk. Niemand zou er trou
wens graten In gezien hebben als de VU voor 
de eer had bedankt. Dat de partij van Ga
briels toch het risiko loopt een derde keer 
bedrogen en bestolen te worden kan geïnter
preteerd worden als het toppunt van naïviteit 
of machtsgeilheid. Maar deze verscheuren
de keuze kan ook, en moet, uitgelegd wor
den als het trouw blijven aan de grote Vlaam
se droom van zelfbestuur waarbij het volk 
boven het enge partijbelang gesteld wordt." 

De Standaard 
Dirk Achten heeft vragen bij wat hij 

noemt „Avontuur" en weegt een aantal 
argumenten tegen elkaar af met de vraag 
of de Volksunie speerpunt kan zijn in de 
strijd voor het konfederalisme. 

„Waarom riskeert de VU dan haar leven? 
Waarom zoveel op het spel zetten? Zijn 
Schiltz en zijn medestanders dan zo bezeten 

van de Idee dat zijzelf en niemand anders de 
hand in de staatshervorming moeten heb
ben? Moet de VU zich daarom persé gedra
gen zoals de darren die afsterven eens de 
taak volbracht? Durf is een eigenschap in de 
politiek. Doodsverachting is gevaarlijk." 

HETIMSIENIEÜWS 
René Adams gebruikt diezelfde idee van 

,,speerpunt" en onderstreept de oktober-
datum ais evaluatie die op het kongres 
werd gesteld. 

,,Van invloed op de partijraad is geweest, 
dat de proportionele samenstelling van de 
Vlaamse regering in oktober een einde 
neemt. Voor het geval er tegen die tijd geen 
duidelijke vorderingen zijn gemaakt op het 
kommunautaire terrein, kan de Volksunie 
zonder omhaal opstappen. In die zin heeft de 
partijleiding een mandaat gekregen dat in de 
tijd beperkt is. Van haar ene minister, be
voegd voor de staatshervorming, wordt ver
wacht dat hij de speerpunt zal zijn van de 
Vlaamse regering in haar konfrontatie met de 
Waalse regering. Omringd door vier minis
ters van de CVP en drie van de SP is dat 
natuurlijk geen uitgemaakte zaak." 

LAUBREBËLGIQUE 
Als een razende burgerdame spuwt 

deze verdedigster van het Belgique van 
eergisteren haar woede uit tegen de Vla
mingen. 

„Wij zullen onze woede, noch onze ont
steltenis, noch onze vernedering wegstop
pen. 

Vernedering? Zelfs als de Vlaamse woord
voerders het omgekeerde beweren zijn de 
frankofonen en al degenen die in het noor
den nog gehecht zijn aan ons land geneigd 
te denken dat zijn kwaliteit van frankofoon 
Melchior Wathelet niet geholpen heeft. Laat 
hij dan al volmaakt tweetalig zijn, open staan 
voor de Vlaamse bekommernissen, unionis
tisch federalist zijn, iets doet ons vermoeden 
dat er een onbestemd Vlaams aanvoelen is 
dat niet heeft willen aanvaarden hem aan de 
hefbomen te zien van een regering over alle 
Belgen. Gefundeerd of niet dit traumatisme 
— want het is er één — doet ons terug 
denken aan datgene dat in 1968 het Leuven
se ,,Walen buiten" vergezelde en de val 
meebracht van de laatste frankofone (en 

tweetalige) eerste minister Paul Vanden 
Boeynants onder de mokerslagen van een 
CVP in delirium." 

ITET BELAHCYAKUHBURP 
;^:;r;^Tggr„ ».t.M.. . „ M . — — . . . 

De frankofone reakties doen IMark Platel 
denken in een ,,land van doven" te wo
nen, waar dat soort zuiderlingen echt niet 
meer weten dat Vlaanderen wil evolueren 
naar echte zelfstandigheid. 

„Maar die doofheid doet vooral twijfel 
rijzen over de mogelijkheid om op een dag 
toch nog tot een Belgisch samenleven te 
komen. Guy Spitaels krijgt later wellicht toch 
nog een ereplaats in de handboeken van de 
Vlaams-Waalse venwikkelingen. Met zijn bru
taal afgedwongen Waals wapenkonflikt 
bracht hij het Vlaamse staatkundig denken in 
een stroomversnelling. Een Vlaams staat
kundig programma zoals de Informateur nu 
meekrijgt, was een half jaar geleden niet 
eens denkbaar. Franstalig België doet er 
goed aan dit keer te willen luisteren, de 
Vlaamse wil om dat programma ook haal
baar te maken niet èl te veel te onderschat
ten." 

LE PEUPLE 
Dit PS-blad staat wat grinnikend stil bij 

de reddingspogingen van Boudewijn voor 
wat het blad noemt „son chouchou" Wa
thelet. 

,,Maar in deze wanhopige poging om oog
appel Wathelet te redden kreeg de vorst een 
duidelijk „neen". Zo kort en goed. 

De CVP, SP en P W — kortom Vlaanderen 
— dansen niet meer naar het fluiten van het 
paleis. Sinds geruime tijd had men dat al 
kunnen vaststellen maar voor wie er nog aan 
twijfelde werd het beslissende bewijs gele
verd. 

Bij het maken van de anallse is dit geen 
detail meer in de politieke situatie — meer 
dan ooit vastgelopen — in dit land waar men 
zelden zich zo scherp rekening kon geven 
dat België een,,accident" van de geschiede
nis is. De „Koning der Belgen" heeft alle 
reële invloed verloren op de „eenheid der 
Belgen". 
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HORIZON 

HET NIEUWE DUITSLAND 

E
en tema dat de jongste weken regelmatig weer
keert in de gesprekken die plaats grijpen in interna
tionale kanselarijen en rondom de dinertafels der 
diplomatieke waarnemers zoals dat heet, is het 
onderwerp van het nieuwe Duitsland. Ook de 
internationale pers heeft het de jongste tijd gere
geld over ,,Germany is throwing its political weight 
arround" (New York Times), „Guten Morgen 
Deutschland" (Der Spiegel), „L'incubo tedesco" 
(La Republica), „Faut-il avoir peur de I'Allemag-
ne?" (Le Monde). 

Herinner u de fameuze anekdote van enkele maanden 
geleden toen de Britse konservatief Nicolas Ridley, tot 
ongenoegen (?) van de toen nog regerende Britse premier 
Margaret Thatcher, zich zonder nuances uitliet over de 
Duitsers, de eeuwige Pruisen, die het maar niet kunnen laten 
zich iedere twintig, dertig jaar op de voorgrond te murwen. 

Wat is het probleem? 
Sedert de val van de Muur en de tijd dat de kranige Duitse 

minister van Buitenlandse Zaken, H.D. Genscher — die 
ondertussen al 17 jaar lang persoonlijk overheerst in de 
Duitse diplomatie — beloofde dat Duitsland steeds meer 
Europees zou worden en niet omge
keerd, stellen wij het volgende vast. 

Duitslands diplomatieke rol is er de 
laatste jaren een geweest van status 
quo, van stabiliteit, van niet inmenging 
in andermans interne problemen. Het 
was steeds een loyale EG- en Navo
partner bij zover dat de VSA, geleid 
door minister van Buitenlandse Zaken 
Baker in 1989, Duitsland op hetzelfde 
niveau heeft geplaatst als het Verenigd 
Koninkrijk waarmee Washington tradi
tioneel een vrij gepriviligieerde betrek
king onderhield. Duitsland werd ineens 
Amerika's „partner in leadership"] Ik 
geloof dat daarmee eigenlijk een volle
dig nieuwe faze begonnen is in de 
Duitse ontwikkeling. ^ , 

Deze Amerikaanse houding uit 1989 • <>f' 
bleek één jaar later bij de opslorping ^ 
van de oude DDR door de Bundesrepu-
bliek, een zeer juiste beslissing te zijn ^ 
geweest. Overigens zou de VSA een ^ 
dergelijke gepriviligieerde positie nooit érf 
aan Frankrijk hebben toevertrouwd. 
(Dit valt te bepeinzen...) 

Sedertdien hebben zich echter volgende gebeurtenissen 
voorgedaan. Vooreerst is het Europese integratieproces veel 
zwakker uitgevallen dan Duitsland had gehoopt. De politieke 
en de ekonomische unie verlopen daarnaast veel langzamer 
dan de spektakulaire desintegratie van het Oostblok ander
zijds. Juist op het ogenblik dat Duitsland intern de grootste 
moeite heeft om het absorptieproces van Oost-Duitsland — 
dat bovendien veel duurder uitvalt dan voorzien was — te 
verwerken, ontstaat aan zijn buitengrenzen bovendien voor 
het eerst de vrees van werkelijke chaos. (,,De orde houdt op 
aan onze grenzen"). De Duitsers vrezen overigens dat hun 
westerse partners het gevaar van nukleaire avonturen of van 
massale emigratie uit het vroegere Oostblok niet juist inschat
ten en dat zij Duitsland te veel de kastanjes uit het vuur laten 
halen en verhoudingsgewijs te veel doen betalen. 

Nieuw was ook de „zwakke" participatie van Duitsland in 
de Golf-oorlog. Zwaardere kritiek kwam echter toen Duitsland 
besliste, rond Kerstmis 1990, om zijn interestvoet te verhogen 
teneinde het openbaar deficit te bestrijden. Daardoor werden 
heel wat partners direkt beïnvloed en niet in het minst landen 
zoals België, wier munt verbonden is met de DM. Tot gisteren 
hebben wij gevreesd dat de hoge looneisen van de Duitse 
metaalarbeiders van IG-Metall en van de ambtenaren onze 
ekonomieën nog ekstra-afhankelijk zouden maken van de 
Duitse. Overigens voeren wij de laatste tijd niet minder dan 
1/3 van onze eksport uit naar onze oosterbuur... 

Maar de meeste aandacht der „waarnemers" gaat de 
laatste tijd uit naar wat algemeen aanzien wordt als het bewijs 
par excellence van Duitslands nieuwe internationale ambitie 
nl. de manier waarop het de erkenning van Kroatië en 
Slovenië heeft afgedwongen. 

Voor het eerst ging Duitsiand alléén. Tegen de zin van 
Washington (Baker heeft dat duidelijk laten verstaan), zonder 
het akkoord van de EG, tegen de mensen van Parijs (de as 
Bonn-Parijs!). En duidelijk niet alleen om humanitaire rede
nen: ook ter bescherming van Duitse ekonomische belan
gen I En overal zag men ineens hoe sterk die ondertussen 

geworden waren, in Tsjecho-Slowakije 
(Daimler Benz), Hongarije en Polen 
(Siemens, Volkswagen en andere Kon-
zerne). Anderzijds zag men in deze 
forcing ook een groot risiko voor de 
Europese Gemeenschap. Dat Duits
land voor het eerst een beslissing nam 
en dan nog alléén, dèt was dus de 
grote nieuwigheid... 

In Frankrijk gaan sedertdien stem
men op (bv. van Clause Clayssar en 
ambassadeur Martinet) opdat Frankrijk 
zich samen met de Zuideuropese en 
Noordafrikaanse landen zou gaan op
stellen vermits Duitsland, via de uitbrei
ding van de Gemeenschap met de 
EFTA-landen, via de Europese Ekono
mische Ruimte en met het oog op de 
Oosteuropese belangstelling voor lid
maatschap van een verruimde EG, 
vooral in die richting zijn invloed zal 
uitbreiden... 

Dat Kohl en Genscher ondertussen 
pleiten voor een ruimer gebruik van het 
Duits in de Gemeenschap of voor de 

toename van het aantal Duitse zetels in het Europees 
Parlement, vind ik maar normaal: Duitsland groeide ook in 
één klap van 60 naar 80 miljoen onderdanen! Zoiets kèn niet 
anders dan het evenwicht uit de haak halen. 

Nu Duitsland, de steeds trouwe EG-partner totnutoe, voor 
het eerst een ernstig probleem ondervindt, mogen wij deze 
belangrijkste lidstaat niet verkeerd beoordelen. Hier wordt 
dus van iedereen bezadigdheid en juist inzicht gevraagd. 

De 18de eeuw was Frans. De 19de was Engels. De 20ste 
werd door Duitsland ,,gekenmerkt". De 21ste moet Europees 
worden. Wij zijn daar nü mee bezig. Afin: de Belgische 
regering is daar voor ons, Vlamingen, mee bezig. Vlaande
ren, let dus op uw zaak! 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

NIET WACHTEN OP DEHAENE 
Formateur Wathelet ruimde de baan 

voor informateur Dehaene, die, we zijn het 
reeds gewoon, zich de eerste dagen in 
stiizwijgen wii hullen. Dehaene zou aan
knopen bij het kontrakt tussen burger en 
overheid van Wathelet. Verder kan hij niet 
zonder gezichtsverlies voor de CVP de 
verdere afwerking van de staatshervor
ming belemmeren, en moet hij eens na
denken hoe de volgende federale regering 
tegen '96 het overheidstekort wil halver
en. Want dat is de voorwaarde om in dat 
jaar bij de koplopers van de Europese 
Monetaire Unie te blijven behoren. VU-
voorzitter Gabriels zette maandag de 
puntjes op de 1: indien de dialoog tussen 
de gemeenschappen niets oplevert, op
teert de VU voor de Vlaamse onafhanke
lijkheid. Nog deze week moet de Vlaamse 
regering een initiatief nemen om die dia
loog op gang te brengen. De waarschu
wing is duidelijk: de VU is niet bereid te 
wachten op Dehaene. 

In Franstalige kringen was de ontgooche
ling over de mislukking van Wathelet groot. 
De Libre Belgique liet haar tranen de vrije 
loop. De Vlamingen, en vooral de CVP, 
werden met de vinger gewezen. Zij vroegen 
de tweederde meerderheid en een gesprek 
van gemeenschap tot gemeenschap. Garan
ties voor die tweederde meerderheid kon de 
formateur niet leveren, en een dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap zonder fe
derale patronage, dat kon Melchior al hele
maal niet over zijn neo-unitaire hart krijgen. 
Nadat de koning gesproken had met de 
voorzitters van de zes traditionele politieke 
partijen, aanvaardde Boudewijn het ontslag 
van formateur Wathelet. 

Op zijn perskonferentie gaf de gebuisde 
formateur een woordje uitleg. Dat hij zijn 
mislukking vooral aan zichzelf te wijten had, 
was op dat ogenblik in Vlaanderen al langer 
duidelijk. Maar de „padvinder met de volle 
rugzak" verklaarde aan de RTBf dat hij 
zowel Busquin (PS) als Deprez (PSC) zich 
had horen afzetten tegen de dialoog van de 
eksekutieven, en dat ook CVP en SP zich in 
die zin hadden uitgesproken. Veelbeteke
nend, aangezien die Vlaamse regering vol
gens de VU net de motor van die dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap zou moeten 
vormen. Een addertje onder het gras? 

JEAN-LUC IN 
HET MIJNENVELD 

Zoals verwacht, was het daarna de beurt 
aan de CVP om het mijnenveld in te trekken. 
En welke andere kristendemokraat dan 
meesterontmijner Dehaene (ook: bulldozer, 
straatvechter, groezelige garagist, trek-
paard, schildpad, arrangeur, sluiter van kom-
prommissen, en nog heel wat meer) maakt 

meer kans om daar levend uit te komen? 
Geen enkele. 

De koning duidde Dehaene aan als infor
mateur. De Saksen-Koburger was ditmaal 
wat voorzichtiger. Twee formateurs (Verhof-
stadt en Wathelet) zijn sedert 24 november 
immers al gesneuveld in het mijnenveld. En 
de taak van Dehaene is er sedertdien niet op 
vereenvoudigd. Er wordt verwacht dat hij zal 
trachten een klassieke tripartite op de been 
te brengen. Meer bepaald Herman De Croo 
liet reeds verstaan dat de liberalen hiertegen 
mits aan bepaalde voorwaarden voldaan 
wordt, geen onoverkomelijke bezwaren zou
den hebben. De Croo suggereerde zelfs dat 
de P W de minister van Sociale Zaken wil 
leveren, waar de liberalen nog drastisch 
denken te kunnen besparen. 

Dehaene liet ook verstaan dat hij de verde
re afwerking van de staatshervorming niet 
blauw-blauw zal laten. En hier zit, sedert de 
VU verleden week woensdag besloot deel te 
nemen aan de Vlaamse regering, voor de 
Vlaamse Vrije Demokraten nog een addertje 
onder het gras. Beide reptielen werden ech
ter prompt vermorzeld onder de laars van 
Jaak Gabriels. 

EEN MINISTERKQMITËT 
Binnen de Vlaamse regering werd een 

komitee voor de staatshervorming opgericht, 
een driemanschap o.l.v. premier Van den 
Brande waar ook vice-premier De Batselier 
en VU-minister voor Institutionele Hervor
mingen Sauwens deel van uitmaken. Hoe de 
taakverdeling er binnen dit komitee uitziet, is 
nog niet zo duidelijk. Vast staat dat de ACV-
minister het initiatiefrecht niet uit handen wil 
geven. De Libre Belgique vernam in kringen 
van Van den Brande dat het initiatief voor 
een dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap door de ministerpresident zelf zal 
genomen worden. Diezelfde kringen willen 
Sauwens in de schoot van dat komitee wel 
de rol van ideeënspuwer („fabricant d'i-
dées") en warmhouder („animateur") gun
nen, maar de uiteindelijke beslissing berust 
bij Van den Brande. 

De Franstalige krant heeft een snugger 
joernalist aan het schrijven gezet, want ze 
ziet het niet licht gebeuren dat Van den 
Brande, nu zijn ACV-kollega Dehaene op het 
strijdtoneel verschenen is, een uitnodiging 
naar de Franstalige eksekutieven zal sturen 
die de opdracht van Jean-Luc kan kortslui
ten. Anders gezegd: Van den Brande zal niet 
bewegen zonder toestemming van Dehaene. 
En deze adder onder het gras kunnen we nu 
net missen, dacht Jaak Gabriels. 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag kondigde de VU-voorzitter aan dat 
de Volksunie, indien de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap op een mislukking 
uitdraait, onomwonden voor de Vlaamse on

afhankelijkheid opteert. Separatisme dus. 
De VU-voorzitter voegde daar aan toe dat hij 
nog deze week een initiatief van de Vlaamse 
regering verwacht om deze dialoog op gang 
te brengen. In ons interview met Sauwens 
verklaart wat dit betreft ook de kersverse VU-
minister dat hij de Vlaamse eksekutieve nog 
deze week tot een procedure-afspraak wil 
dwingen. 

DE ERFENIS VAN 
DE FRONTERS 

Met deze verklaring huldigt Gabriels niet 
meer of niet minder dan het Vlaamsnationaal 
principe Met België als het kan, zonder 
België als het moet. Toch heeft het openen 
van deze doos van Pandora nog andere 
voordelen. De VU herpositioneert zich hier
mee enerzijds tegenover de klassieke partij
en PW, CVP en SP. Deze partijen onder
schreven allen zonder slag of stoot het door 
de VU geschreven kommunautaire tienpun
tenprogramma van de Vlaamse regering en 
bekeerden zich daarmee alvast verbaal tot 
het konfederalisme. 

Anderzijds herpositioneert de VU zich nu 
ook tegenover het Vlaams Blok, dat zich 
onomwonden separatist noemt. Dat de VU 
daarmee het gevaarlijke pad opgaat is verre 
van zeker. Volgens BRTN-joernalist Bouve-
roux zou de VU met deze strategische koers
wending wel eens van een kale kermis thuis 
kunnen komen, omdat de burger het origi
neel steeds verkiest boven de kopie. Dit 
durven we betwijfelen. Het is immers nog 
steeds de VU die als politieke partij het 
origineel van de fronterseis voor Vlaams 
zelfbestuur erfde. De ware demokratische 
nationalisten horen nog steeds in de Volks
unie. Het bewijs daan/an werd trouwens 
geleverd door een Dimarso-enquête over het 
elektoraat van het Vlaams Blok (zie WIJ nr. 
5), waaruit bleek dat de kiezer niet voor het 
Vlaams Blok stemt omwille van kommunau
taire redenen. 

Deze partij die zich Vlaamsnationalistisch 
noemt maar het niet is, kreeg trouwens pas 
elektorale vleugels toen zij op demagogische 
wijze het migrantenprobleem ging misbrui
ken. Nu willen we niet beweren dat op 24 
november geen enkele VU-kiezer uit miste-
vredenheid met de Volksunie het VB-bolletje 
rood kleurde. Vlaamsnationalisten met het 
hart op de juiste plaats zijn nu eenmaal zeer 
kritische kiezers. Ook het VU-kongres van 
verleden week woensdag beseft dat maar al 
te goed. Dat kongres stemde zeer nipt in met 
een deelname aan de Vlaamse regering. De 
VU kan zich nu geen herhaling van '88 
permitteren, zoveel is duidelijk. 

(pdj) 
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KONGRES 

KONGRES SMEEDT 
NIEUWE PLOEGIJZERS 

Vorige week woensdag stemde het bijzon
der VU-kongres met een krappe meerder
heid van 54 percent in met de deelname van 
de partij aan de nieuwe Vlaamse regering. 
De beslissing werd genomen na lange debat
ten binnen het partijbestuur en ook het 
kongres maakte een preciese afweging van 
voor en tegen, van risiko's en mogelijkheden 
van de regeringsdeelname. Verkeerdelijk 
werd dit geïnterpreteerd als „verscheurd
heid" . Voor- en tegenstanders vinden zich in 
een grote eensgezindheid over het Vlaamse 
eisenprogramma van de Vlaamse regering 
en de noodzaak tot maatschappelijke ver
nieuwing. Iedereen deelt de bezorgdheid 
naar de uitvoering en de loyauteit van rege
ringspartners die in de vorige regering onder 
meer de derde faze op de lange baan scho
ven. De huidige impasse in de Brusselse 
Wetstraat vindt overigens in grote mate haar 
oorsprong in de laatste maanden van Mar
tens 8. 

HALF WERK 
Mede onder impuls van de VU startte het 

vorige rooms-rode-VU-kabinet een ambitieus 
staatshervormend projekt. Bevoegdheden 
en middelen werden overgedragen naar de 
regio's, Brussel kreeg een apart statuut, de 
pacifikatiewet regelde het gros van de voort
durende kommunautaire oorlogjes. Dit werk 
werd echter niet afgemaakt. Met het niet 
uitvoeren van de derde faze werden onder
meer de rechtstreekse verkiezing van de 
raden, de toekenning van het verdragsrecht 
en een groter financieel en fiskaal zelfbe
stuur, annex verantwoordelijkheid, voor ge
meenschappen en gewesten niet verwezen
lijkt. 

Martens 8 strandde in een enorme institu
tionele draaikolk, na een diepgaande krisis 
over wapenleveringen, gekruid door akute 

aanvallen van Spitalitis, en een nooit gezien 
kontentieus van wederzijdse institutionele 
eisen achterlatend. De ekonomische en bud
gettaire vooruitzichten werden er niet roos
kleurige op. Op 24 november verkocht de 
kiezer de gevestigde politieke klasse een 
oplawaai waardoor van slag op stoot een 
resem nieuwe politieke uitdagingen op de 
agenda werden geplaatst. 

Ais er ooit een ,,Omtrent de derde faze" 
wordt geschreven dan zal er ontegenspreke
lijk de grote verantwoordelijkheid van de 
machtspartijen voor de huidige krisissituatie 
in aan bod moeten komen. In Vlaanderen 
verzette de CVP zich tegen de rechtstreekse 
verkiezing van de Vlaamse Raad, in de 
eerste plaats uit angst voor de onafhankelij
ke politieke dinamiek die hierdoor kan ont
staan. De Tweekerkenstraat loopt het risiko 
niet langer „incontournable" te zijn. Aan de 
CVP-illusie het politieke leven te kunnen 
blijven domineren vanuit de federale rege
ring werd bruusk een einde gemaakt door de 
Parti Socialiste. Nadat deze, haast verlamd 
door interne strubbelingen en minder frisse 
praktijken, de staatshervorming maanden
lang van haar prioriteitenlijst schrapte, lan
ceerde de PS tijdens de wapenkrisis haar 
institutionele „atoombom" door de Waalse 
Raad in slagstelling te brengen. In een mum 
van tijd werden institutionele taboes, Bunde-
streue inbegrepen, opgeruimd. 

Z'N NEK U ITSTEKEN^ 
Na de verkiezingen werd de politieke situa

tie er niet duidelijker op. De afwerking van de 
staatshervorming via grondwettelijke weg 
werd gehipotekeerd doordat het samenbren
gen van een tweederde meerderheid bijzon
der moeilijk werd. Als enige niet-verliezer 
tussen de gevestigde, demokratische partij 
kreeg de PVV de opdracht een regering te 
vormen. De CVP kroop in het bos. Verhof-

stadts poging om een rood-biauwe koalitie 
samen te stellen, met de steun van de VU 
voor de Vlaamse regering, de staatshervor
ming en de politieke vernieuwing, brak op de 
pleinvrees van de SP en wellicht enkele 
persoonlijke ambities. Het Hof zette dan 
klassiek politieke denker en bezigheidstera-
peut Wathelet aan het werk om de oude 
paden te bewandelen. 

De VU pleitte er van bij aanvang voor de 
vorming van de Vlaamse regering niet afhan
kelijk te maken van het optrekken van het 
Belgische mistgordijn. Voor de Vlaamse 
Vrije Demokraten diende er snel een Vlaam
se regering gevormd die tevens het voortouw 
zou nemen in de verdere afwerking van de 
staatshervorming. In Wallonië werd dit kon-
cept zonder boe of ba uitgevoerd door Spi-
taels die, zoals steeds met een zekere gran
deur, de Waalse regering en de Franse 
gemeenschapsregering samenstelde en een 
financieel verlanglijstje op de tafel van de 
formateur deponeerde. Het is dit lijstje (van 
plusminum 10 miljard) dat de CVP plots deed 
pleiten voor een brede staatshervorming met 
de daarvoor noodzakelijke tweederde meer
derheid van de zetels in Kamer en Senaat. 
Hardleers bleef zij, met de SP in haar kiel
zog, weigeren een Vlaamse regering te vor
men vooraleer de federale regering in de 
starblokken zou staan. Ook het Vlaams Blok 
weigerde beleidsverantwoordelijkheid voor 
Vlaanderen op te nemen. Op dat ogenblik 
heeft de VU, samen met de PVV, haar nek 
uitgestoken en krachtlijnen opgesteld voor 
een Vlaams programma ten opzichte van de 
afwerking van de staatshervorming en voor 
maatschappelijke vernieuwing in het Vlaam
se beleid. Voor zichzelf koppelde de PVV 
hieraan de eis om hetzij met CVP hetzij met 
SP, maar niet met beide partijen terzelfder-
tijd, een werkbare regering te vormen. Een 
regering met teveel partijen zou, volgens 

(lees verder biz. 16) 

(foto R. Szommer) 
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HET BESLISSEND MOMENT 

R
EEDS weken wordt de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten door 
een bepaalde pers verdacht ge
maakt. Paul Van Grembergen 
begon zijn toespraak dan ook 
met het gebrek aan joernalistie-
ke etiek in de meest scherpe 
bewoordingen aan te klagen: 
„Ik meen dat we recht hebben 
op een korrekte politieke In
schatting van de politieke lijn 

die wij volgen, van de strategie die wij 
opbouwen in samenspraak met onze partijin
stanties, tot en met de raadpleging in buiten
gewoon kongres toe". 

ARGWAAN 
Binnen de VU is er grote argwaan ten 

opzichte van de betrouwbaarheid van de 
traditionele partijen wat de staatshervorming 
aanbelangt. Tijdens de vorige regeerperiode 
hebben de VU-ers te dikwijls ervaren hoe 
gemakkelijk CVP en SP hun gegeven woord 
verbraken. Ondanks dit scepticisme ten aan
zien van de loyaliteit en deontologie van de 
andere politieke partijen meende de VU dat 
ze haar verantwoordelijkheid moest opne
men. Begin januari was het ongenoegen in 
Vlaanderen immers groot over het uitblijven 
van de vorming van een Vlaamse regering, 
terwijl de Waalse gewestregering en Franse 
gemeenschapsregering onder leiding van 
Spltaels binnen de korste keren in elkaar 
werden gestoken. 

Tenvijl SP en CVP geparaliseerd in de 
hoek bleven wachten, riepen alle partijen dat 
er zo snel mogelijk een Vlaamse regering 
moest komen. „Deze mening werd toen ook 
gedeeld door de PW en Agalev; zelfs het 
Vlaams Blok eiste de vorming van een 
Vlaamse regering, maar wou geen verant
woordelijkheid nemen", aldus Van Grember
gen. 

De VU heeft daarom samen met de P W 
een gezamenlijk initiatief genomen, waarbij 
men van drie gezamenlijke inzichten vertrok. 
Ten eerste moet de Vlaamse regering onaf
hankelijk van de Belgische tot stand komen. 
Daarnaast wordt een uitnodiging tot regeren 
naar alle partijen gericht die volgens de wet 
In aanmerking kwamen voor de proportio
neel samengestelde regering. Tenslotte 
moet het regeerprogramma een kommunau-
tair en maatschappelijk vernieuwend luik 
bevatten. 

Paul Van Grembergen benadrukte dat hij 
dit gezamelijk PW-VU-initiatief ook nu nog 
uiterst belangrijk vindt: „Hetbetekende voor 
de VU dat de PW de problemen van de twee 
volkeren in dit land ten eerste niet meer van 
de agenda wou, maar ten tweede het unio
nistisch federalisme ook als een mislukking 
beschouwde en de staatshervorming nu be
keek vanuit een konfederaie visie". 
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Van Grembergen betreurt namens zijn 
fraktie dan ook dat Verhofstadt de inhoudelij
ke diskussie over de PW-VU nota verlegde 
naar een taktische partijhouding met eksklu-
sieven. De VU-fraktieleider vermoedt dat: 
„een aantal rancunes en vooroordelen 
zwaarder wogen dan een Vlaams front en in 
het parlement en in een op brede basis 
steunende Vlaamse regering". 

Het door de VU op 21 januari naar voor 
gebracht voorstel om een diskussie te voe
ren met SP en CVP over de resolutie van 
Velthoven en over de dubbele 10-puntennota 
werd daarna uitgevoerd. 

Het was geen gemakkelijke diskussie 
waarbij de VU 4 eisen naar voor schoof: een 
dialoog van gemeenschap naar gemeen
schap, de loskoppeling van elke Belgische 
betutteling, het initiatiefrecht van de Vlaam
se regering en een engagement naar de 
Belgische grondwetgeving toe. Het voorlig
gende regeerakkoord geeft volgens Van 
Grembergen een antwoord op deze vier 
principiële eisen. „Het betekent voor ons dus 
duidelijk dat CVP en SP niet alleen de 
staatshervorming nu globaal wensen uitge-

Dlnsdag ji. werd in de Vlaamse 
Raad de regeerverklaring van 
Van den Brande il besproken. 
Paul Van Grembergen, VU»frak« 
tieleider in het Vlaamse parle
ment, zette uiteen waarom de 
VU mee van wal steekt. 

voerd te zien en In één etappe, maar dat ze 
bovendien de historische vergissing van het 
uitstel en afstel van 1989-91 erkennen en 
wensen goed te maken", aldus Van Grem
bergen. 

ENIGE TROTS 
Bovendien betekent dit dat Vlaanderen nu 

zelf opvulling kan geven aan zijn toekomst, 
waarbij het zelf oordeelt welke bevoegdhe
den nog gefederaliseerd moeten worden en 
welke op het Belgische of Europees nivo 
uitgeoefend of genomen moeten worden. 
„Dit zijn voor ons dus onderhandelingen van 
staat tot staat", benadrukte Van Grember
gen in alle duidelijkheid. 

Het regeerakkoord illustreert prachtig de 
verschuiving van de macht in dit land. De 
grondwettelijke evolutie komt niet meer van 
boven maar wordt van onderuit bepaald. 
„Het grondvest de konfederaie staat in prin
cipe, en maakt het Belgisch nivo tot notaris 
van de akten en gedragingen van de deelsta
ten". 
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Van Grembergen: „Het Belgische 
nivo wordt notaris van de akten van 
de deelstaten." (foto VUM) 

De VU, aldus van Grembergen, kijkt met 
enige trots naar het Vlaams Regeerakkoord, 
maar verliest daarbij haar werkelijkheidszin 
niet. Het Vlaams regeerakkoord wordt door 
de pers en door de Vlaamse beweging inhou
delijk gunstig beoordeeld. „De diskussie ont
staat, het meningsverschil ontstaat, de breuk 
ontstaat op de vraag of de Volksunie zich 
daarvoor in een Vlaamse Regering moet 
inschakelen". 

Toch wil de VU de uitdaging aangaan. 
Paul Van Grembergen stelt het zo: „Een 
Vlaams-nationale partij die het met haar 
programma ernstig neemt kan niet anders, 
mag niet anders. Het is dus inderdaad de 
nek uitsteken met als enige beoordigelins-
faktor: „Wat is het Vlaams belang?" 

Namens de fraktie kondigt Van Grember
gen aan dat de VU zich aan de letter en de 
geest van het akkoord zal houden. „Elk 
standpunt van Vlaamse partijen op het Belgi
sche vlak, dat tegenstrijdig is of afbreuk doet 
aan dit akkoord, moet door de Vlaamse 
regering en door de frakties In deze Raad 
gecouterd worden. Zoniet valt dit akkoord en 
meteen de daarop gebouwde regering." 

Paul Van Grembergen schetste de moei
zame strijd voor zelfbestuur die de VU hele
maal alleen heeft gevoerd. „Het is onze 
overtuiging", aldus Van Grembergen, „dat 
we nu op een beslissend moment zijn aange
komen. Er Is bij ons geen aarzeling omtrent 
het doel; we hopen dat onze partners in de 
regering even sterk zijn. Doen wat we nu 
moeten doen Is Inderdaad de plicht van de 
VU." En de poëtische VU-fraktieleider ein
digde met een bekend citaat van de Willem 
van Oranje: „Het Is niet nodig te hopen om te 
ondernemen, noch te slagen om te volhar
den". 

Bart Somers 



VU-MINISTERVAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN SAUWENS: 

„NOG DEZE WEEK 
EEN INITIATIEF" 

I
N Oktober 1988 werd Johan Sauwens 
gemeenschapsminister van Openbare 
Werken en Verkeer. Hij is er in die 
periode in geslaagd op dit moeilijke de
partement een verfrissende wind te laten 
waaien. 

Johan Sauwens: „Het samenvoegen 
van de diverse bevoegdheden binnen 
één departement stelde ons in staat een 
geïntegreerd mobiliteitsbeleid uit te bou
wen dat in eerste instantie een betere 

kwaliteit van het verkeer en vervoer zou 
nastreven. Gezien de kompleksiteit van de 
mobiliteitsproblematiek hadden we van bij de 
aanvang ook aandacht voor aanpalende be
leidsterreinen zoals het impakt op de ruimte
lijke ordening en de milieu- en ekonomische 
effekten. Bovendien speelden hoe dan ook 
de budgettaire beperkingen waar we niet 
onderuit kunnen. 

Inspelend op de problemen inzake bereik
baarheid, de aantasting van het milieu in 
onze woonkernen, de toegenomen onveilig
heid van de Europese en internationale ont
wikkelingen werd een Verkeers- en Ver
voersplan Vlaanderen uitgewerkt gericht op 
een integratie van de diverse betrokken be
leidsterreinen (energie, verkeer, milieu, ruim
telijke ordening...) en het optimaliseren van 
de mobiliteit." 

• Welke prioriteiten werden gesteld in 
verband met de wegeninfrastruktuur? 

Johan Sauwens :„Te lang en te eenzijdig 
lag in de voorbije decennia het aksent op de 
verdere uitbouw van de infrastruktuur. Daar 
werd in de jongste legislatuur van afgestapt. 
Wel werd gestreefd naar de voltooiing van 
het hoofdwegennet. 

Door een dergelijke aanpak wordt zo wei
nig mogelijk ruimte ingepalmd zonder daar
om de ontsluiting en de bereikbaarheid in het 
gedrang te brengen. In die zin werd daarom 
ook gesuggereerd om een aantal voornene 
reservatiestroken voor autosnelwegen, zoals 
de grote ring rond Antwerpen, te schrappen. 

Ter bevordering van de verkeersafwikke
ling (cfr. de installatie van portieken in Ant
werpen) en de bereikbaarheid werden diver
se maatregelen genomen waarbij gestreefd 
werd naar kapaciteitsverruiming, het stimu
leren van carpooling (cfr. realisaties in Wom-
melgem en Houthalen), de diversifikatie van 
het goederenvervoer en het wegwerken van 

de achterstand inzake onderhoud van de 
wegen. 

Inzake verkeersveiligheid hebben we ons 
gekoncentreerd op het wegwerken van on-
gevallenkoncentraties en op een gebiedsge-
wijze aanpak van de onveiligheid waarvoor in 
eerste instantie de meest onveilige gemeen
ten werden aangepakt en waarbij we vooral 
aandacht hadden voor de zwakke wegge
bruikers. Dit resulteerde in de aanpak van de 
meest onveilige kruispunten en wegvakken. 

Om de verkeersleefbaarheid te verhogen 
hebben we maatregelen getroffen om de 
barrièrewerking van het verkeer terug te 
dringen. Tevens wordt gewerkt aan het te
rugdringen van de luchtvervuiling en de 

Vorige dondertiag legde Johan 
Sauwens in de Vlaamse Raad 
de eed af en werd hierdoor lid 
van de Vlaamse Eksekutieve. 
Hij wordt Gemeenschapsmi
nister van Verkeer, Buitenland
se Handel en Staatshervor
ming. Ook kri|gt hij het pakket 
Monumenten en Landschap
pen onder zijn bevoegdheid. 
WIJ praatte met hem over deze 
nieuwe uitdagingen. 
Ook kijken we terug naar de 
verwezenlijkingen de afgelo
pen drie jaar. 

geluidsoverlast, veroorzaakt door het ver-
' keer 

De fietser en de voetganger kregen de 
voorbije jaren terecht meer dan gewone 
aandacht. Om het fietsen veiliger en komfor-

f tabeler te maken worden fietsroetenetwer-
t ken uitgewerkt en worden ook de fietsvoor-
I zieningen buiten de bebouwde kom aange-
•< pakt. Sensibilizering rond het gebruik van de 

fiets gebeurde via de eerste 'Week van de 
. fiets' in mei jl. Dit initiatief wordt alvast dit 

jaar herhaald tijdens de week van 23 tot 30 
mei a.s. 

1 Voor de herinrichting van de hoofdwegen 
in de bebouwde kom hebben we een 'door-

- tochtenprogramma' opgesteld waarin o.a. 
7 bijzondere aandacht gaat naar de voetgan-
1 ger. In dit kader vermelden we tevens de 

Johan Sauwens redde als verant
woordelijk minister voor IMonumen-
ten en Landschappen het Brugse 
Pandreitje al van sloping. „Wij moe
ten ook zorgen voor het 19de eeuwse 
patrimonium", aldus de bewinds-, 
man. (toto wu) 

verlenging van de 'groentijd' voor voetgan
gers. " 

• Ook op het vlak van de waterwegen 
werd vooruitgang geboekt. 

Johan Sauwens: „Vlaanderen beschikt 
over een goed uitgebouwd en onderhouden 
waterwegennet. Het wordt echter onbenut en 
dit niettegenstaande de lage vervoerskosten, 
het beperkt energieverbruik en de uitgespro
ken milieuvriendelijkheid. 

Ter stimulering van de binnenvaart heb
ben we een promotiekampanje opgezet. 

In het investeringsprogramma werd abso
lute prioriteit gegeven aan de afwerking van 
de modernizeringswerken op de hoofdvaar
wegen op het Albertkanaal, het Zeekanaal 
van Brussel en de verbinding met Noord-
Frankrijk. 

Voor de zeehavens stelde de Vlaamse 
regering dat een strategisch en gekoördi-
neerd havenbeleidsplan moest uitgewerkt 
worden. Volgende doelstellingen werden 
daarbij naar voor geschoven: een evenwich
tige en objektieve uitbouw van de zeeha
vens; de verdere kommercializering en uit
straling van de bestaande zeehaveninfra-
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struktuur; het bevorderen van het komple-
mentair karakter van de zeehavens en het 
optimalizeren van de vervoersinfrastruktuur 
tussen de havens en het hinterland en het 
waarborgen van de toegankelijkheid van de 
zeehavens. 

Om deze doelstellingen te realizeren werd 
de Vlaamse Havenkommissie opgericht (in
stallatie 5.12.1989), waarin alle havens en 
belangengroepen vertegenwoordigd zijn." 
• Hoe bekijkt u het nieuwe regeerakkoord 
dat u mee moet helpen realizeren? 

Johan Sauwens: „Het regeerakkoord is 
goed. Het werd ook door het VU-kongres als 
goed bestempeld. De ovem/egingen en be
merkingen verwoord op het kongres waren 
van strategische aard. Het ging meer over 
het wantrouwen in de koalitiepartners. Ik 
moet toegeven dat ik dit wantrouwen deel, 
gezien de ervaringen. Nu, een gezond wan
trouwen mag aanwezig zijn. 

Zij moeten nu meemarcheren in de rich
ting die het eerste deel van het akkoord 
aanduidt: een klare Vlaamse staatsvorm. 
Indien dit niet gebeurt dan zullen we snel 
onze konkluzies trekken en de signalen die 
het kongres gegeven heeft, heb ik zeer goed 
begrepen. 

Wat het maatschappelijk programma be
treft zijn er heel wat elementen die duidelijk 
maken dat de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
van in het begin mee aan de onderhande
lingstafel heeft gezeten. 

Voor het eerst zijn er ekspliciete bepalin
gen opgenomen naar ontzuiling. Er moet 
duidelijk gekozen worden voor het algemeen 
belang boven het partikuliere belang. 

De fraktie en ikzelf zullen de koalitiepart
ners regelmatig aan deze zaken herinneren. 

Het regeerakkoord bevat heel wat vernieu
wende elementen die zo uit het VU-program-
ma komen o.a. over milieu, verkeers- en 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektr ici tei t , a a r d g a s , TV/FM-signalen 
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vervoersplan, het Brussel-hoofdstuk, initia
tieven rond Voeren en de Brusselse randge
meenten. " 

• Opnieuw bent u bevoegd voor het 
Openbaar Vervoer. 

Johan Sauwens: „Ik hoop hier het reeds 
gestarte beleid door te zetten. De Lijn deed 
het goed in 1991. Wij willen de positieve 
trend doortrekken en meer reizigers aantrek
ken. Dit kan dikwijls door kleine ingrepen 
zoals vrije busbanen, lichtverhoogde ber
men, markeringen op het wegdek. Ook de 
kwaliteitsverbetering moet niet onmiddellijk 
veel geld kosten." 

• Wat kan u als Vlaams minister bereiken 
op het vlak van Buitenlandse Handel? 

Johan Sauwens: „Onlangs werd de 
Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel 
opgericht. Oud-VU-senator Hans De Belder 
leidt deze dienst. Ik had reeds gesprekken 
met hem. Het moment is gunstig om Vlaan
deren in de wereld als ekonomisch belangrij
ke natie in het hart van Europa te promoten. 

De VDBH is hiervoor een nuttig instru
ment. Dit betekent dat wij na de juridische 
start nu de start op het terrein moeten 
waarmaken." 

• Op het vlak van Monumenten en Land
schappen heb je reeds beslissingen geno
men. 

Johan Sauwens: „Inderdaad, ik nam de 
beslissing tot het opnemen in procedure van 
bescherming van de oude gevangenis van 
Brugge. Wij moeten ook zorg dragen voor 
het 19de eeuwse patrimonium. Wat de finan
ciering van de monumentenzorg betreft moe
ten we alternatieve financieringsvormen zoe
ken en ekstra middelen om de monumenten
zorg in een hogere versnelling te brengen." 

• De VU Vlaamse Vrije Demokraten hecht 
enorm veel belang aan de Staatshervor
ming. De verwachtingen liggen hoog. 
Wordt die materie vlug aangepakt? 

Johan Sauwens: „Na de debatten in de 
Vlaamse Raad over het regeerakkoord ga ik 
van start. Ik neem me voor nog deze week 
een initiatief te nemen om de Eksekutieve tot 
een procedure-afspraak te dwingen, die het 
mogelijk moet maken het gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap praktisch te 
organizeren in de loop van de volgende 
dagen. 

De krachtlijnen liggen inhoudelijk vast. Ze 
beslaan twee bladzijden in het regeerak
koord maar ze zijn belangrijk en krachtig in 
hun gebalde vorm. 

Het is belangrijk dat we na de PVV ook de 
CVP en SP op dezelfde lijn hebben kunnen 
brengen. Wij zullen hen voortdurend hieraan 
herinneren zodat het Vlaams front onder 
geen enkel beding mag verbroken worden. 

We moeten deze staatshen/orming op kor
te tijd realizeren en als de Vlamingen stand 
houden moet dit kunnen. De Franstaligen 
zijn immers meer vragende partij, vooral op 
financieel vlak." 

üd) 



POGING TOT STAATSGREEP IN VENEZUELA 
DE ACHTERLIGGENDE FEITEN 

Tanks in de straten van Caracas: voor ingewijden Icwam de staatsgreep niet 
echt als een verrassing... (foto AP) 

Dinsdagmorgen bereikte ons het bericht 
dat Venezolaanse militairen getracht hebben 
een staatsgreep te plegen In de nacht van 3 
op 4 februari. De opstandige militairen sloten 
twee toegangswegen naar de hoodstad Ca
racas af en er werd gevochten rond het 
presidentiële paleis „Miraflores" en de presi
dentiële ambtswoning „La Casona". In de 
tweede grootste stad van het land Maracaïbo 
hielden ze geruime tijd het paleis van de 
goeverneur bezet. Dinsdagmorgen waren de 
rebelerende militairen overmeesterd in Cara
cas. Het openbare leven was er verlamd. Er 
werden reeds plunderingen gesignaleerd. 
De westelijke stad Maracaibo was bij het ter 
perse gaan nog volledig in handen van de 
opstandige militairen. Alvast slechte publici
teit voor dit Caraibisch land dat onlangs te 
kennen gaf massaal geschoolde oosteuro
peanen onderdak te willen verlenen. 

Voor ingewijden is dit geen verrassing. Het 
is een publiek geheim dat de socio-ekonomi-
sche en politieke situatie sinds het einde van 
de jaren '80 dag na dag verslechtert. 

Onvoorstelbaar dat dit in een land gebeurt 
waar dank zij de gestegen olieprijzen en de 
verhoogde olieproduktie naar aanleiding van 
het wegvallen van de olieproduktie van Koe
weit en Irak in 1990 de olie-inkomsten verle
den jaar 3 miljard $ meer opleveren dan 
aanvankelijk geschat. De doorsnee Venezo
laan merkt daar echter niets van. Integen
deel. In 1990 groeit de inflatie met circa 
120%. Op 27 februari 1989 krijgen de Vene
zolaanse machthebbers reeds een eerste 
ernstige waarschuwing. In alle grote steden 
komt het tot plunderingen nadat de regering 
de benzineprijzen eenzijdig met 10% ver
hoogt waardoor de buseksploitanten de reizi
gers pardoes 40% meer rekenden. De volks
woede laat niet op zich wachten. Jaren van 
frustratie en onvrede komen tot ontlading. 
Politie en leger staan machteloos, de rege
ring roept op tot kalmte. De zogenaamde 
„Caracazo" duurt 48 uur. Nadat de volks
woede uitgeraasd is, stuurt de Venezolaanse 
regering het leger de straat op met alle 
gevolgen vandien. De haast blinde legerre
pressie kost volgens de mensenrechtenorga
nisaties minstens 25.000 mensenlevens, het 
aantal vermisten loopt in de honderden. De 
officiële cijfers houden het op 300 doden. 
Duizenden buitenlanders houden het voor 
bekeken en verlaten het land. 

PETRODOLLARS 
Wat inspireerde nu een fraktie van het 

leger tot het plegen van een staatsgreep? 
Deels zijn het dezelfde redenen die aanlei
ding gaven tot de voedselrellen en plunderin

gen van 1989. De enorm gestegen levens
duurte, de hoge werkloosheid, de alomte
genwoordige korruptie, de teloorgang van 
het ondenwijs en de gezondheidssektor, de 
kriminaliteit die welig tiert enz. De oorzaak 
van de problemen voeren ons terug naar de 
jaren 70 toen Venezuela in volle ,,petro-
leumweelde" haar petrodollars verspilde 
aan prestigeprojekten en de import van iuk-
segoederen. Men verzuimde in landbouw, 
industrie en woningbouw te investeren. Eind 
jaren '70 ging men totaal onnodig een 
aantal buitenlandse leningen aan en in een 
minimum van tijd had Venezuela een enor
me rente- en schuldenlast. Momenteel be
draagt die nog circa 38 miljard $. Bovendien 
daalt de wereldolieprijs in het begin van de 
jaren '80 en krijgt Venezuela te kampen met 
een ernstig financieringstekort. Het Bruto 
Nationaal Produkt daalt aanzienlijk; 5,6%! 
Een enorme kapitaalsvlucht is het gevolg, 
vooral na 18 februari 1983. Die „zwarte 
vrijdag" devalueerde de Venezolaanse Boli
var maar liefst 300%. Enkel 's lands elite was 
daarvan op de hoogte en had de weken 
daarvoor maar liefst 40 miljard $ in „veilig
heid" gebracht op buitenlandse rekeningen. 

Uiteindelijk is de ekonomische probleem
situatie anno 1992 terug te brengen tot de 
kwasi totale afhankelijkheid van de olie
inkomsten en de onwil van de ekonomische 
elite om in eigen land te investeren. Voor 
90% van de bevolking daalde sinds 1981-82 
jaarlijks de koopkracht. De gevolgen blijven 
niet uit. De Venezolanen geloven niet meer 
in hun politieke leiders. De huidige president 
Carlos Andres Perez veroorzaakte de schul
denberg tijdens zijn eerste regeerperiode 

tussen 1974 en 1979 en is meer in het 
buitenland dan in eigen land. Hij wordt dan 
ook algemeen „el presidente turista" ge
noemd. Perez werd in 1988 herkozen; 90% 
van de Venezolanen ging toen nog stem
men, in 1990 daagde er voor de gemeente
raadsverkiezingen slechts 40% van de kie
zers op. M.a.w. het bankroet van de politiek. 

LEGER 
Het leger heeft zich van dit alles de afgelo

pen 33 jaren (Venezuela heeft een demokra-
tisch bestel sinds 1958) weinig aangetrokken 
omdat het financieel steeds in de watten 
werden gelegd. Er werd door de burgerrege
ring steeds aan de militaire eisen voldaan. 
Anderzijds verklaarde de opperbevelhebber 
van het leger Carlo Penaloza in zijn afscheid
stoespraak in juni 1991 dat ,,een groot ge
deelte van het leger gesteund door bepaalde 
sektoren uit de burgersamenleving voorstan
der is van een staatsgreep om het korrupte 
staatsbestel uit te mesten en de eer van de 
Venezolaanse natie te herstellen". Eerher
stel van het leger Is ook aan de orde na de 
moord op 14 Venezolaanse vissers door het 
leger aan de Venezolaans-Columbiaanse 
grens in Ampara, Apure op 28 oktober 1987. 
Ondanks de karrevracht bewijzen tegen het 
militaire kommando volgde geen veroorde
ling, er werd gepoogd de zaak in de doofpot 
te steken, en dat gaf het tot dan hoge 
prestige van het militaire apparaat een flinke 
deuk. 

Peter Desmet 
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KONGRES 

VU-KONGRES SMEEDT 
NIEUWE PLOEGIJZERS 
(vervolg van biz. 11) 

PW-voorzitter Verhofstadt, niet slagvaardig 
zijn om de „echte" problemen aan te pak
ken. Naarmate duidelijker werd dat CVP en 
SP innig verbonden bleven, werden de 
slaagkansen van het VU-PW initiatief klei
ner. In ieder geval heeft dit initiatief ertoe 
geleid dat CVP en SP ook dienden te praten 
over een Vlaams regeerprogramma. Ook de 
VU werd hiertoe uitgenodigd. 

KONFEDERALE 
BRAAK 

DOOR-

Op dat ogenblik stelde zich een bijzonder 
moeilijke keuze voor de VU. Enerzijds kon de 
partij haar konfederaal programma aan CVP 
en SP opdringen. Zo aanvaardden beiden de 
metode om de staatshervorming verder af te 
werken via een rechtstreeks gesprek tussen 
Vlaanderen en Franstaligen en werd het 
Vlaams programma dat door VU en PVV was 
opgesteld door de Vlaamse regering onder
schreven. Anderzijds is het wantrouwen in 
de bereidheid van CVP en SP om dit staats
vormend projekt ook daadwerkelijk en kon-
sekwent uit te voeren bijzonder groot. Daar
voor ligt de derde faze-ervaring nog te vers in 
het geheugen. Bovendien heeft de uitslag 
van 24 november velen doen twijfelen over 
de opportuniteit om op dit ogenblik beleids
verantwoordelijkheid op te nemen. Alhoewel 
de konfederale doorbraak in het programa 
van de Vlaamse regering (en politieke partij
en) op zich reeds een verdienste is, kan men 
zich bedenkingen maken rond de verwezen
lijking van dit programma zolang er geen 
federale tweederdenmeerderheid gegaran
deerd wordt. Deze afweging werd zorgvuldig 
binnen het partijbestuur gemaakt. Ook wer
den alle mogelijke waarborgen gevraagd van 
CVP en SP. De enorme bezorgdheid voor de 
toekomst van de partij en de verwezenlijking 
van het Vlaamse programma bleek evenzeer 
uit de serene en open diskussie die op het 
bijzonder UV-kongres werd gevoerd. Slechts 
met een kleine meerderheid werd beslist de 
stap naar regeringsdeelname te zetten. Ie
dereen was het er over eens dat dit gekop
peld wordt aan zeer strikte voorwaarden. 

TABOE D O O R B R O K E F 
Zo wordt er een regelmatige evaluatie van 

de verwezenlijking van het Vlaams regeerak
koord door de partijraad voorzien. Ten laat
ste in oktober zal een nieuw partijkongres 

zich uitspreken over een eventuele verdere 
deelname van de VU aan een niet-proportio-
nele Vlaamse regering. Voor velen zal de 
minste obstruktie van CVP en SP om op
nieuw stokken in de wielen te steken vol
doende zijn om de steun aan de Vlaamse 
regering op te zeggen.Met zoveel woorden 
wordt gesteld dat de rechtstreekse dialoog 
tussen Vlamingen en Franstaligen de laatste 
kans is om het zelfbestuur van Vlaanderen 
binnen een konfederaal verband te verwe
zenlijken. Mislukt deze, dan zal de VU kwasi 
onafwendbaar de stap naar een onafhanke-
lijkheiuspartij zetten. Daarmee kan de VU de 
eerste demokratische partij worden die ook 
dit taboe doorbreekt. Niemand kan ontken
nen dat deze visie zowel bij jong ais oud, en 
zowel binnen de VU als in Vlaanderen, 
steeds sterker doordringt. 

Stefan Ector 

(foto R. Szommer) 

JD OVER NATIONALISME 
(vervolg van bIz. 7) 

en regionale kuituren In Europa gerespek-
teerd en gestimuleerd dient te worden. 

Lammers pleit voor het subsidiariteitsbe
ginsel: de Europese politieke instellingen 
moeten centraal zijn waar nodig, en dicht bij 
de burgers waar mogelijk. Het Europa der 
Regio's biedt hiervoor de beste waarborgen. 

D66 zou zich op korte termijn dan ook 
meer en diepgaander dienen te beraden over 
hoe zij uiteindelijk Europa vorm wil geven. 
Het koncept Europa van de Regio's en het 
tema kuituur m.b.t. Europa zouden daarbij 
aan de orde moeten komen. 

De auteur pleit er tenslotte voor dat D66 

haar overdreven gevoeligheid en waakzaam
heid voor regionale en/of zich nationalistisch 
noemende partijen (gedeeltelijk) laat varen. 
(...) D66 zou de partij moeten zijn die moet 
aksepteren dat als de Slovenen een eigen 
staat willen, een eigen demokratische staat 
willen en kunnen realizeren, zij daartoe het 
recht hebben. En dat het niet aan de EG is te 
bepalen of de Slovenen daartoe het recht 
hebben. 

Een pleidooi dat wel afgeschreven lijkt uit 
het VU-programma. Ook Frank van Krevel 
slaat in zijn bijdrage IVafmoefSertens e/pen-
lijk in het Europees Parlement? op dezelfde 
spijker: 

De Jonge Demokraten onderhouden al 
langere tijd kontakten met de Katalaanse 
Jonge Nationalisten, de jongerenorganizatie 
van de Katalaanse Demokratische Partij, de 
Vlaamse Volksuniejongeren, de Zweedse 
Jeugd uit Finland enzovoort. Daarnaast heeft 
de intensieve betrokkenheid bij Midden- en 
Oost-Europa tot gevolg dat er een fellere 
konfrontatie met het failliet van het oude 
liberalisme plaatsvindt, wat uiteindelijk heeft 
geleid tot een herwaardering van het princi
pe van de kollektieve autonomie. Een oriën
tatie op andere partijen, dan die welke zich 
liberaal noemen (D66 oriënteert zich immers 
vooral op de liberale partijen) is voor een 
nieuwe impuls noodzaak. 

Spijtig genoeg is JD D66 nog niet. Of zoals 
Frank van Krevel in de bijdrage schrijft: 

Dat de vizie van de Jonge Demokraten op 
wezenlijke punten een andere weg inslaat 
dan de Demokraten 66 verzekert enige pole
mische elementen. 

JD hield onlangs een kongres over Libera
lisme en Nationalisme. De Jonge Demokra
ten maken het demokratisch nationalisme 
langzaamaan ook in Nederland aanvaard
baar. En dat is zeer verdienstelijk. 

(pdj) 
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ONTWIKKELING 

NAAR EEN VLAAMS 
ONTWIKKELINGSBELEID 

Sinds enkele weken wordt er in de pers 
stevig gedebatteerd over de vraag of liet 
departement ontwikkelingssamenwerking al 
dan niet gefederaliseerd dient te worden. Het 
Vlaams Internationaal Centrum (VIC) heeft 
zich nu ook in deze diskussie gemengd. Op 
een persbijeenkomst vorige week hield VIC-
voorzitter Nelly Maes een sterk pleidooi voor 
een eigen Vlaams ontwikkelingsbeleid. 

Bij de diskussie rond de al of niet federali
sering vertrekt het VIC van een totaalvisie op 
ontwikkelingssamenwerking, waarbij de in
ternationale relaties tussen noord en zuid, de 
verhoudingen tussen arm er rijk in de landen 
zelf, levenshoudingen en levenskansen in 
zuid en noord centraal staan en inzet zijn. 

Vandaag worden onze relaties met het 
zuiden toevertrouwd aan het departement 
Buitenlandse Zaken-Buitenlandse Handel-
Ontwikkelingssamenwerking. Aangezien de 
noord-zuid relatie onze verhouding met drie
vierde van de mensheid regelt, zou je kun
nen veronderstellen dat Ontwikkelingssa
menwerking centraal staat in dit departe
ment. Maar volgens senator Nelly Maes 
wordt de politiek van Buitenlandse Zaken 
nog steeds beheerst door het kortzichtig 
verdedigen van de eigen belangen in zeer 
enge zin. 

Het VIC pleit dan ook voor een ander 
ontwikkelingsbeleid. Daarbij moet men een 
gericht mondiaal denken en handelen vanuit 
een volk tot norm maken van ons buitenlands 
beleid. Als het huidige Belgische departe
ment dit niet kan — en het verleden wijst in 
die richting — dan moet het ontwikkelingsbe
leid als voornaamste pijler van ons naar het 
buitenland denken op een onafhankelijke 
wijze worden georganiseerd. Binnen de fe
derale kontekst van België kan Buitenlandse 
Zaken in die zin de koördinator zijn en de 
boodschapper van de wil van de twee naties. 

ANDERE POLITIEKE 
REALITEIT 

Niet alleen haar visie op een autentiek 
ontwikkelingsbeleid brengt het VIC ertoe te 
pleiten voor een federalisering. Senator Nel
ly Maes ziet ook drie staatskundige verande
ringen die een dringende overheveling van 
het ontwikkelingsbeleid naar de gemeen
schappen wenselijk maken. 

Vooreerst is er het federaliseringsproces 
in eigen land. De eigenheid van elke ge
meenschap moet resulteren in het ,,zelf 
(kunnen) deelnemen" aan het mundiale ge
beuren. Vlaanderen heeft immers een ande
re kijk op ontwikkelingssamenwerking dan 

Nelly Maes: ,,De unitaire struktuur 
werkt kontraproduktief". (foto oann) 

Wallonië. Dit komt het sterkst tot uiting waar 
de bevolking direkt bij ontwikkelingssamen
werking betrokken is: bij de niet-goeverne-
mentele organisaties, de universitaire sa
menwerking,... De pogingen om op deze 
terreinen tot een Belgisch kompromis te 
komen hebben al te vaak tot frustraties en 
ongenoegen en tot een onwerkbaar geheel 
geleid. 

Daarnaast is er het Europese eenmakings-
proces dat minstens even belangrijk is voor 
de bevolking buiten de Europese grenzen als 
voor de EG-burgers zelf. Hoe langer hoe 
meer ontstaat er een Europees kader voor 
ontwikkelingssamenwerking. Denken we 
maar eens aan de Akkoorden van Yaoende 
en de Konventies van Lomé die gegroeid zijn 
naar een ruim beleid waarin samenwerking, 
grondstoffenprijzen en stabilisatie van inko
mens, mensenrechten, kulturele samenwer
king op elkaar afgestemd worden. 

Tenslotte is er de herwonnen geloofwaar
digheid van de internationale gemeenschap 
en de VN-instellingen. Binnen het kader van 
de Verenigde Naties moeten vooral nieuwe 
lijnen uitgezet worden voor een rechtvaardi
ge nieuwe internationale orde. 

Het VIC vraagt zich dan ook bij monde van 
Nelly Maes af of in het kader van deze 
nieuwe institutionele realiteit het Belgische 
niveau wel noodzakelijk is en of niet beter 
meteen wordt overgestapt naar een drieledi
ge struktuur gemeenschap-Europese ge
meenschap-Verenigde Naties. 

Het VIC beseft maar al te goed dat niet 
iedereen voorstander is van de federalise

ring van Ontwikkelingssamenwerking, 
meestal uit angst voor een verdere versplin
tering van het beleid. Nelly Maes wijst er 
echter in dit verband op dat de Belgisch 
praktijk in de voorbije decennia juist leert dat 
de unitaire struktuur veeleer kontraproduk
tief werkt. 

Zo wordt er onder druk van de franstaligen 
sedert de jaren zestig tot op vandaag een 
onredelijk hoge inspanning geleverd ten 
gunste van het ondenwijs in Franstalig-Afri-
kaanse landen. Daarnaast wordt jaarlijks op 
kosten van Ontwikkelingssamenwerking aan 
Franstalige universiteiten een half miljard 
frank uitbetaald als subsidiëring van door 
hen ingeschreven studenten uit ontwikke
lingslanden. ABOS mag daarbij de relevantie 
van de gekozen studierichting niet nagaan, 
noch de sociale achtergrond van de student 
of het land van herkomst. 

Een laatste voorbeeld van de huidige inef
ficiëntie is de paritaire samenstelling van 
ABOS, waar net als voor de andere centrale 
besturen het principe van eentaligheid van 
de ambtenaar en de tweetaligheid van de 
dienst geldt. 50 procent van het kader is dus 
Franstalig, maar hiervan is amper een vijfde 
in staat om binnenkomende briefwisseling 
en rapporten die niet in het Frans zijn gesteld 
echt te begrijpen en korrekt te behandelen. 
Dit alles ontlokte bij Nelly Maes de beden
king dat wat we zelf doen, daarom misschien 
niet beter is, maar wellicht toch een betere 
verhouding kosten/baten zou weergeven. 

VERHEUGD 
Voor het VIC is de overheveling van de 

bevoegdheid over Ontwikkelingssamenwer
king geen louter technische aangelegen
heid. Voorzitter Nelly Maes benadrukte dat 
de federalisering een voonwaarde en moge
lijkheid is voor een nieuw aanpak inzake 
ontwikkelingssamenwerking. De federalise
ring kan een einde maken aan een aantal 
aanslepende mistoestanden. Zo kan Vlaan
deren komaf maken met de greep die een 
aantal lobby's hebben op dit departement 
(bv. Zaïre), het ontwikkelingsbeleid kan dich
ter bij de bevolking komen en de middelen 
kunnen toenemen en beter besteed worden. 

Daarom was Nelly Maes ook verheugd met 
het regeerakkoord van de Vlaamse regering, 
waarin de VIC-zienswijze is terug te vinden. 
Het akkoord voorziet immers dat er in het 
Vlaamse parlement een debat over een ei
gen Vlaams ontwikkelingsbeleid moet ko
men. De Vlaamse regering moet hiervan de 
motor zijn, besloot Nelly Maes. 

Bart Bomers 
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GROETEN UIT BRUSSEL /2 

KULTUUR IS DUUR 

R
OND de tafel in een schaars 
verlicht kantoortje van het tref-
centrum De Markten, hartje 
Brussel, zitten Guido Fredrix, 
algemeen sekretaris van de so-
ciaal-kulturele koepel, Nora De 
Kempeneer, „patrones" van de 
sociaal-kulturele raad van Brus
sel-Centrum die in De Markten 
huist en Johan Serkeyn die 
Vlaams ,,missiewerk" verricht 

als sociaal-kultureel werker In Ukkel. 

Eerst een beetje geschiedenis. We vroe
gen aan Guido Fredrix om in vijf woorden 
(het werden er vijfhonderd) de historische 
evolutie van het Vlaams socio-kultureel werk 
te schetsen. 

Guido Fredrix: „In de jaren '60 zijn er her 
en der in de negentien gemeenten spontaan, 
zonder enige steun van bulten af, een aantal 
Verbonden van Vlaamse Verenigingen opge
richt. Dat was de periode dat de Brusselse 
Vlamingen, voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog uit de katakomben kwamen. 
Je had de marsen op Brussel die een ekspo-
nent waren van de ekonomische en kulturele 
ontplooiing van Vlaanderen. Eind zestiger 
jaren, begin de jaren zeventig werd een 
tweede stap gezet. We kregen voor het eerst 
een échte minister van kuituur, Frans Van 
Mechelen, en als gevolg van de staatsher
vorming van 1970 werd in 1972 de NCC 
(Nederlandse Commissie voor de Cultuur) in 
het leven geroepen. In die tijd nam ook de 
Stichting Lodewijk De Raet in haar program
ma een soort ontwikkelingsprogramma voor 
het Nederlands in Brussel op. Daaruit ont
sproten een aantal ideeën over opbouwwerk, 
voornamelijk overgewaaid vanuit Nederland: 
pluralistische samenwerking, demokratise-
ring, inspraak enz... Op dat moment was er 
een eigenaardig mengsel in de maak van 
een aantal diverse politici die de NCC gingen 
bevolken zoals Hugo Weckx en Rika 
Steyaert die oor hadden naar die nieuwe 
ontwikkelingen en daar dan ook een beleids
plan voor uittekenden. Dit plan, grotendeels 
naar het voorbeeld van de Vlaamse vereni
gingsbonden uit de jaren '60, voorzag in alle 
19 Brusselse gemeenten minstens een vesti
gingsplaats, dit betekende heel bescheiden 
een bemand en bevrouwd sekretariaat. Dat 
waren dus anno '73 de eerste, aangeworven 
kulturele werkers. Toen de koepelvereniging 
Agglomeratieraad voor het Plaatselijk So-
ciaal-Kultureel Werk (APSKW) in 1972 werd 
gesticht bestonden er al 14 van zulke sekre-
tariaten in de 19 gemeenten. Eigenlijk moe
ten we spreken van 22 gemeenten omdat we 
Brussel-stad altijd hebben opgesplitst in vier 
volgens de oude gemeenten Brussel-Cen
trum of de .Vijfhoek', Laken, Haren en Ne-

der-Over-Heembeek die nu samen Brussel
stad vormen. Vrij snel werden ook in de 
overige gemeenten centra opgericht en ge
professionaliseerd. " 

STENEN TIJDPERK 
• U heeft het over soc/aa/-l(ultureel werk. 
Dus meer dan puur kuituur? 

Guido Fredrix: „Wen heeft van in het 
begin geopteerd voor sociaal-kulturele raden 
omdat het gegeven Vlaamse beweging-so
ciale beweging in die volle FDF-periode een 
realiteit was. Het was niet mogelijk om puur 
kuituur te brengen, het was een amalgaam 

Verteden week beslisten we iet
wat lichtzinnig om een reeks 
over de Vlamingen In Brussel 
op te starten. Snel bleek dat dit 
geen sinekure is, want de 
Vlaamse gemeenschap In 
Brussel mag dan at een be
perkte groep zijn, op hun krent 
zitten ze zeker niet. Altijd met 
van alles en nog wat bezig die 
Brusselse Vlamingen. We zijn 
dus nog een tijdje zoet met het 
reilen en zeilen van onze broe
ders en zusters in de hoofd
stad. 
Vorige week namen we twee 
Brusselse bladen onder de 
loep. Vandaag hakken we ons 
een weg door het moeilijk door-
dringbaar oerwoud van de Ne
derlandstalige sociaal-kulture
le sektor in Brussel. 

van kuituur, sociaal werk, opbouwwerk en 
zelfs aandacht voor het leefmilieu. 

Tegelijkertijd was er een tweede beweging 
die leidde tot de trefcentra, in Vlaanderen 
zou men zeggen kulturele centra. In Brussel 
kon je praktisch nergens terecht in de ge
meentelijke kulturele infrastruktuur Hetzij 
omdat ze veel te duur was, ofwel omdat ze 
niet voor ,les Flamins' was. In de periode '75-
'80 werden dan de meeste gebouwen aange
kocht door de Vlaamse overheid, zoals on
dermeer ,De Markten' en de ,Ancienne Bel-
gique'in Brussel-Centrum en ,De Kriekelaar' 
in Schaarbeek. Wij noemen die periode wel 
eens al lachend het Stenen Tijdperk, het was 
de tijd van Rika De Backer en later, in de 
Egmontperiode Vic Anciaux. Begin van de 

De gebouwen van de Brusselse Vla
mingen zijn vaak in erbarmelijke 
staat. Een zicht op de achterkant van 
het Trefcentrum De IVIarkten in Brus
sel-Centrum, (foto Markten) 

jaren '80 werd een eerste gooi gedaan naar 
de erkenning als kulturele centra. Dit ging 
echter niet van een leien dakje, ondermeer 
omdat de administratie van de Vlaamse 
gemeenschap niet inzag dat wat wij hier 
trefcentra noemen niet hetzelfde hoefde te 
zijn als een kultureel centrum in Vlaanderen. 
Een konstante in het Brussels sociaal-kultu
reel werk is het onbegrip van Vlaanderen, 
zijn leiders en zijn administratie, uitzonderin
gen daar gelaten, voor de stedelijk situatie 
én de situatie van de Brusselse Vlaming." 

• Is het werkelijk zo erg? 
Guido Fredrix: „Sus Verleyen van Knack 

is er ooit in geslaagd het zo voor te stellen dat 
de sociaal-kulturele werkers in Brussel zich 
direkteurs van kulturele centra wanen en 
zich in een limousine van centrum tot cen
trum laten rijden. Verleyen kan misschien 
goed schrijven, maar soms denkt hij toch niet 
na over wat hij schrijft!" 

• Die gebouwen moeten een bom geld 
gekost hebben. 

Guido Fredrix: „Op dat moment kon men 
nog vrij goedkoop gebouwen aankopen, 
maar gezien de aard van de gebouwen. 
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veelal oude fabrieken of grote opslagplaat
sen, werd al snel duidelijk dat het operatio
neel maken van deze panden handen vol 
geld ging kosten. Dit heeft men destijds bij 
de aankoop niet voldoende ingeschat, men 
vergat dat die vaak mastodonte gebouwen 
moesten venvarmd worden, dat daarin per
soneel moest tewerk gesteld worden en dat 
er in vele gevallen diende verbouwd te wor
den. Vele van onze trefcentra stonden lang 
te verkommeren, sommigen verkeren nu nog 
in een erbarmelijke staat. Ook de ligging van 
een aantal trefcentra laat te wensen over." 

• We horen tegenwoordig zoveel over 
gemeenschapscentra praten. Wat is dat 
nu weer? 

Guido Fredrix: „Sinds het begin van de 
jaren '80 zaten we dus met twee strukturen, 
enerzijds de de vzw Sociaal-Kulturele Raden 
(SKR), anderzijds de vzw Trefcentra. Op den 
duur werd deze dubbele struktuur als sto
rend, tijds-en energieverspillend ervaren. 
Het waren dezelfde mensen die voor hetzelf
de publiek werkten, maar onder twee ,bazen' 
dienden. Dit stemt niet overeen met de 
meest eenvoudige bedrijfsekonomische 
principes: eenheid van beleid en beheer. 

De tref centra's en de SK-raden worden nu 
omgesmeed en verenigd tot gemeenschaps
centra. De gemeenschapscentra zijn het ver
zamelpunt van alles wat in de gemeente aan 
Vlaamse kant leeft en beweegt op sociaal-
kultureel vlak en het onderwijs. De gemeen
schapscentra moeten fungeren als een soort 
ombudsdienst. Het zijn pluralistische vzw's 
die van de Vlaamse gemeenschap vier alge
mene opdrachten meegekregen hebben: in
formatie en dienstverlening aan burgers en 
het verzorgen van het onthaal van nieuwe 
inwoners, het ter beschikking stellen van 
vergader- en ontmoetingsruimten voor ver
enigingen en het programeren van kulturele 
aktiviteiten, het verrichten van edukatief 
werk, het geven van permanente vorming en 
het aanbieden van aktieve vrijetijdsbeste
ding en tenslotte bestuderen, adviseren en 
de belangen behartigen van de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel." 

• De verschillende trefcentra en sociaal-
kulturele raden, straks gefusioneerd tot 
gemeenschapsraden, zijn tevens ver
enigd in een koepel? 

Guido Fredrix: „De sociaal-kulturele koe
pel heette Agglomeratieraad voor Plaatselijk 
Sociaal-Kultureel Werk, voor de trefcentra 
bestond zoiets niet. Met de herstrukturering 
krijgen we nu één Centraal Instituut voor 
Sociaal-Kultureel Werk in Brussel, die een 
bredere funktie zal hebben dan de APSKW. 
De nieuwe koepel zal niet alleen de gemeen
schapscentra begeleiden, maar ook als 
denktank fungeren voor het hele sociaal-
kultureel werk. Ik ben nu algemeen sekreta-
ris van de APSKW, wat zoveel wil zeggen als 
leidend stafmedewerker, algemeen koördi-
nator of direkteur, zoals u wilt. Voor het 
nieuw centraal instituut moet nog een ,direk-
teur' aangeduid worden. 

De gemeenschapscentra zullen duidelijker 
zijn en efficiënter werken, zowel naar de 
overheid toe als naar de burger." 

GEFOEFEL 
• Wie zit er In die koepel? 

Guido Fredrix: „ Vanuit de 22 gemeente
lijke centra 's wordt er iemand naar de agglo
meratiekoepel afgevaardigd. Er kunnen ook 
een aantal deskundige individuen gekoöp-
teerd worden die konstruktief kunnen bijdra
gen tot het Vlaams socio-kultureel leven in 
Brussel. We kunnen ons in Brussel niet de 
lukse veroorloven om waardvolle elementen 
aan de kant te laten staan omdat die toevallig 
niet tot één of andere vereniging behoren." 

• En hoe zit dat op gemeentelijk nivo? 
Nora De Kempeneer: „De SKR zijn sa

mengesteld voor de bevolking uit afgevaar
digden van de plaatselijke verenigingen, al 
dan niet aangevuld met een aantal gekoöp-
teerden." 

• De politieke partijen spelen daarin geen 
rol? 

Nora De Kempeneer: „In de huidige SKR 
zitten geen politiekers. Toen de huizen des
tijds werden aangekocht zijn er wel vzw's 
opgericht om die gebouwen te beheren. 
Gebouwen betekenen wellicht een vorm van 
macht, dus daar wensten de politici wel mee 
te beslissen, de trefcentra worden dus voor 
de helft beheerd door mensen uit de SKR en 
voor de helft uit afgevaardigden van de 
politieke partijen. De nieuwe gemeenschaps
centra worden een kombinatie van beide 
strukturen." 

Guido Fredrix: ,,ln Vlaanderen be
staat het misverstand dat de Brussel-
wet van '89 hier alle kommunautaire 
problemen uit de wereld heeft gehol
pen. Dat is dus niet waar." 

(foto R. Szommer) 

• In welk opzicht verschilt het onthaal dat 
jullie verzorgen van dat van het eerste het 
beste gemeentebestuur? 

Nora De Kempeneer: „ Wanneer je hier in 
Brussel-stad, waar de tweetaligheid beter 
zou verzekerd zijn dan elders in Brussel, 
naar de administratie van de bevolking gaat 
om je in te schrijven kom je meestal in 
kontakt met Nederelands onkundig perso
neel. Met moeite word je ingeschreven en op 
meer informatie hoef je zeker niet te reke
nen. Wij trachten hier iets aan te doen door 
Vlamingen die hier komen wonen zo goed 
mogelijk te begeleiden. Een deel van onze 
taak bestaat ook uit het achterhalen van de 
adresssen van nieuwe Brusselse Vlamingen. 

Guido Fredrix: „Er moet hier toch eens 
een misverstand uit de wereld geholpen 
worden. Sinds 1989, met de Brussel-wet, 
zouden alle kommunautaire problemen op
gelost zijn. Dat is dus helemaal niet waar. 
Misschien is er op topnivo, in de Brusselse 
eksekutleve, wel een konsensus of een pad-
fikatie bereikt, maar wanneer je afdaalt tot op 
gemeentelijk nivo dan moet je toch zwaar 
onderscheid maken tussen gemeenten waar 
het vrij redelijk gesteld is en andere waar er 
nog rabiaat frankofone toestanden heer
sen. " 

Johan Serkeyn: „Er wordt nog altijd op 
grote schaal gefoefeld, zeker wanneer het 
over aanwervingen van personeel gaat. 
Neem nu de benoeming van politieagenten, 
men heeft er altijd te kort omdat vele kandi
daten struikelen over de tweetaligheid. Maar 
dan wordt er gezegd dat eentalige agenten te 
verkiezen zijn boven helemaal geen agen
ten! Ook worden in de administratie veel 
tijdelijken onder één of ander kontrakt aan
genomen omdat die niet aan de taalwetten 
onderworpen zijn. Als je dan zoals bij ons in 
Ukkel maar met één Vlaams gemeente
raadslid op een totaal van 41 zit om die 
toestanden aan te klagen dan begrijp je wel 
dat het soms vechten tegen de bierkaai is. 

In Ukkel is het zeer erg, sedert de tweede 
wereldoorlog is er geen gemeentelijk Neder
landstalig onderwijs meer, de rijksscholen 
zijn er pas gekomen in de jaren '70. Wanneer 
je je kinderen naar een Vlaamse en katolieke 
school stuurt kan je een loopbaan in de 
gemeentelijke administratie vergeten, dan 
ben je subversief, zo simpel is dat in Ukkel." 

Nora De Kempeneer: „Als Vlaming in 
Brussel is het nog altijd bijzonder moeilijk om 
in een OCMW-ziekenhuis in het Nederlands 
behandeld te worden. Er is een schrijnend 
gebrek aan tweetalige verplegers, dus haalt 
men maar binnen wat er zich aandient, 
m.a.w. Franstaligen. Zeggen dat het er in de 
Brusselse welzijnssektor op vooruit gaat voor 
de Vlamingen is zeker niet waar. Wel in de 
kommerciële sektor, bij de meeste zelfstan
digen kan je in het Nederlands terecht. Waar 
het kan opbrengen is men niet vies van 
Nederlands." 

• Doen de politici niets aan deze toestan
den? 

Guido Fredrix: „Men is er in Vlaaderen 
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nog altijd niet in geslaagd een dekreet te 
maken dat de Vlaamse gemeenten verplicht 
om de adressen van inwijkelingen door te 
spelen aan de Vlaamse Gemeenschapscom
missie in Brussel (VGC) die de voormalige 
NCC vervangt. Paul Peeters van de Volks
unie heeft destijds verschillende dekreten 
ingediend maar die werden nooit behandeld. 
Dit is desinteresse ten aanzien van Brussel, 
maar wellicht ook de vrees voor meer admini
stratieve rompslomp. Nu worden de adres
sen louter op vrijwillige basis via het Vlaams 
Ondenvijscentrum (VOC) doorgespeeld. 
Veel heeft te maken met het Franstalig 
imago dat Brussel nog altijd heeft in veel 
Vlaamse gemeenten, men weet vaak niet 
eens dat hier in Brussel een goed uitge
bouwd net van Nederlandstalig onderwijs 
bestaat. Wanneer Vlamingen, die inwijken in 
Brussel, niet korrekt worden geïnformeerd 
dan worden ze binnen de kortste keren 
verfranst. Het verfransingsmechanisme is 
nog altijd niet dood, vooral bij de minder 
geschoolden, en dus minder mondigen, 
werkt het nog efficiënt." 

MEER GELD 
Johan Serkeyn: „Maar zelfs indien Brus

sel een eentalig Nederlandse stad zou zijn, 
zijn er de gemeenschapscentra met hun 
ombudsfunktie nodig. Brussel is een zeer 
ingewikkelde stad, bovendien een stad met 
één miljoen Inwoners." 

• Hebt u enig idee hoeveel Vlamingen u 
bereikt met uw socio-kulturele werking? 

Guido Fredrix: „Da's niet makkelijk. Wie 
is Vlaming? Er bestaat geen officiële Vlaam
se nationaliteit of subnationaliteit. Wanneer 
je dus uitgaat van de cijfers van de gemeen
ten, op basis van de identiteitskaarten, dan 
zou je moeten geloven dat in sommige ge
meenten slechts 4% Vlamingen wonen." 

Nora De Kempeneer: „fi^aar dat klopt 
niet. De bevolking van bv. Brussel-centrum 
telt 58.785 inwoners. Naar 5.000 adressen 
wordt ons informatiekrantje ,De Vijfhoek' 
gestuurd, zowel naar gezinnen als naar al
leenstaanden. We bereiken dan zo'n 7.500 
Vlamingen. Maar ook hier zit een verschil op, 
we krijgen geen adressen van de stad, we 
zoeken ze zelf op, o.a. in telefoongidsen, de 
pastoor geeft er ons, we halen er uit de 
kiezerslijsten... Ik denk dat er ongeveer 10 a 
12.000 Vlamingen in de Brusselse vijfhoek 
wonen." 

• En denkt u dat die blaadjes van de 
sociaal-kulturele raden gelezen worden? 

Nora De Kempeneer: „Ja, maar wij heb
ben ook nog andere kanalen. Zo wordt veel 
informatie verspreid via ,Deze Week in Brus
sel' (zie WIJ nr. 5 van 31 januari), via de 
kranten of door de verenigingen zelf." 

Guido Fredrix: ,,Natuurlijk werk je niet 
konstant met die 7.500 Vlamingen, maar wel 
met deelpublieken. Het verenigingsleven in 
Brussel verschilt niet zo erg van dat in de rest 
van Vlaanderen. Ook in Vlaanderen is niet 
iedereen lid van een vereniging. Ik schat dat 

Nora De Kempeneer: „De motieven 
van de migranten om Nederlands te 
leren zijn in de eerste plaats ekono-
m i s c h " . (foto R. Szommer) 

tussen de 15 en de 25% van de Brusselse 
Vlamingen op één of andere manier aktief 
zijn in het georganiseerd verenigingsleven. 
Er is ook een groep die geen boodschap 
heeft aan het lidmaatschap van een vereni
ging, maar toch afkomt op kulturele aktivitei-
ten, sportinitiatie of een ander aanbod." 

Nora De Kempeneer: „Het is vooral de 
maatschappelijke middenklasse die deel
neemt aan het socio-kultureel leven, er zijn 

Johan Serkeyn: „Een aantal vereni
gingen blijft draaien op de „kulturele 
pendelaars", Vlamingen die Brussel 
verlieten maar nog aktief blijven in 
het Brusselse verenigingsleven. 

(foto R. Szommer) 

wel een aantal echt volkse verenigingen 
maar die richten zich vooral tot de derde 
leeftijd. In de Marollen en de Noordwijk heb 
je er zo een aantal." 

• In het nieuw Vlaams regeerakkoord 
staat ook een hoofdstuk over Brussel. 
Werden jullie gekonsulteerd over de no
den en verzuchtingen van de socio-kultu
rele sektor? 

Guido Fredrix: „Wee. Ik heb het wel 
gelezen. Het is de eerste keer dat er zoveel 
over Brussel in staat: twee en een halve 
bladzijde. Het is een vrij goed overzicht van 
de knelpunten en zelfs van mogelijke oplos
singen hiervoor. Een regeerakkoord is echter 
een kort bestek, geen uitgebreid lastenboek. 
Pas in de begroting lees je waar het echt op 
aankomt. Wij zijn niet zomaar bevlogen idea
listen, maar ook koele cijferaars, en dan 
komen we tot het eenvoudige besluit dat er 
meer moet geïnvesteerd worden in Brussel. 
Iedereen wil wel dat de gemeenschapscen
tra een nieuw elan teweegbrengen voor het 
Vlaams leven in Brussel, maar daarvoor 
moeten we dus meer infrastrukturele én 
financiële middelen krijgen. 

Johan Serkeyn: „Er is ook meer perso
neel nodig. Er zijn zo'n 160 mensen bezig 
met de 22 centra. Alleen de stafmedewer
kers zijn kontraktuelen in dienst bij de Vlaam
se Gemeensschapscommissie, aide rest zijn 
DAC'ers. Men is er nog niet in geslaagd om 
van die DAC'ers gesubsidieerde kontraktue
len te maken. Dit heeft te maken met de 
onduidelijkheid over welke overheid nu moet 
opdraaien voor de kosten: is het de Vlaamse 
Gemeenschap of het Brussels Hoofdstede
lijk gewest, in dit geval de Vlaamse Gemeen
schapscommissie. Dit is een ernstig pro
bleem dat zijn schaduw werpt over de toe
komst van de sociaal-kulturele sektor in 
Brussel. Geen personeel wil zeggen geen 
werking." 

Guido Fredrix: „Financieel gaan we er 
fors op achteruit. 15 jaar geleden hadden we 
een begroting van 5 miljoen frank werkings
kosten, nu is dat ongeveer 6 miljoen. De 
dotaties voor de VGC zijn wel gestegen, 
maar die komen niet ten goede aan het 
sociaal-kultureel werk. Men heeft wel een 
administratie uitgebouwd om kwantitatief ge
zien U tegen te zeggen, maar over de kwali
teit wil ik mij niet uitlaten want dan word ik 
boos!" 

SAMEN UIT 
SAMEN THUIS 
• Hebben jullie het gevoel dat het samen-
horigheidsgevoel bij de Brusselse Vlamin
gen sterker is dan elders in Vlaanderen? 

Nora De Kempeneer: „Eén van de basis
principes van onze werking is altijd het 
pluralistisch samenwerkingsverband over de 
partijgrenzen heen geweest. Het is dan ook 
een realiteit." 

Guido Fredrix: „Wanneer je in de ,front
lijn'staat dan doe je wat de Fronters vroeger 
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hebben gedaan, streven naar godsvrede. Nu 
heet dat pluralisme. In de jaren '70 was dat in 
Brussel zeer sterk omwille van de gemeen
schappelijke vijand: FDF en kompanen. Bij 
de jongere generatie is dat Vlaams cement 
iets minder sterk omdat het nu wat gemakke
lijker is om als Vlaming door de stad te 
bewegen, je hoeft niet meer konstant gefrus
treerd rond te lopen omdat je met je Neder
lands geen weg kunt. Ook zijn er nu meer 
voorzieningen voor de Vlamingen." 

• Met de stadsvlucht dreigen de Vlaamse 
kaders te vergrijzen. Is dat een ernstig 
probleem? 

Johan Serkeyn: „Dat verschilt een beetje 
van gemeente tot gemeente. Bij mij in Ukkel 
is dat wel een probleem. Veel jongeren gaan 
omwille van ekonomische motieven noodge
dwongen in de rand wonen. De Franstaligen 
zitten daar wel met hetzelfde probleem, maar 
dat is natuurlijk een veel grotere kultuur-
groep wiens voortbestaan niet onmiddelijk in 
gevaar komt. Bovendien kunnen zij ten volle 
genieten van de gemeentelijke infrastruk-
tuur. Bij de Vlamingen dreigt de opvolging 
van dinamische krachten in de verenigingen 
dood te bloeden. Een fenomeen is wel dat 
een aantal mensen die Ukkel verlaten toch 
nog blijven deel nemen aan het Vlaams 
verenigingsleven in de gemeente en zelfs in 
de beheerraad zitten. Dat zijn de ,kulturele 
pendelaars'. Het Is zelfs zo sterk dat een 
aantal verenigingen blijven draaien enkel 
door deze pendelaars, dat geeft toch een 
beetje te denken." 

• Zijn er wel eens Franstaligen die een 
Idjkje komen nemen in de Vlaamse tref
centra? 

Johan Serkeyn: „Ja. Vooral wanneer we 
een tentoonstelling of andere kulturele mani
festatie organiseren, dan wippen ze wel eens 
binnen. Maar of dat nu echt uit belangstelling 
voor de Nederlandse kuituur is of uit bewon
dering voor het werk dat we hier leveren is 
zeer twijfelachtig, ze komen gewoon naar die 
schilderijen kijken. 

Maar het gaat verder dan de trefcentra 
alleen. In Ukkel is er nog één jeugdbeweging 
aktief, de scouts. Logisch dat ze als enige 

Vorige weel< verscheen op biz. 18 van ons 
weekblad een artikel over het Beraad over 
Brussel, waarin volgende paragraaf verkeerd 
afgedrukt stond. 

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. 

groep floreren, maar daar zitten dan wel veel 
Franstalige kinderen bij." 

Guide Fredrix -.„Ik geloof wel dat er enige 
belangstelling leeft bij sommige Franstaligen 
voor de Nederlandse kuituur. Het Neder
lands is geen patois meer. Maar het blijft wel 
bij konsumeren van enige kulturele kwaliteit. 
Bij het echte verenigingsleven komen ze niet 
te pas." 

Johan Serkeyn: „Bijons draait de tweeta
lige schaakklub redelijk goed. "j>p-

• En hoe Is jullie ervaring met de „nlet-
Belgen"? 

Johan Serkeyn: „In Ukkel wonen nogal 
wat EG-,vreemdelingen'. Dat zijn meestal 
zeer bemiddelde burgers. Als kleine kuituur-
gemeenschap willen we ons niet opsluiten in 
ons eigen kleine huisje, maar anderzijds 
schuilt daar een gevaar in. We maken dus 
een passieve opening naar die buitenlan
ders, ze zijn welkom maar we zijn op onze 
hoede. We mogen de interesse voor, en de 
bereidheid om zich in onze gemeenschap te 
integreren niet overschatten." 

Nora De Kempeneer: „In Brussel-stad 
huren Franstaligen wel eens zalen van ons. 
Maar wanneer we dan een aantal voorwaar
den stellen, bv. op z'n minst tweetaligheid 
van de aankondigingen, dan krijgen ze het 
wel moeilijk. Ze vinden dat eigenlijk niet 
normaal: in Brussel is toch alles van hen ? 
Maar er zijn gelukkig ook positieve voorbeel
den van samenwerking met Franstaligen, 
vorig jaar hadden we hierbv. de suksesvolle 
tentoonstelling , Wit over Zwart'." 

• Hebben de soclaal-kulturele raden aan
dacht voor migrantenwerking? 

Nora De Kempeneer: „Wij werken al een 
aantal jaren mee aan taallessen Nederlands 
voor migranten. Op jaarbasis zijn dat toch 
een 700-tal migranten, verspreid over een 
tiental centra, het aantal wordt beperkt door 
het gebrek aan middelen. Tot vorig jaar 
waren er ook kursussen Nederlands voor 
politieke vluchtelingen. We proberen dan 
ook duidelijk te maken dat ze in een Neder
lands kultureel centrum zitten en niet zomaar 
gewoon op school, we schetsen dan ook het 
kader waarbinnen we werken. We trachten 

Dit moet zijn: 
Voor elk van deze werkgroepen was een 

tekst klaargemaakt door alles samen een 
twintigtal deskundigen. Deze tekst was met 
méér dan een beschrijving van de toestand, 
niet 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. 

Dus: met wordt met. 

Met onze ekskuses! 

ze af en toe te betrekken bij ander kulturele 
aktiviteiten." 

• Moeten er, om de toekomst van het 
Nederlands in Brussel te vrijwaren, niet 
meer middelen vrijkomen voor taallessen 
voor migranten? 

Nora De Kempeneer :„We ervaren dat de 
motieven van de migranten om Nederlands 
te leren in de eerste plaats ekonomische 
motieven zijn, ofwel omdat hun kinderen 
naar een Nederlandstalige school gaan. 
Maar uit overtuiging, omdat Brussel ook een 
Vlaamse stad is, dat geloof ik niet." 

Johan Serkeyn: „Migranten leren nu Ne
derlands om dezelfde reden waarom destijds 
zoveel Vlamingen Frans gingen spreken: het 
brengt op. Spijtig genoeg ontbreken de mid
delen om aan de vraag te voldoen." 

• In jullie stiel is avond —, weekend en 
vrijwilligerswerk gewone kost. Vinden jul
lie dat al die inspanningen vruchten afwer
pen? 

Nora De Kempeneer: „ 't Is dikwijls moei
lijk, en soms heb je het gevoel datje tegen 
windmolens vecht. Maar kijk naar onze tref
centra, die groeien en bloeien steeds, on
danks alle problemen. We komen van heel 
ver!" 

• Een hard maar boelend bestaan? 

Johan Serkeyn: „Precies." 

(ts/pdj) 
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BRUSSEL 

CEMENT VOOR HET VERENIGINGSLEVEN 
De Brusselse Vlamingen hebben een 

stevig georganizeerd netwerl( van sociaal-
kulturele raden. Zij geven allemaal een 
tijdschrift uit, meestal een maandblad, om 
de onderlinge banden geknoopt te hou
den. De aktiviteitenkalender neemt een 
belangrijke plaats in. In de meeste geval
len vormen deze bladen in de eerste plaats 
het cement voor het Vlaams verenigings
leven. Daarnaast wordt er aandacht be
steed aan gemeentelijk of stedelijk 
nieuws, en er worden hier en daar ook 
artikelen van algemeen belang opgeno
men. 

Het gros van de Brusselse tijdschriften van 
de sociaal-kulturele raden wordt verzonden 
door het Contact- en Cultuurcentrum (CCC). 
De oplage varieert steri<. Die Is afhankelijk 
van een aantal faktoren, zoals de grootte van 
de gemeente, het aantal Vlamingen die er 
wonen, en het doel van het tijdschrift. Zo 
richt De Schakel van SInt-Joost-ten-Node 
zich bvb. ook ekspllclet tot de Vlamingen uit 
de gemeenten ten oosten van Brussel. Het 
blad heeft binnen de 19 Iets meer dan 1.000 
abonnees, maar wordt daarbuiten nog naar 
een 1.800 adressen verstuurd. 

61.000 VLAAMSE 
GEZINNEN 

In totaal heeft het CCC zo'n 61.000 adres
sen van Brusselse Vlamingen binnen de 
negentien gemeenten van het hoofdstedelijk 
gewest. De wat oplage betreft belangrijkste 
bladen (we konden alleen de oplage van de 
door de CCC verspreide bladen achterhalen) 
zijn Dag Mensen uit Anderlecht (7.750), Info-
West uit SInt-Jans-Molenbeek (6.474), de 
Gazet van Jette (5.170) en Thuis in Schaar
beek (5.278). In de volgende gemeenten 
staan de Vlamingen, tenminste aan de opla
ge van hun gemeentelijk SKR-blad te zien, In 
zwakke schoentjes: Oudergem (Samen: 
2.413), SInt-Glllis (Fabriekslawaai: 1.983) en 
Watermaal-Bosvoorde (Wabo: 1.747). We 
herhalen dat deze cijfers uiterst omzichtig 
gehanteerd dienen te worden. Ten eerste 
omdat we niet de oplage van alle 22 bladen 
konden achterhalen, ten tweede omdat grote 
gemeenten natuurlijk ook meer Vlaamse In
woners tellen. 

Inhoudelijk brengen de Vlaamse tijdschrif
ten in Brussel heel wat interessante weetjes. 
Kompleet afwezig zijn politieke stellingna-
me's over het Brusselse (gemeentelijk) be
leid, of klaagzangen over de verfransings-
druk. Dat Is ook niet de bedoeling van de 
bladen van de Sociaal-kulturele raden, daar 
bestaan andere kanalen voor. Brusselse Vla
mingen zijn veel meer dan andere Vlamin
gen (uit noodzaak?) gewend om aan één 
zeel te trekken. Ideologische disputen zal je 
dus ook In geen enkel blad vinden. Pluralis-

De vervallen toestand van het Brus
selse Martelarenplein staat in schril 
kontrast tot de werklust in het daar 
gevestigde Cultuur- en Contactcen
trum, (foto VUM) 

me en verdraagzaamheid staan hoog In het 
vaandel geschreven. 

De meeste tijdschriften hebben wel in 
ruime mate aandacht voor het Vlaams vere-
niglngs- en ander leven in de gemeente en in 
de 19. Ze brengen kalenders van kulturele, 
sportieve, sociale, ...aktlviteiten. Er wordt 
verslag uitgebracht van evenementen die 
plaatsgevonden hebben, en n.a.v. geplande 
aktlviteiten wordt er dieper Ingegaan op een 
bepaald tema. 

Verder volgt een medewerker van de 
meeste tijdschriften nauwgezet de gemeen
teraden. Er wordt ook een woordje uitleg 
verstrekt bij ordonnanties en wettelijke bepa
lingen van het hoofdstedelijk gewest. Zo 
krijgt het afvalbeleid dat de Brusselse ekse-
kutleve voor de komende jaren heeft uitge
stippeld in heel wat bladen aandacht. 

BIJNAMEN 
Een aantal tijdschriften bevatten daar

naast nog originele of anderssoortlge bijdra
gen. Enkele voorbeelden: in Samen te Gans
horen Is het februarinummer gewijd aan 
„Gezondheid". Daarin tracht men een ant
woord te formuleren op algemene vragen, 
zoals Lopen we niet veel te snel naar de 
dokter?, maar ook op echt op de Brusselse 
situatie toegespitste vragen als Waar kan je 
24 uur op 24 in het Nederlands terecht? Het 
blijft voortdurend nodig om de Vlamingen In 

Brussel informatie te verschaffen over Ne
derlandstalige dienstverlening over om het 
even welk tema. In het novembernummer 
van Everna (Evere) stelt men dat het eigenlijk 
overbodig zou moeten zijn om de Brusselse 
Vlamingen erop te wijzen voor Vlaamse par
tijen te stemmen bij de voorbije parlements
verkiezingen, maar toch blijkt het volgens de 
redaktle nog steeds nodig dit te doen. En, 
vergeet niet, voegt de redakteur eraan toe, 
dat door niet, ongeldig of blanko te stemmen, 
u juist diegenen een kans geeft die u aller
minst wenst. 

Problemen tipisch aan de steden, zoals de 
kriminalltelt, de verkrotting en de aanwezig
heid van migranten worden ook niet uit de 
weg gegaan. Fabriekslawaai relativeert de 
kriminalltelt bij de magrebijnse Immigranten 
door deze In zijn juiste kader te plaatsen. 

En dan zijn er tenslotte de tIpIsch gemeen
tegebonden bijdragen, die speciaal de echte 
(Vlaamse) autochtonen zullen interesseren: 
zoals een ulteenrafeling van de stambomen 
van oude Heembeekse families (waarbij men 
in het januarinummer tot de zestiende eeuw 
teruggaat) In Uilenspiegel, een reeks over 
het Woudrecht en het Keurboek van Zoniën 
in het Oudergemse Samen, een reeks over 
Everse bijnamen in Everna, of een serie over 
het Ukkels recht In de Ukkelse Hoorn. 

In Dag mensen is loopt dan weer een reeks 
Interviews met EG-Inwljkellngen In Ander
lecht. In het februarinummer Is toevallig een 
Nederlander aan de beurt, en spijtig genoeg 
moeten we vaststellen dat heel het „Belgi
sche nationallteltenprobleem" zelfs voor Ne
derlanders die hier al een tijdje wonen een 
raadsel blijft. 

Omdat het zo'n tiperend voorbeeld van de 
dagdagelijkse verfransing Inhoudt, willen we 
u volgend citaat van Berend, die bij het 
gemeentebestuur een verblijfsvergunning 
moest gaan halen, niet onthouden: Bleek 
dan dat mijn dossier in het Frans was opge
steld. Ze wisten toch dat ik Nederlander ben I 
Toen ik de agent vroeg of het niet in het 
Nederlands kon, deed hij nogal moeilijk. 
Och, dacht ik dan maar, ik zal heet maar zo 
laten, anders zal heel dat gedoe nog wat 
langer duren. Achteraf bekeken, had ik er 
toch beter aan gedaan een dossier in het 
Nederlands te vragen. Er waren immers 
nogal wat fouten in geslopen, gewoon omdat 
ik een aantal dingen verkeerd begrepen had. 
Het rezultaat was dan ook dat ik 2 weken 
langer heb moeten wachten. Overigens, dat 
is iets wat ik niet begrijp (en ik vermoed de 
meeste Nederlanders niet), dat in zo'n klein 
landje als België er zo'n verschil en zo'n 
rivaliteit bestaat tussen Vlamingen en Wa
len. Voor mij zijn jullie allen Belgen. Raar dat 
de meesten onder jullie daar anders over 
denken. 

Wedden dat Berends kleinkinderen Frans
talige Belgen zullen zijn ? 

(pd|) 
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DE PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 
De VTM heeft zondagavond buiskijkend 

Vlaanderen middels een tweeëenhalt uur 
durende show aan zich gebonden, er diende 
zo nodig de Vlaamse TV-Persoonlijkheld Van 
Het Jaar \e worden bekroond. Nu weten u en 
ik bij voorbaat wat zo'n programma wil zeg
gen, het is een schaamteloos afkooksel van 
de Óscar-bekroningen tot en met het obliga
te „En de winnaar is..." 

Het scenario en de dramatis personae zijn 
gekend: een afgestofte presentator die de 
schijn moet ophouden dat u en ik een vinger 
in de pap van de nominaties hebben, en 
opgetutte vedetten die met veel bombarie 
bewijzen dat zij het warm water hebben 
uitgevonden. En laten wij onszelf geluk wen
sen: wij hebben een bleke kwismaster tot 
Persoonlijkheid Van Het Jaar verkozen. 

Eén vraag. Kan tegenover die peperdure 
televisietijd — van VTIVI of van BRTN maakt 
niets uit — ook niet iets van waarde gezet 
worden? Iets waar wij met z'n allen beter van 
worden? Iets waarvan wij achteraf zeggen: 
„Hé, dat was nu eens wati". 

Een programma met dezelfde inzet van 
geld en technische middelen, en dat moet 
geen onverteerbare turf zijn, rond het boei
ende leven van Max Wildiers bij voorbeeld. 

Wat zou een man als Max Wildiers van 
zo'n soort show-programma's denken? Zou 
hij ook gekeken hebben? Misschien niet. 
Misschien wel, want de prof wil zijn mening 
vormen over die wereld van ons. Dat heeft hij 
trouwens altijd gedaan. 

Max Wildiers is naar Leuvense gewoonte 
op Lichtmis tot doctor honoris causa gepro
moveerd. Hij was ontroerd toen hij met de 
blauw-witte epitoga opgespeld, de bul In de 
handen, een ovatie over zich liet gaan. Het 
was alsof hij in een eindeloze verte keek, 
terug-keek; alsof hij het allemaal zag. Want 
„zien" is dé kracht van deze uitzonderlijke 
man. Dank zij zijn hoge ouderdom (87) kan 
hij ver terug-blikken, en door zijn weten
schap verder-kijken dan de drempel van 
deze eeuw. 

En, God weet door welke gave, hij kan ook 
vooruit-kijken in de tijd. Er speelde een fijne 
glimlach op zijn spaarzame lippen: eredoctor 
worden aan de universiteit die hem ooit een 
leerstoel heeft geweigerd. Een telg van 
Vlaamse komaf hoorde in de Leuvense Alma 
Mater (die toen nog een-en-ondeelbaar was) 
niet thuis. De familiale roots van Wildiers 
liegen niet. Vader Emiel hoorde bij de Mee
tingpartij, vertoonde daensistische trekjes en 
was een van de eerste Vlaams-nationale 
gemeenteraadsleden van Antwerpen. Broer 
Frans was tijdens de oorlog provinciegoever-
neur en had dus in de kollaboratie gestaan, 
dat klonk in de jaren vijftig nog zwaar door. 

Max Wildiers was 19 toen hij voor de regel 
van Franciskus koos, een beetje verrassend 
voor een knappe kop uit een goede familie. 
Maar wellicht was dat zijn revolte: minder
broeder worden. Teologie studeren in Rome 

en honderden voordrachten, lezingen, kon-
ferenties en preken houden, publiceren en 
ondenwijzen om dan tijdens een nodige rust
periode op Teilhard de Chardin te vallen. 
Leren dat de wereld naar eenheid groeit, 
ontdekken waar het verschijnsel mens van
daan komt. De evolutieleer onderzoeken, 
iets waar men in Rome van huiverde. 

Max Wildiers ging Teilhard achterna, tot in 
Parijs waar zijn geschriften in een kluis lagen 
opgeborgen nadat de jezuitenpater naar 
New York was verbannen. Na zijn overlijden 

I 

(foto VUM) 

opende Wildiers de kluis en gaf, boekdeel na 
boekdeel, de geheimen van Teilhard prijs. 

Voor de Nederlandstaligen leidde hij de 
Chardin in, maar hij ging ook wereldwijd in 
tien vreemde talen nog wel. Wisten wij toen 
veel dat een Vlaming daarmee de agenda 
van de koncilies mee had opgesteld? 

In 1964 kwam Max Wildiers in Noord-
Amerika terecht. Pendelend tussen de uni
versiteiten van San Francisco, Alberta, Ber
keley en Chicago maakte hij er The Sixties 
mee; een Vlaming in de Nieuwe Wereld, 
studenten en de hoge klerus onderwijzend. 

Wij schreven haast ,,de les spellend". Een 
tijd die bekroond werd met de publikatie in 
1974 van Wereldbeelden Teologie. Wildiers 
tekende daarin dat de kerk nog steeds be
paald werd door de middeleeuwse kosmolo
gie en daardoor de overgang naar de weten
schappelijke tijd had gemist. 

Je kunt je afvragen of de wereldburger nog 
langer genoegen kon nemen met Vlaande
ren, dat nauwelijks stukje wereld, waar de 
diskussies zo miezerig klein leken tegenover 
de Grote Vragen van het Leven. Niets daar
van. Wildiers bleef trouw aan zijn afkomst, hij 
is een volks-nationalist die, zoals hij in de 
geestes-kracht van de mens gelooft, ook op 
de overlevingswil van ieder volk betrouvrt, en 
dat ondanks internationalizering zijn kuituur 
zal blijven ontwikkelen. 

Aan ons weekblad verklaarde hij, verwij
zend naar de heropstanding van het Vlaam
se volk:,,Wanneer een volk terug ontwaakt, 
dan gaat het door tot aan zijn zelfstandig
heid. Dit is een innerlijke dinamiek die men 
niet kan tegenhouden. Het is de wet van een 
organisme." 

Wildiers ziet ook geen tegenstelling tussen 
nationalisme en internationalisme: ,,Elk volk 
moet vrij en zichzelf zijn en aldus naar de 
buitenwereld toetreden." 

Bij zijn homilie te Leuven had Wildiers het 
ook over de kracht van het geestesleven. De 
mens komt alle totalitaire sistemen te boven. 
Wij zijn, aldus Wildiers, na de ovenwinning op 
fascisme, nationaal-socialisme, kommunis-
me in een vierde konflikt gewikkeld, dat met 
het politiek-financieel-industriële kompleks. 
Een tema dat hij in zijn essay Het verborgen 
leven van de kuituur uitvoerig behandelde. In 
het kader van de Kultuurdag die wIj verleden 
jaar organiseerden heeft hij deze strijd in de 
brochure Kuituur, een totaalbegrip samenge
vat. 

Om dit konflikt te winnen is o.m. kennis 
van het verleden ontzettend belangrijk vindt 
Wildiers,,..anders zijn wij gedoemd tot gees
telijke armoede en verblindheid. Zonder de 
kennis van haar wordingsgeschiedenis 
wordt onze eigen omgeving en onze kulture-
le rijkdom onverstaanbaar." 

Het lauweren van Wildiers is geen zaak 
van de KUL alleen, maar een eerbetoon 
vanwege de hele Vlaamse, zeg maar Neder
landse, gemeenschap. Het is niet te vroeg 
gebeurd, en misschien kunnen de Vlaamse 
televisiezenders dat een beetje goed maken 
door een ,portret' van hem te draaien. Het 
zou een boeiend programma worden waar 
ook het verre buitenland een boodschap aan 
heeft. 

Hem tot de persoonlijkheid van een jaar 
uitroepen zou mooi zijn, maar hem te kort 
doen. Wie een dergelijk levenspalmares kan 
voorleggen verdient beter. 

(m.v.l.) 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

FRANS STRUBBE, 
ZOWAT ALLES MEEGEMAAKT/2 

Wanneer de jonge dr.juris Frans Strubbe 
in 1922 te Kortrijk gaat wonen trad hij onmid
dellijk toe tot het Katoliek Vlaams Verbond. 
Deze vereniging was in de Groeningestad de 
speerpunt van de Vlaamse beweging. Tot de 
groep behoorden vooraanstaande industrië
len als Baldewijn Steverlynck en Delbaere, 
maar ook de geneesheren Billiet en Harden 
Iserbyt; zij vormde de eerste Nederlandstali
ge elite van deze Westvlaamse tekstielstad. 

De flaminganten vergaderden in het 
Vlaams Huis, van daaruit werd o.a. de Kato-
lieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, het 
Vlaams Ekonomisch Verbond en tenniskulub 
de Wikings opgericht. Het KW verenigde 
katolieke Vlaamsgezinden en Vlaams-natio
nalisten, de grens tussen beide groepen was 
aanvankelijk zeer vaag en de werking ge
beurde vooral op het kulturele vlak. 

Katolieke Vlaamsgezinden zaten ook in 
het ACW dat zich, omwille van sociale en 
Vlaamse motieven, van de katolieke partij 
had afgescheurd. Treffend was dat ACW-
proost Honoré Maes aan Frans Strubbe 
gevraagd had voorzitter te worden van het 
pas opgerichte Verbond der Kristene Mutua
liteiten van het arrondissement Kortrijk. Een 
funktie die Strubbe ruim een jaar uitoefende 
totdat hij in het huwelijk trad met een dochter 
van de gekende tekstielfabrikant Lambrecht. 
Strubbe ging in het bedrijf werken. 

IVIaar toch nog even iets over het ACW. De 
Kortrijkse afdeling was in Vlaamsgezinde 
handen: de aktivist Arthur Muiier was voor
zitter van de koöperaties, Jules Coussens 
was de algemeen sekretaris, terwijl de be
stuurder Honoré Maes proost van het Da-
vidsfonds was en de oprichter van het Onze 
Lieve Vrouw van Vlaanderenlyceum, de eer
ste volledig Nederlandstalige meisjeshuma-
niora in Vlaanderen. Het mag dus niet verba
zen dat de Vlaams-nationalist Frans Strubbe 
aktief was in het ACW. In die jaren werd er 
trouwens tussen de kristen-werklieden en de 
Vlaams-nationalisten onderhandeld om in 
West-Vlaanderen bij de verkiezingen van 
1925 samen op te komen. 

BIEZONDER TRIO ~ 
Na de bisschoppelijke veroordeling van 

het Vlaams-nationalisme m 1925 gingen de 
radikale flaminganten hun eigen weg. Frans 
Strubbe begon samen met Tony Herbert en 
Paul Beeckman het Vlaams-nationalisme in 
het Kortrijkse te organiseren. Zowel Herbert 
als Beeckman waren na de studenten revolte 
van 1924-'25 van de Leuvense universiteit 
weggestuurd. 

De minst bespraakte van het dnetal was 
ingenieur Herbert, direkteur van de Kortrijk
se Katoenspinnerij. Hij kwam minder in kon-

De eerste VNV-gouwleiding van West-Vlaanderen. Van links naar rechts: Joris 
Vansteenland, Antoon Samijn, Jeroom Leuridan, Achiel Verstraete, Frans 
Strubbe. 

takt met de militanten, maar oefende des te 
meer invloed uit op zijn vriendenkring, die 
voornamelijk uit kunstenaars en intellektue-
len bestond. Herbert was aanvankelijk niet 
zo aktief op het politieke terrein, maar hield 
zich hoofdzakelijk met de oprichting van de 
nevenorganisaties bezig. Zo haalde hij in 
^930 Jozef Devroe, de latere VN V-volksver
tegenwoordiger, naar Kortrijk om er een 
Vlaams-nationaal sindikaat en ziekenbond 
uit te bouwen. Herberts steun was onont
beerlijk omwille van de vele Vlaamsgezinden 
die in zijn fabriek werkten. Als flaminganten 
werk zochten konden ze in bedrijven van 
Vlaamsgezinden terecht, zoals bijvoorbeeld 
bij Strubbe of bij Herbert. Eenmaal aangeno
men werden ze ook propagandisten. 

Begin de jaren dertig hielp Tony Herbert 
bovendien mee bij de oprichting van de 
Gnjze Brigade, een tegenwicht voor het 
Verdinaso. 

Het was echter Paul Beeckman die als de 
meest politieke van het drietal op de voor

grond kwam. In tegenstelling tot Herbert was 
deze Ninovieter (°1900) net zoals Strubbe 
een goed spreker, hij kon bovendien goed 
met de pen om, maar miste kontakt met het 
volk. Beeckman werd te Kortrijk tot Vlaams
nationaal gemeenteraadslid verkozen en 
voor het arrondissement leper tot plaatsver
vangend kamerlid. 

PROVINCIERAADSLID 
Nadat in 1933 Herbert en het jaar daarop 

Beeckman ontslag hadden genomen uit het, 
mede door hen, opgerichte Vlaams Natio
naal Verbond bleef Frans Strubbe als enige 
voorman in het Kortrijkse over. In de tweede 
helft van de jaren dertig voerde hij bij de 
opeenvolgende verkiezingen de VNV-lijsten 
aan. 

De oprichting van het VNV veroorzaakte in 
de Vlaams-nationalistische gelederen van 
het Kortrijkse weinig beroering. De overgang 
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naar het VNV verliep vlot terwijl slechts een 
kleine minderheid zich bij het Verdmaso 
aansloot 

Aanvankelijk vergaderde men in cafe's, 
maar stilaan werden m de verschillende 
dorpen Vlaamse Huizen opgericht Daarvoor 
diende een kapitaal van 10, 20, of 30 OOG fr 
te worden samengebracht en vanaf het 
ogenblik dat een brouwer bier leverde en de 
huispacht werd betaald had men zijn eigen 
lokaal Deze Vlaamse huizen waren echter 
met, ook met in Kortrijk, in volle eigendom In 
Brugge en in Gent was dat wel het geval 

Doorgaans was er met voldoende geld, 
men was reeds te tevreden wanneer de zaak 
draaiende kon worden gehouden Als er een 
goede herbergier was, kon de gelegenheid 
ook nog rendabel zijn, maar meestal diende 
ze ,gesteund' te worden In Kortrijk moest uit 
,pure armoede' de SV Vlaams Huis Groenin-
ge gelegen m de Doornikstraat ontbonden 
worden 

Er was geen geld en geen vrijgestelden 
Slechts korte tijd kon men een jonge kracht 
voor sekretariaatswerk in dienst houden 
Enkel de Ziekenbond kon zich permanent 
een vrijgestelde veroorloven 

Tussen 1933 en 1939 probeerde Frans 
Strubbe het VNV in Kortrijk te stuwen en 
verder uit te bouwen Er ging geen maand 
voorbij of de arrondissementsleider gaf er
gens een voordracht Menen, Wevelgem, 
Kuurne noem maar op 

BIJ de spektakulaire verkiezingen van 24 
mei 1936 haalde het arrondissement Kortijk 
geen Vlaams-nationaal parlementslid, Frans 
Strubbe werd tot provincieraadslid verkozen 
HIJ werd fraktieleider van het VNV dat samen 
met de katolieke partij de provincie West-
Vlaanderen bestuurde Het was deze raad 
die mevrouw Odile Maréchal tot provinciaal 
senator koopteerde Michiel Buickaert en 
Benoni Vermeulen werden namens de 
Vlaams-nationalisten bestendig afgevaardig
den 

Een keer veroorzaakte Frans Strubbe een 
rel in de raad door een amendement in te 
dienen voor de vervlaamsing van de techni
sche scholen Zijn aktie was vooral gericht 
tegen het Franstalig pensionaat 't Fort m 
Kortrijk waarvan de beroepsafdelig door de 
provincie betoelaagd werd Dit was echter 
tegen de zin van bisschop Lamiroydie stelde 
dat hij alleen bevoegd was voor het katoliek 
vrij onderwijs Alhoewel de bestendige depu
tatie de eis van Strubbe genegen was en 
aanvaardde kwam er door het veto van de 
bisschop mets in huis 

„VERDACHTE" 
Op de vooravond van de tweede wereld

oorlog was Frans Strubbe hoofd van een 
wijkgroep die hulp en beveiliging bood aan 
de eigen stadsbewoners en vanaf 10 mei aan 
de duizenden vluchtelingen die door Kortrijk 
trokken of er overnachtten De stad lag op de 
uitgestippelde vluchtroute die van Brussel 
naar Kemmel liep 

In zijn oorlogsdagboek noteerde de Kort-
rijkszaanse dokter Robert Mattelaer op zater
dag 11 mei ,, Bomvolle tremen uit Limburg 
en de Oostkantons Ook langs de weg ko
men dichte drommen burgers die het oor
logsgeweld ontvluchten " En op zondag 12 
mei „Volgens een voorzichtige raming van 
de politie kwamen vandaag 3000 auto's 
voorbij Ruim 1000 vluchtelingen logeren in 
de stad " 

Op 13 mei heette het dat „op zijn minst 
40 000 Nederlanders uit de streek van Breda 
naar West-Vlaanderen afzakken " En over 
de vluchtelingen in Kortrijk zelf,,Vandaag 
reden nagenoeg 4 000 auto's door de stad, 
6 000 (vluchtelingen) volgden de uitgestip
pelde vluchtroute " Die nacht verbleven er 
4 000 in de stad 

In zijn garagepoort had Frans Strubbe een 
nulppost ingericht Precies toen hij op straat 
bezig was hulp te bieden werd hij door 
Engelse militaire politie aangehouden en per 
vrachtwagen naar Rijsel gevoerd Samen 
met hem werden nog 9 .staatsgevaarlijke' 
individuen opgepakt Hun namen hingen in 
de stad uitgeplakt Vier van die verdachten 
konden tijdig onderduiken omdat ze door de 
prokureur waren venwittigd 

N DE KOLLABORATIE 
Tevergeefs poogde oud-mimster August 

de Schrijver, familielid en studiegenoot, 
Frans Strubbe vrij te krijgen, een tussen
komst bij koningin Elisabeth kwam te laat In 
weinig benijdenswaardige omstandigheden 
werden de verdachten naar Noord-Frankrijk 
gevoerd, maar in de chaos van het Duits 
bombardement bij de slag om Rijsel wist de 
groep uit de centrale gevangenis van Loos te 
ontsnappen en levend en wel naar Kortnjk 
terug te keren 

Zoals op tal van plaatsen tijdens de bezet
ting kwam ook te Kortnjk de gemeentelijke 
administratie in VNV-handen, met nadat 
eerst met Verdinaso en DeVlag om de macht 
werd gestreden In Kortrijk was er echter een 
hegemonie van het VNV zodat de Duitsers 
met meer zonder de partij konden In de 
keuze van de kandidaten speelde Frans 
Strubbe een adviserende rol, maar persoon
lijk nam hij geen funkties waar Wel bleef hij 
aktief in de diverse Vlaams-nationale vereni
gingen die net zoals de partij kollaboreerden 

Strubbe bleef eerder op het organisatori
sche vlak bedrijvig Zo lezen wij in het 
dagboek van dr Mattelaer op dinsdag 30 juli 
1940 „Stichtingsvergadenng van een VNV-
afdeling in Rollegem Dr Frans Strubbe, 
arrondissementsvoorzitter, voerde het 
woord Dr Strubbe is een begeesterd en 
eerlijkvoelend Vlaming De afdeling steekt 
van wal met achttien leden " 

Toen in september 1944 de Duitsers weg
trokken ging Frans Strubbe drie dagen bij 
zijn ouders wonen, tot men hem daar kwam 
halen Vier jaar lang verbleef hij in verschil
lende gevangenissen en speciaal opgenchte 
strafkampen Ook zijn vrouw werd opgeslo

ten en hun geplunderde huis, deed dienst als 
rechtbank 

In tegenstelling tot vele anderen die in 
handen van Witte brigade-mannen waren 
gevallen, werd Strubbe met mishandeld Het 
grootste deel van zijn gevangenistijd bracht 
hij door in het tot gevangenis omgebouwde 
sportlokaal van de Wikings Een keer brak er 
onder de gevangenen een opstand uit om 
een vrijer regime af te dwingen, daarbij 
werden omheiningen omvergelopen en was 
er een poging tot brandstichting Frans 
Strubbe werd overgeplaatst naar het even
eens tot gevangenis omgebouwde klooster 
aan de Kring 

De echtgenote van Strubbe liep een 
zwaardere straf op dan haar man wellicht 
omdat ZIJ als eén van de eersten werd 
veroordeeld, terwijl hij het geluk had pas na 
jaren, toen de sfeer wat milder was gewor
den, voor de rechtbank te verschijnen Bo
vendien had Strubbe het voordeel dat de 
krijgsauditeur die van Kortrijk was de zaak 
absoluut zelf wou behandelen Als gevolg 
daarvan ontliep hij ook het proces van Volk 
en Staat, een zaak waarin uitzonderlijk hoge 
straffen werden uitgedeeld Strubbe was wel 
beheerder van de VNV-krant, maar dat was 
eerder — op vraag van Staf De Clercq zelf — 
een louter formele funktie geweest 

Uiteindelijk werd hij veroordeeld, maar 
kreeg geen boete De staat stelde zich on
middellijk burgerlijke partij en Strubbe werd 
door een burgerlijke rechtbank beboet, maar 
deze was redelijk mild Het vervelendste was 
echter dat zijn bedrijf onder sekwester werd 
gesteld 

ALLES MEEGEMAAKT... 
Toen Frans Strubbe in 1948 vrijkwam 

kreeg hij het verbod nog langer in Kortrijk te 
wonen, toch reisde hij de meeste zondagen 
vanuit Brussel, waar hij verbleef, naar zijn 
familie in Kortrijk Na enkele maanden kwam 
hij terug in zijn huis wonen en werd na het 
betalen van een deel van de opgelegde 
boete zijn tekstielbedrijf van het sekwester 
bevrijd 

Wanneer in de jaren vijftig de Vlaamse 
beweging weer opgestart werd voelde Frans 
Strubbe zich echter te oud om terug op het 
voorplan te treden Terecht vond hij dat die 
taak nu door schouders van een jongere 
generatie diende gedragen te worden Die 
kon steeds bij hem terecht, voor advies en 
voor financiële steun In 1985 werd hij door 
VU-Kortrijk uitgebreid gehuldigd 

Frans Strubbe is op 5 januan 97 jaar 
geworden en heeft zowat alles meegemaakt 
wat een Vlaams-nationalist in deze roerige 
eeuw heeft kunnen meemaken Tot op de 
dag van vandaag is hij, om dr Mattelaer te 
citeren, ,,een begeesterd en eerlijkvoelend 
Vlaming" gebleven i 

Rik Verlinde 
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JFK, DE VRAGEN BLIJVEN 

J
IM GARRISON (Kevin Costner), 
openbaar aanklager in New Or
leans, is de enige die de zaal< van 
de moord op president Kennedy 
nooit in de doofpot heeft willen 
laten stoppen. Dat heeft hem heel 
wat moeilijkheden bezorgd. Zijn 
teorie over een samenzwering om
wille van de smeer werd wegge
hoond door de officiële instanties, 
gesteund door de indertijd opgezet

te onderzoekskommissie onder leiding van 
rechter Earl Warren (cinisch genoeg wordt 
deze rol hier gespeeld door juist Jim Garri
son). 

Die smeer lag dan vooral in de oorlog in 
Vietnam, die Kennedy volgens geheime 
plannen, wilde stopzetten. Maar de fabrieks-
eigenaren van de oorlogsindustrie die nu 
10.000.000.000 dollar zaken deden, wilden 
die maar al te graag zien oplopen naar wat 
later 200.000.000.000 dollar zaken zouden 
worden. Dit wordt Jim Garrison allemaal op 
een erg cinische manier onthuld door een 
zekere X (Donald Sutherland, zowat de enige 
die Costner van het scherm kan verdringen), 
een hoge ome in de legerleiding. En vice-
president L.B Johnson, de Texaanse zaken
man, was maar al te blij dat hij hand- en 
spandiensten aan die heren kon bewijzen. 
Regisseur Oliver Stone zegt het niet uitdruk
kelijk, maar laat het zo lijken dat LBJ er om 
zou kunnen hebben gevraagd de moord op 
zijn terrein te laten plaatshebben. 

Wordt dit niet openlijk uitgesproken, ande
re dingen wel Hiervoor baseerde Stone zich 
op het boek van Jim Garrison: On the trail of 
the assassins, dat hij in 1988 ontdekte, tenA/ijI 
hij nog aan Born on the 4th of July werkte, en 
voegde dit samen met wat hij in Jim Marr's 
boek Crossfire ontdekte. Terwijl Stone en 
zijn medewerkers steeds dieper in de mate
rie drongen werd besloten verschillende 
komponenten van de verschillende zienswij
zen met elkaar te vermengen om aldus een 
nieuwe zienswijze te laten ontstaan. Zodat 
de film zich niet beperkte tot het Jim Garri-
son-verhaal, die als openbaar aanklager 
eerst op zoek moest naar het hoe, door wie 
en waarom van de Kennedymoord. 

Neen, Oliver Stone's enige vraag was: 
Waaron) ? 

GEVOLGEN 
De malaise, het zich niet goed in zijn huid 

voelen, de desillusie, het cinisme, het zich 
afkeren van autoriteit door twee generaties 
jonge Amerikanen, vinden allemaal hun oor
zaak in wat in die historische november-
maand in 1963 is gebeurd. Het groeiend 
besef dat de Warren-Kommissie fout was, 
alleen al de teorie van de ene moordenaar. 

wordt door Oliver Stone's JFK nog maar 
eens bevestigd. En hoe! 

Het komplot is blijkbaar te zoeken in de 
anti-Cubaanse lobby, die zich gedeeltelijk 
bediende van homofielen die ze in hun 
macht hadden (omdat toendertijd homofilie 
nog een kruis was dat zwaar werd gedra
gen). De lobby: de CIA, het FBI, en al wat 
een druppeltje anti-kommunistisch bloed in 
de aderen had, terwijl ook de hulp van de 
mafia — waarom zou een gangster geen 
goed patriot kunnen zijn ? — niet werd afge
wezen. De biseksuele Lee Harvey Oswald 
(Gary Oldman) maakte hier deel van uit, hij 
wist uiteraard niet dat hij door de CIA was 
gerekruteerd als zondebok. Wat hij vanaf het 
ogenblik van zijn arrest tot aan zijn dood 
dezelfde dag, steeds heeft blijven herhalen: 
„Ik ben een zondebok". 

En was hij het? Was hij een dubbelagent 
die men op die manier uitschakelde — want 
zijn lange bezoek aan Moskou zou in die 
richting kunnen wijzen —? Mark Lane be-

Voor diegenen die denicen dat 
ze het verhaal van de moord op 
John Fitzgerald Kennedy Icen-
nen is de film JFK gewoon een 
must. Ze zuilen al vlug tot de 
vaststelling Icomen dat ze er 
helemaal nllts van wisten, of 
evenveel als diegenen die er 
helemaal niits van weten. Want 
wat Oliver Stone hier brouwt is 
zijn visie op het meest fascine
rende echt gebeurde verhaal 
van de jongste dertig jaar. 

weert in zijn boek Plausible Denial echter dat 
een dubbel van Oswald de Russische en 
Cubaanse kontakten heeft gehad bij zijn 
bezoek aan Mexiko City. 

Wist hij te veel van het smerige goedje dat 
men daar in Texas had gebrouwd en moest 
hij verdwijnen? En zo ja, waarom dan voor 
de TV-kamera's? 

Omdat de mensen toch voor éénmaal iets 
waarheidsgetrouw in deze Kennedymoord 
zouden kunnen zien? Oliver Stone kleeft de 
teorie aan dat Oswald op een plek had 
afgesproken om te wachten, terwijl drie an
dere ploegen de moord zorgvuldig uitvoer
den, Kennedy aldus in een driehoek van 
verderf vangend. De anderen ontkomen, en 
als Jim Garrison later ontdekt dat er banden 
zijn met de CIA beginnen de pesterijen pas 
echt. De moordenaar van H.L. Oswald is de 
mafioso Jack Ruby (Brian Doyle Murray) die 
op zijn beurt erg bevriend is met de homofie
le David Ferrie (Joe Pesci in weer eens een 

Openbaar aanklager Jim Garrison 
(Kevin Costner) mijmerend bij het 
graf van JFK... 

sublieme vertolking), ronselaar van anti-Cas-
tro-troepen, die onder leiding stonden van de 
zakenman uit New Orleans: Clay Shaw 
(Tommy Lee Jones). In de getuigenissen 
voor de Warren-kommissie kun je vinden dat 
Ruby een smerige striptent uitbaatte, de 
Carousel Club, en ook nog dat Ruby sek
sueel zou geïnteresseerd zijn geweest in zijn 
geliefde hond Sheba. 

EEN ECHT PROCES 
Wanneer Jim Garrison dan eindelijk naar 

de rechter (John Finnigan) stapt om Clay 
Shaw te laten vervolgen, krijg je een van de 
sterkste procesfilms die ooit werd gemaakt. 
Het pleidooi van Costner gaat nergens, maar 
dan ook nergens vervelen. Shakespeare en 
Bakoenin lopen hand in hand doorheen zijn 
pleidooi, waarin hij eveneens zegt: „Een 
goeie patriot moet zijn land beschermen, 
soms ook tegen zijn eigen regering" en hij 
citeert zelfs Hitler met,,Wanneer een leugen 
groot genoeg is, gelooft niemand meer dat 
het een leugen is". Hij ontzenuwt de versie 
van de ene moordenaar door ze te ridikulise-
ren, maar blijkbaar wil niemand luisteren, 
want de jury spreekt Clay Shaw vrij en 
hiermee de enige man die ooit heeft terecht 
gestaan voor de moord op president Kenne
dy. 
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TENTOONSTELLING 

EDGAR J. HOOVER 
Dat heeft het hoofd van het FBI, J. Edgar 

Hoover, dan bereikt, volgens de Texaanse 
aanklager Max North in zijn boek: Act of 
treason: The role ofJ. Edgar Hoover in the 
assasination of president Kennedy. North 
schildert een genadeloos portret van deze 
man die in 1963 bijna als een godheid werd 
beschouwd, de genadeloze gangsterkiller, 
de onkreukbare. North beweert echter dat 
Hoover opzettelijk bewijzen heeft achterge
houden over een mafiakomplot om Kennedy 
te vermoorden, vooral omdat hij de Kennedy-
broers haatte als de pest, en dat hij genoeg 
smerige zaakjes van vice-president Johnson 
afwist om deze het zwijgen op te leggen. 
Hoover stond voor niks, hij gebruikte bijvoor
beeld zijn door illegale praktijken verkregen 
kennis over de bedavonturen van de gebroe
ders Kennedy, waaronder een misstapje met 
het liefje van gangsterbaas Sam Giancana 
en ook Marilyn Monroe, om hen te chante
ren. Zo verplichte hij de president een bevel 
tot het afluisteren van Martin Luther King Jr's 
slaapkamer te ondertekenen. 

Tenvijl hij zo druk bezig was naar de 
geluiden van de op en neer wippende bed
vering te luisteren vergat hij echter wel dat 
het FBI eigenlijk gangsters moest pakken. 

Het is natuuriijk niet reëel om wat na 1963 
is gebeurd opnieuw te gaan bekijken in het 
kader van: wat indien Kennedy was blijven 
leven?, maar wel fascinerend. De Viëtnam-
oorlog zou nooit een oorlog zijn geworden, 
Watergate zou nooit hebben bestaan, er 
zouden geen verdere moorden meer nodig 
zijn geweest, de ClA-samenzwering over 
Iran zou er nooit zijn geweest, ontspanning 
met de Russen en de Chinezen die minder 
defensieuitgaven tot gevolg zou hebben ge
had, geld dat kon worden gebruikt ter bestrij
ding van de armoede... 

Grote kinema die je aan het denken zet. 
Een film die bevolkt is met een hele pleiade 
voormalige Oscar-genomineerden en Oscar
winnaars en naast de reeds genoemde ar
tiesten spelen ook nog: Sally Kirkland, Jack 
Lemmon, Ed Asner, Sissy Spacek, Laurie 
Metcalf, Walter Matthau, John Candy en 
Kevin Bacon. 

Niet te missen! Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

AA Tekstieldnikkerll 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Tel. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

VLAANDEREN, 
VROUWEN, VREDE 

Onder deze titel organiseert de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen (FVV) een 
tentoonstelling in het Toreken te Gent (Vrij-
dagmarkt 36). 

De bedoeling Is een kort overzicht te 
geven van de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging, met de klemtoon op de rol van de 
vrouwen en de vredesidee. Vooral de vrou
welijke inbreng in de Vlaamse beweging 
werd tot hiertoe veel te weinig belicht. De 
tentoonstelling is didaktisch opgemaakt, met 
fotomontages en korte teksten; dit om een 
lekenpubliek aan te spreken. Toch wordt ook 
origineel, onuitgegeven en onbekend doku-
mentatiemateriaal (uit het bestand van het 
ADVN, maar ook uit privé-verzamelingen) 
getoond. Het opzet kadert in een noodzake
lijk proces van Vlaamse bewustwording. Im
mers: de eigen geschiedenis is veel te wei
nig bekend, zeker bij jongeren en het grote 
publiek. Zonder schroom worden ook de 
zogenaamde ,,moeilijke" periodes belicht, 
zoals het aktivisme, de tweede wereldoorlog 
en de repressie. De tentoonstelling zal op 15 
februari e.k. geopend worden, met toespra
ken door Frans-Jos Verdoodt (ADVN) en 
Huguette De Bleecker-Ingelaere (FW). De 
tentoonstelling loopt tot en met 22 februari 
en is toegankelijk van 13u.30 tot 16u.30 
(zondag van 10 tot Uu.). 

Het is een initiatief van plaatselijke FW-
groepen (Drongen, Gent, Gentbrugge, Sint-
Amandsberg) gesteund door het nationaal 
FW-bestuur, en in samenwerking met de 
Vlaamse Oudstrijders (afdelingen Gent, 
Gentbrugge en Wondelgem), de VVL , het 
ADVN en privé-personen. 

Info: Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen, Bennesteeg 2 te 9000 Gent 
(091/23.38.83). 

„Geen rijker kroon dan eigen 
schoon", door Jos Speybrouck. Uit 
de „zesde reeks Vlaamsclie Post
kaarten opgedragen aan de Vlaam-
sche Meisjes" (1923, Lannoo Tielt). 

H O F DE DRAECK 

iggj-y--^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas hermgenchte 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 
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DE VU\M BRANDT 

Alle (kamera-)ogen zijn gericht op Albertville waar 's werelds kruim van ijs- en 
sneeuwpret is verzameld... (foto AP) 

H
Et Internationaal Olimplsch Ko-
mitee is niet van gisteren. Er 
wordt daar ook gerekend door 
gedelegeerde bankiers. De uit
zendrechten voor de Spelen 
kunnen door de verzamelde te
levisiestations nog nauwelijks 
worden gedragen en wanneer in 
één en hetzelfde jaar zowel voor 
de winter- als voor de zomerspe
len de bodem van de kist moet 

worden bloot gemaakt, wordt het natuurlijk 
helemaal te gek. De feiten hebben dat bewe
zen. Meerdere zenders (waaronder de 
Vlaamse en de Waalse) hebben op financiële 
gronden afgehaakt voor Albertville. 

Bijkomend voordeel van de opsplitsing is 
dat het Olimpisch gedachtengoed (!!!) tus
sentijds ekstra kan worden gekommerciali-
seerd. Gespreide voortdurende aandacht en 
aanhoudende Inkomsten: dat Is toch de 
vanzelfsprekende bedoeling. 

De Winterspelen hebben de Vlamingen 
nooit erg aangesproken. Dat is begrijpelijk. 
We hebben geen traditie. We hebben weinig 
ijs en bijna nooit sneeuw. Hoe zouden we 
kunnen? 

NIET GEWOON 
Bij de Nederlanders ligt dat anders. Zij zijn 

geboren schaatskampioenen. De massa 
komt in beweging wanneer het Ijs op kanalen 
en sloten aandikt of wanneer in Heerenveen 
de internationale schaatstop verzamelt. 
Yvonne Van Gennip. Zandra, de nieuwe 
Europese kampioen bij de heren, over hen 
willen we het deze keer nochtans niet heb
ben. 

Wel over ene Johann Olav Koss, de 23-
jarige zoon van medische specialisten, die 
normaliter de Noorse vlag zou moeten hijsen 
in het Franse wintersportoord. Koss door
brak voor een paar jaar de Nederlandse 
ijsschaatshegemonie. In zijn beste dagen 
weegt hij 84 kg en is hij 1,87 meter groot. Hij 
straalt kracht en macht uit. Hij eet tweemaal 
zoveel als een gewoon mens: melk, muesli, 
ravioli, salades, eieren, vis, gekookte aard
appels. Hij werkt dagelijks met de gewichten 
en brengt met de halters moeiteloos honderd 
kilo omhoog. Hij zwemt en gelooft in onder
watermassage. Hij was al tweemaal wereld
kampioen en werd in zijn land gevierd als 
sportman van het jaar. 

Sport is ook voor hem ai lang „een be
roep". Niet enkel wordt hij door de schaats
bond financieel vergoed (met een aantrekke
lijk bonussisteem), hij geniet ook van de 
onwaarschijnlijkste faciliteiten. Hij traint jaar
lijks met Noorse topsporters uit andere disci
plines. Met de turners werkt hij aan de 
ringen. Hij zou salto's maken. Schrik heeft hij 
ovenwonnen. Hij trekt de kogelvrije vest aan 

van de scherpschutters. Schieten verhoogt 
zijn koncentratievermogen. Hij giert op zwa
re motoren over snelle cirkuits om zijn gevoel 
voor evenwicht aan te scherpen. Je houdt 
het allemaal niet voor mogelijk hoe topsport 
vandaag wordt benaderd. De wetenschap is 

in Albertville beginnen dit 
weekeinde de Olimpische Win
terspelen. Voor het laatst wor
den die in hetzelfde jaar van de 
Zomerspelen georganiseerd. 
In 1994 wordt inderdaad een 
oude traditie onderbroken. Dan 
worden de Winterspelen, na 
twee jaar, al opnieuw gehou
den in het Noorse Ullehammer. 

ingetreden en bepaalt wie wel of niet naar de 
internationale top mag mikken. 

Van Koss en zijn konkurrenten wordt ver
wacht dat zij schitteren op alle afstanden: de 
500, de 5.000, de 1.500 en de 10.000 meter. 

Vier gouden medailles liggen voor het grij
pen plus de eretitel van beste all-rounder. De 
totaalkampioen zo men wil. 

Bij de dames wordt gestreden op de 500, 
de 3.000, de 1.500 en de 5.000 meter. Daar 
kijkt men uit naar Gunda Niemann-Klee-
mann. De laatste van de Oostduitse sport-
kampioenen die zich mentaal nog niet heeft 
ingesteld op de glitter en de glamour van 
„het westen". Niemann won op de Europese 
kampioenschappen driemaal goud en een
maal brons. 

Op papier kan het in Albertville dus niet 
misgaan. Maar zekerheden bestaan niet: het 
gaat ook hierom honderdsten van sekonden. 
Bovendien heeft niemand hoogte van de 
mentale weerbaarheid van de stille, beschei
den Niemann. Ze werd „volgzaam en ge
zagsgetrouw" opgevoed en in Frankrijk zal 
zij het volle gewicht van de wedstrijden 
alleen moeten dragen. Iedereen zal naar 
haar kijken. Ook Yvonne Van Gennip, de 
koningin van de Spelen van Calgary, die 
eigenwijs op zoek is naar oude vorm en 
roem. 

Flandrien 
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SPORT 

T ZIJN OOK MAAR MENSEN 
Vorige week werd René Verheyen ontsla

gen als trainer van Waregem. Een alledaag
se gebeurtenis in het voetbal natuurlijk maar 
de gewezen internationaal reageerde nogal 
grimmig voor de radiomikrofoon. Hij voelde 
zich genomen, gepakt. Dat was begrijpelijk. 
24 uur eerder had voorzitter Van Neder nog 
verklaard dat er geen sprake was van een 
eventuele trainerswissel. Het vertrouwen in 
Verheyen, aldus de praeses, bleef onvermin
derd. 

VAKANTIE? 
Eerder dit seizoen vertelde Jan Vander-

rneulen van Racing Genk precies hetzelfde 
verhaal toen de vervanging van Paul Theunis 
door Pier Janssen werd voorbereid. 

Georges Heylens van SC Charleroi werd 
voortijdig met vakantie gestuurd om de klub-
leiding toe te laten in alle rust naar mogelijke 
vervangers uit te kijken. Op Mambourg fun
geerde de doodbrave Raymond Mertens en
kele weken als overgangspaus. De stille 
werker leefde een tijd lang met de illusie dat 
zijn grote kans was gekomen. Voorzitter 
Colasse is nu eenmaal een man met klasse... 

Daarmee is nog niet alles verteld. Kortrijk 
likwideerde oudgediende Bo Braem ,,in twee 
tijden" en Eendracht Aalst ontdeed zich 
zonder de minste gêne van Laszlo Fazekas. 
Envin Van den Daele kreeg een nieuwe en 
Han Grijzenhout zijn zoveelste kans. Het 
voortijdig vertrek van een trainer wekt nog 
nauwelijks beroering. Het is gewoonte ge
worden en het wordt door alle betrokkenen 
vooraf ingekalkuleerd. De enigen die er nog 
moeite mee hebben zijn de klubbeheerders. 
Niet uit menselijke oven/vegingen maar om
dat zij nu eenmaal in de portefeuille moeten 
tasten om het veronderstelde leed (?) finan
cieel te verzachten. Het wordt dan een kwes
tie van geven en nemen. Van uit elkaar gaan 
,,in groot wederzijds respekt" zoals de Hol
landers dat plastisch maar volkomen onge
loofwaardig omschrijven. Paul Theunis bij
voorbeeld zal vermoedelijk nooit meer ver
diend hebben dan dit seizoen. Hij kreeg van 
Racing Genk ongetwijfeld een aanvaardbare 
ontslagregeling aangeboden en is twee 
maand later al opnieuw aan de slag bij... 
Waregem! II faut Ie faire. 

IN VRAAG STELLEN.., 
Tragi-komisch was een recente uitspraak 

van Georges Heylens. Deze slimme poen
pakker — de kleine Brusselaar mag in dit vak 
echt niet onderschat worden — bekloeg zich 
onlangs over kollega's die ontslagen vak
broeders onbeschroomd aflossen. We kon
den onze oren nauwelijks geloven. Georges 

liet voor een paar seizoenen Beerschot mid
den het seizoen in de steek om naar Charle
roi uit te wijken. Omdat de werkvoorwaarden 
daar beter waren en de verlening vermoede
lijk ook wel niet slechter zal zijn uitgevallen. 
Hij ondergroef daarmee alle nog overgeble
ven deontologische principes. Is dat de ge
schikte persoon om anderen de les te lezen ? 
Neen, trainers zijn ook maar mensen. Zeker 
wanneer er geld kan verdiend worden en 
wanneer de werkgelegenheid — van ,,werk
zekerheid" kan bij hen nooit sprake zijn — 
op het spel staat. Dat is zeer begrijpelijk en 
het zou onheus zijn zich daarover op te 
winden. 

Wel willen we nog eens zenuwachtig wor
den bij de gedragingen en verklaringen van 
klubbazen. Het zou hen sieren wanneer zij 
na een derde opeenvolgende nederlaag ne
derig verklaren dat zij de positie van de 
trainer in vraag ,,moeten" stellen. Moeten 
omdat zij nu eenmaal noch zichzelf noch hun 
spelers kunnen doorsturen. Er blijft maar één 
kop van jut en die laat zich daarvoor ook 
rijkelijk betalen. In Engeland is dat anders. 
Daar staan ook de managers — die op de 
eilanden in feite dezelfde funktie vervullen 
als onze voorzitters en sekretarissen — op 
de loonlijst. Zij kunnen ook ontslagen worden 
en dat gebeurt meer dan wordt veronder

steld. Wanneer de resultaten uitblijven of de 
financiële evenwichten bedreigd worden, 
volgen er maatregelen. De verantwoordelijk
heden worden daar opgesplitst, liggen rede
lijker verdeeld. Dit is natuurlijk geen pleidooi 
voor de overheveling van een beleidssisteem 
dat overigens op een andere traditie stoelt en 
dat ontsporingen evenmin kan uitsluiten. 
Engeland voetbalt al decennia lang profes
sioneel maar misschien is het goed dat onze 
klubs heldere en doorzichtige beleidsstruktu-
ren krijgen wanneer kommercialisering en 
professionalisering oprukken. De zich gedu
peerd voelende René Verheyen bijvoorbeeld 
weet echt niet „wie" hem precies heeft 
ontslagen en welke invloeden daarbij heb
ben gespeeld. 

Wij vinden dat beroepsmensen het recht 
hebben dat te weten. Zij moeten zich morgen 
met geloofsbrieven elders kunnen aanbie
den. Welke uitleg moet Verheyen geven 
wanneer zijn toekomstige werkgever hem 
naar het „waarom" van zijn Waregems ont
slag vraagt? Trouwens, wat wordt hem pre
cies ven/veten? Een fabrieksarbeider wordt 
beter beschermd wanneer hij ,,op staande 
voet" wordt doorgestuurd. 

Of niet soms? 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

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

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

ZATERDAG 8 FEBRUARI ZONDAG 9 FEBRUARI MAANDAG 10 FEBRUARI 
TV1 
10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, een 
komputer ook in jouw klas'', 11 30 Sprechen Sie 
Deutsch?, Duitse les, 15 25 De Inspekteur-gene-
raal, film, 17 00 Laura en Luis, jeugdsene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, spel-
progr , 1 8 40 Vlaanderen vakantieland, toeristi
sche infosene, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, serie 
20 30 Het verraad, TV-film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Een cop zonder wet, film 

BRT 2 

20 00 The Golden Years, muzikalel happening 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 45 Lassie, gezinssene, 17 00 Super 50; 
18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spelprogr, 
19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat niet zijn, humor 
20 30 A fish called Wanda, film 
22 20 Nieuws 
22 30 VTM-Sport 
22 45 Executive Action, film 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Studio Trappelzak; 08 20 Naar Timboek-
toe; 08 24 De nieuwe kleren van de keizer, 
tekenfilm, 08 55 Het zakmes, serie, 09 10 Ko de 
Boswachter Show, kinderprogr ,13 00 Nieuws; 
15 35 Health & beauty, schoonheidskursus, 16 00 
Nieuws, 16 08 Hollands dekor, literaire wande
ling, 16 18Heb ik iets gemist?,TV-hoogtepunten, 
16 45 Jonge mensen op het koncertpodium; 
17 05 Disneyclub; 18 00 Boggle, woordspel, 
18 28 Sportpanorama; 18 55 Land in zicht, toer 
mag 
19 30 Growing pains, serie 
20 00 Nieuws 
20 25 Fatal Attraction, film 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 15 Impact: leven in verpleeg
huis De Beukenhof, dok ,16 00 Nieuws, 16 05 
Museumschatten; 16 14 De avonturen van Ted
dy Ruxpin, tekenfilmserie, 16 43 De kleine wijzer, 
kwis met en voor kinderen, 17 08 Het meisje uit 
het jaar 3000, jeugdsene, 17 32 Man over de 
vloer, serie, 18 00 Nieuws; 1819 Vroege vogels, 
natuurprogr , 18 57 Lingo, woordspel, 19 23 Jules 
Unlimited, techniek en avontuur 
19 52 The Flying Doctors, serie 
20 41 Oppassen II , sene 
21 09 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 37 Twee voor twaalf, kwis 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 12 45 Olimpische Winterspelen; 
13 00 IJshockey, Kanada-Frankrijk, 15 30 De Ne
derlandse deelnemers aan de Winterspelen; 
16 25 IJshockey, Noorwegen-Tsjechoslowakije, 
18 45 Sesamstraat; 19 00 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 30 IJshockey, Noorwegen-Tsjechoslowakije, 
20 00 Nieuws. 
20 25 Openingsceremonie Olimpische Winter
spelen 
21 15 NOS-Laat, achtergrondinfo 
21 30 IJshockey, Zwitserland-GOS 
22 30 Studio Moutiers, achtergrond O W 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 1315 Nee-Witje, jeugdfilm, 15 00 1 voor 
iedereen, familieprogr, 17 30 De Edison twee
ling, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Merlina, jeugdsene, 18 30 Meester, hij begint 
weer, sene, 19 00 De Cosby show, sene, 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend 
20 30 Alfa — Papa — Tango, serie 
21 15 Mr. Bean, Mr Bean goes to town 
21 40 Dokters ter zee, serie 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 14 00 Dynasty, serie, 14 45 
Clip Club, verzoekklips, 15 00 Sunday Drive, film, 
16 30Taxi, serie, 1700 De kinderakademie, jong 
talent, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Ramona, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Wild, wild world of animals, de rode aap 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 11 55 Schoolse zaken; 
13 00 Nieuws; 15 05 Health & beauty, schoon
heidskursus, 15 30 Waar blijf je anders?, diskus-
sie, 16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, taal en 
manipulatie, 17 00 Kiekeboe, kindersene, 1710 
Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 De zusters 
Kokkel, sene, 17 40 De sprookjesstoel, sene, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Nummer 28, 
sene, 18 35 Dagboek van een gezondheidsf reak, 
jeugdsene, 19 00 Perfect strangers, sene, 19 27 
Waku Waku, spelshow 
20 00 Nieuws 
20 15 Vreemde praktijken, komische reeks 
20 40 Ook dat nog, satirische konsumentenrubnek 
21 25 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 Purno de 
Purno; 09 45 Hoe zit dat en waarom?; 10 00 
Sterren van de hemel, toetsen, 10 20 Smeer-
kees, tekenfilmserie, 10 30 Winjin' pom, poppen-
sene, 11 00 Reiziger In muziek, 12 00 Tros voet
bal plus; 12 45 De Vara Matinee; 18 00 Nieuws; 
18 05 Paul Haenen vijf over zes, kultureel progr, 
18 35 Jongens van de Witt; 19 00 The wonder 
years, serie, 19 27 Onrust, subkultureel mag , 
20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 

20 37 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 30 Let the blood run free, komische reeks 
21 56 Prima vistaI, mediamag 
22 46 For the greater good, dramaserie 
23 46 Nieuws 
Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Studio Hilversum; 10 00 
Crosscountry, live reportage, 11 15 Rodelen, Ie 
en 2e run voor mannen, 12 00 Nieuws; 12 10 
Skiën, afdaling mannen, 13 30 Skispringen, klei
ne schans, 15 55 Schaatsen, 3 km vrouwen ,1815 
Sesamstraat; 19 00 Olimpische hoogtepunten. 
20 00 Nieuws 
20 15 Kunstschaatsen 
22 30 Studio Moutiers, sfeerreportage 
22 50 Nieuws 

T V 1 

14 30 Pippi Langkous, schooltelevisie, 15 00 500 
jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 16 00 Full 
moon high, film, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Bassie en Adriaan en de verzonken stad, 
serie, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Tien voor taal, taalstrijd 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 55 Nieuws; 19 00 TV-Tam-Tam, schooltelevi
sie 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, hu
mor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 ABC-auto, info-sene 
21 30 Nieuws 
22 00 Vlees en bloed, film 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 1517 Rondom Tien, diskussie-
progr, 16 00 Nieuws; 16 07 Tom en Jerry, teken
film, 16 15 Service salon, informatief mag , 17 32 
Winnie de Pooh, tekenfilmserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 28 Sport op 1 ; 18 53 Weg van de 
snelweg Europa, de Loire, 19 18 De roze panter, 
tekenfilmsene, 19 31 Ha, die pal, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Ted's Rimiliespelshow, spelprogr 
21 29 Hier en nu, aktualiteiten 
22 07 Einstein, kwis 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
ne, 16 10 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
1750 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 1815 
Countdown, popmag, 19 20 De Heilige Koe, 
automag , 19 50 Married with children, sene 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, akutaliteiten 
21 15 The bedroom window, film 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum; 12 00 
Nieuws; 12 07 Skien, afdaling komb voor man
nen, 13 30 IJshockey, Noorwegen-GOS, 15 30 
Rodelen; 15 55 Schaatsen, 500m vrouwen, 17 30 
Computers in het primair onderwijs, teleac, 
17 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Olimpische hoogtepunten; 20 00 Nieuws 
20 25 IJshockey, Tsjechoslowakije-Frankrijk 
20 50 NOS-Laat, achtergrondinfo 
21 05 IJshockey, Tsjech -Frankrijk en Kanada-
Zwitserland 
22 30 Studio Moutiers 
22 48 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 11 FEBRUARI WOENSDAG 12 FEBRUARI DONDERDAG 13 FEBRUARI 
T V 1 

14 30 Geografisch kennen en kunnen, schoolte
levisie, 15 00 Nederlands: van nu en straks, 
schooltelevisie, 16 00 Wel, ken je Korff nog niet?, 
film, 17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest, kinder
mag ,18 20 Het station, kindermag ,18 35 Top 
score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, 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, dok 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Muzische opvoeding, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Monte Carlo, TV-film 

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

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 Een 
wereld van verschil, praatprogr , 13 00 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 17 30 
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 De kleine prinses, 
jeugdsene, 18 35 Blackout, woordspellet|e, 19 03 
Op weg naar Avonlea, sene, 19 50 Mijmeringen, 
20 00 Nieuws. 
20 23 Op de voet gevolgd: Mordicus de buizerd, 
dok 
21 14 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 50 Op 20 minuten afstand, dok 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 05 Bobobops, tekenfilmserie, 
17 31 De grote meneer Kaktus show, kinder-
progr , 18 00 Nieuws; 1816 Dubbeldekkers, se
ne, 18 41 Daar kommen de schutters, sene, 
19 15 Lingo, woordspel, 19 43 De baas in huis, 
sene 
20 10 Meer moet dat niet zijn, komische sene 
20 39 Doet ie 't of doet ie 't met?, spelshow 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilverseum; 09 55 
Skiën, slalom, 12 07 Skispringen, kombinatie, 
12 00 Nieuws; 12 07 Skispringen; 13 00 IJsho
ckey, Rnland-Polen, 13 40 Rodelen, vrouwen, 
13 55 Skién; 14 55 IJshockey, vervolg, 15 30 
Biation; 16 30 IJshockey, Duitsland-Amenka, 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Hoogtepun
ten van de dag; 20 00 Nieuws. 
20 25 Kunstrijden, voor paren 
20 50 NOS-Laat, achtergrondinfo 
21 05 Kunstschaatsen 

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

T V 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, sene 
19 53 Benny Hill, humor, 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 

VTM 
14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 
15 30 Dallas, sene, 16 20 Clip Club; 16 30 Kin-
derklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Rapklap, spelprogr 
20 30 Commissaris Roos, misdaadsene 
21 30 Empty nest, komische sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseveria, verhalen 
23 00 HUI Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 1615 Service Salon, informatief 
mag , 1 7 30 Kunstbende, jongeren maken mu
ziek , 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Spaanse 
peper, Barcelona, 19 00 Woensdagavond met 
Van Willigenburg, praatshow, 20 00 Nieuws 
20 28 The Pink Panther strikes again, film 
22 15 Megabrein, kwis 
23 00 Brandpunt politiek café, diskussieprogr 
23 35 Mancuso FBI, sene 
00 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Matinee klassiek, 15 00 
Telearchief, polygoonjoernaals, 16 00 Nieuws; 
16 05 Stopwatch, informatief progr , 16 35 Bekijk 
het maar, kinderprogr, 17 12 Santa Barbara, 
sene, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformule plus, 
pop, 1910 Candid camera, verborgen kamera, 
19 36 Dierenmanieren, dierenprogr, 20 15 Aktua 
nieuws. 
2017 Love letters, spelprogr 
21 47 Sjans, komische reeks 
22 17 Binnenlandse zaken, satire 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum; 10 00 
Biation; 11 30 Rodelen, vrouwen, 12 00 Nieuws; 
12 07 Skiën, afdaling vrouwen ,1315 Cross Coun
try, Noonwegen-Kanada, 15 30 Cross Country, 
15km mannen, 15 55 Schaatsen, 1500m vrouwen, 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Olimpische hoogtepunten; 
19 49 Politieke partijen; 20 00 Nieuws 
20 22 IJshockey, Tsjechoslowaki)e-GOS 
20 30 NOS-Laat, nieuwsmag 
21 02 IJshockey, vervolg 
22 00 Stichting Socutera 
22 30 Studio Moutiers 
23 48 Nieuws 
23 28 Samenvatting van de dag 
23 55 Computers In het primair onderwijs 
00 05 Nieuws 

T V 1 
14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie, 
15 00 500 jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 
16 00 They made me a criminal, film, 17 30 Mooi 
en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Draaimolen, kinder
progr , 18 20 Prikballon, kleutermag , 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen, 1930 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktuaiiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Nederlands: van nu en 
straks, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 
19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Lava, humor sene 
20 30 Tekens, Schoone Kunsten, ver weg 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Na de storm, 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, tekenfilmse-
ne, 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, show 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Liefde zonder leeftijd 
23 00 Miami Vice, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 1615 Service salon, informatief 
progr, 17 30 Wordt vervolgd, tekenfilmprogr, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 21 Fbrzal, jongeren-
mag , 18 53 De uitdaging, onmogelijke opdrach
ten, 20 00 Nieuws 
20 25 L.A. Law, sene 
21 15 Televizler, aktualiteiten 
21 53 Hoe voelen we ons vandaag?, sene 
22 20 Paradijsvogels, sene portretten 
22 45 Hollands dekor, literaire wandeling 
22 55 Opium, kultuurmag 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Schooltelevisie; 13 00 Nieuws; 15 25 After 
school special, edukatief progr, 1610 Santa 
Barbara, sene, 16 55 Zorro, serie, 17 20 Star-
street, tekenfilmserie, 17 30 Goud van oud live; 
18 00 Nieuws, 1815 B.O.O.S., kinderprogr, 
18 45 Top 40, 19 20 Veronica Film & Video 
20 15 Tour of duty, Vietnamsene 
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 35 In de Vlaamsche Pot, sene 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum, 09 55 
Skiën, slalom vrouwen, 12 00 Nieuws; 12 07 
Skiën, freestyle, 13 00 IJshockey, Polen-italiê, 
13 55 Skiën, slalom vrouwen, 14 40 Schaatsen, 
5km mannen, 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugd
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Studio Hil
versum , 20 00 Nieuws 
20 25 IJshockey, Duitsland-Zweden 
20 50 NOS-Laat, achtergrondinfo 
21 05 Kunstschaatsen 
22 30 Studio Moutiers 
22 48 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 
TV1 
14.30 Geografisch kennen en kunnen, schoolte
levisie; 15.00 Nederlands: van nu en straks, 
schooltelevisie; 15.45 Rode Zon, film; 17.30 Mooi 
en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1- Top 
30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 De sleutels van het Fort Boyard, spanr̂ en-
de strijd 
21.30 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 The Free Frenchman, serie 

TV2 
18.55 Nieuws; 19.00 500 jaar Latijns-Amerika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny HUI, l<older. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uiti, verkeerstips 
20.40 Herover de aarde: het vangnet, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstprogr. 
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, tekenfilmse
rie; 17.30 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Goedele Liekens 
21.00 Throw momma from the train, film 
22.35 Nieuws 
22.50 New Mike Hammer, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry, tekenfilmserie; 16.15 Service Salon, infor
matief mag.; 17.30 Ereprijs 17, familiemag.; 18.00 
Boggle, woordspel; 18.28 Weg van de snelweg, 
Nederland, noordoost Veluwe; 18.53 Pink Pan
ther, tekenfilm; 19.01 Different world, serie; 
19.29 Cosby show, serie. 
20.00 Nieuws 
20.25 Rondom Tien, mensenkinderen 
21.16 Cheers, serie 
21.46 BZN Special, hoogtepunten 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 Muziek uit 
duizenden, Marco Bakker; 16.55 Derrick, serie; 
18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles, 
tekenfilmserie; 18.46 Bassie en Adrlaan en de 
geheimzinnige opdracht, serie; 19.20 Wétens-
waardevol met Wubbo Ockels, luchtvaart. 
19.47 Op goed geluk, spelprogr. 
20.32 Medisch Centrum West, serie 
23.10 The fiction makers, film 
00.51 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.30 Studio Hilversum; 10.00 
Blatlon; 12.00 Nieuws; 12.07 Rodelen, mannen 
12.55 IJshockey, GOS-Frankrijk; 15.55 Schaal 
sen, lOOOm vrouwen; 17.30 Open universiteit 
17.55 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesam 
straat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis 
19.00 Olimpische hoogtepunten; 19.50 Politieke 
partijen; 20.00 Nieuws. 
20.23 IJshockey, Tsjechoslowakije-Kanada 
20.50 NOS-Laat, duiding 
21.00 IJskhockey, Tsjechoslowakije-Canada 
22.30 Studio Moutiers 
22.50 Nieuws 

Jamie Lee Curtis aan de zijde van Kevin Kiine in een giansrol in A Fish 
Called Wanda. Zaterdag 8 februari op VTM, om 20u.30. 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 

A FISH 
CALLED WANDA 

Een Britse advokaat (John Cleese) ver
dedigt een juwelendief en wordt gekon-
fronteerd met diens medeplichtigen (Ja-
mie Lee Curtis en Kevin Kline). Monty 
Python-fans zullen hun hartje kunnen 
ophalen voor deze grappige misdaadko-
medie. (VTM, om 20u.30) 

ZONDAG 9 FEBRUARI 

HEARTBREAKERS 
Origineel en geslaagd filmdebuut 

(1984) van Bobby Roth, over de kame
raadschap tussen twee „buddies" in Los 
Angeles. De ene is een mislukte kunst
schilder, de andere een knappe rokkenja
ger. Met Nick Mancuso, Peter Coyote en 
Carole Laure. (BBC2, om 0u.30) 

MAANDAG 10 FEBRUARI 

FLESH AND BLOOD 
Amerik. avonturenfilm van Paul Ver

hoeven uit 1985. In het begin van de 16de 
eeuw krijgt huursoldaat Martin (Rutger 
Hauer) de gelegenheid om met een 
groep schorem naar hartelust te moor
den, te plunderen en de verkrachten. 
(TV2, om 22u.) 

DINSDAG 11 FEBRUARI 

LES KEUFS 
Franse komische politiefilm van en met 

Josiane Balasko uit 1987. Een politie-
inspektrice maakt jacht op pooiers, maar 

zij moet spoedig ondervinden dat solida
riteit in dat milieu geen ijdel woord is. Met 
Isaach de Bakonlé en Jean-Pierre Léaud. 
(TF1, om 20U.50) 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

DE PINK PANTHER 
SU\AT WEER TOE 

De voormalige hoofdinspekteur Drey
fus (Herbert Lom) is een misdadigersor-
ganisatie aan het opbouwen die komaf 
wil maken met de vreselijke Clouseau 
(Peter Sellers). Amerik. komische film 
van Blake Edwards uit 1976. (Ned.1, om 
20U.28) 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 

NA DE STORM 
Aangrijpend verhaal over de schrijnen

de levensomstandigheden van een arbei
dersgezin in Buenos Aires. Deze Argen
tijnse film (1990) is een bittere aanklacht 
tegen de verarming van een rampzalige 
natie. Met Lorenzo Quinteros en Eva 
Fernandez. (TV2, om 22u.30) 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 

GOOI MAMA MAAR 
VAN DE TREIN 

Amerik. zwarte komedie van en met 
Danny DeVito uit 1987, gebaseerd op 
,,Strangers on a Train" van Alfred Hitch
cock. Owen Lift is een 40-jarige man die 
nog steeds bij zijn moeder inwoont. Hij is 
haar grillen kotsbeu en droomt ervan 
haar te vermoorden... (VTM, om 21 u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 119 

HORIZONTAAL 

3. Deze gemeente, bekend uit mei 1940, 
lag toen in Limburg, sinds een l̂ leine 30 
jaar in 't Luikse (4-5) 

6. Vechtstuk(ll) 
10. Scherpe punt in Skandinavisch water (9) 
11. Vrienden van over de zuidgrens (4) 
12. Supergroot (4) 
13. Die heeft 't druk met lijnen trekken (8) 
16. Onbegrijpelijke taal (11) 
18. Gans een volk (4) 
19. Fatsoenlijk, bekwaam en geleerd (4) 
20. Niet deze, maar...(3) 

VERTIKAAL 

1. Verkouden chimpansee? (7) 
2. Ligplaats (4) 
4. Zo goed als zeker, al is het niet allemaal 

bewezen (8) 
5. Zo'n delfstof speelt een rol in de voe

dingsleer (8) 
7. Op zo'n weg haken de wielen in elkaar 

(11) 
8. Houdt veel van teksten (9) 
9. Ook meer dan 40 jaar na zijn geweidadi-

ge dood geldt hij nog als een simbool 
van de Vlaamse strijd (5) 

14. Om zo'n kledingstuk kun je lachen! (7) 
15. Beweerd wordt dat je hierdoor in de 

adelstand wordt verheven (6) 
17. Daar zou je geld kunnen wegleggen 

voor later (1, 1, 1, 1) 
21. Als je van deze boom er genoeg hebt, 

kun je een Antwerpse grensgemeente of 
een Duitse industriestad bouwen (2) 

OPLOSSING OPGAVE 117 
Horizontaal: 4. zilver; 6. gabber; 7. 
tropenbewoner; 10. lijn; 11. smoor; 12. 
uitgever; 13. angst; 16. automobiel; 
18. vastzitten; 19. brits. 

Vertikaal: 1. overneming; 2. absolutis
tisch ; 3. regentes; 4. zode; 5. roerloos; 
6. getrouw; 8. pij; 9. Bever; 14. fobie; 
15. bitter; 17. landt. 

Wij verwactiten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 119 ten 
laatste dinsdag 18 februari op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Bart Goosens uit de Hollestraat 112 
in 9400 Voorde wint een boekenpak
ket want zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 117 
werd uit de korrekte inzendingen ge
trokken. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„VU voor moeilijke keuze", 
las Ahasverus 
Regeerakkoorddanser 

BRTN neemt VTM In het 
radiootje 

• 

Eendracht Aalst 
skoort zeropositief 

• 

Kankeren XTC-slikkers nooit? 

• 

is een kleurenfotokopietoestel 
niet beter dan besparingen? 

BRTN wil VTM gouden oor 
aannaaien. 

State of the Union: 
From Belgium witloof... 

• 

Is het Vi. Blok wei zeker dat 
Zwarte Plet terug naar Spanje is? 

• 

Zetduivel: 
Blankebergen 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• 75 jaar geleden, op 22 december 1917, 
vergaderde voor de zoveelste maai de Raad 
van Vlaanderen opgericht op 4 feb. 1917. 
Hoeveel leden van de 125 er aanwezig 
waren, weet il< niet. Wel riepen dr. August 
Borms en 52 anderen er die avond de 
zelfstandigheid van Vlaanderen uit. Enkelen 
onthielden zich; Antoon Jacob, Maarten Ru-
delsheim en Herman Vos namen ontslag. 
Ook de Duitsers verzetten zich, want zij 
droomden nog steeds om ons aan te hech
ten. (Hun plan om in Vlaanderen bv. duitsta-
lig lager onderwijs in te voeren hadden zij 
bijlange niet begraven.) De bestuurlijke 
scheiding, zoals toen de Vlaams-nationalis
ten de staatsomvorming noemden, zou ech
ter niet voor de volgende dag zijn. De volks
basis van het aktivisme was immers erg smal 
en de verdeeldheid binnen de Vlaams-natio-
nale leiding héél groot. De eerste wereldoor
log liep zich ondertussen te pletter door zijn 
eigen wrede onnuttigheid. Uit schrik voor de 
1 e. repressie weken de meeste leden van de 
Raad uit naar Nederland. Daar vergrootten 
velen, spijtig genoeg, de Vlaamse politieke 
doelloosheid door een onverzoenlijke en on
realistische kijk op het naoorlogse,herboren' 
België... Gelukkig bestond er de Frontbewe

ging die een referentiepunt was om het 
ovenwicht van het patriotische, fransdolle 
België te keren en de beschermende hand te 
reiken aan een aantal passieven en aktivis-
ten. De Belgische jacht was immers zelfs 
ingezet op flaminganten binnen de katolieke 
en liberale partijen I En zoals nu voor de ex-
DDR-politici, werden ereraden ingesteld om 
de verkiezingskandidaten van 1919 na te 
gaan op hun aktivistische gedragingen I Dat
zelfde jaar hield de staatsveiligheid in Gent 
de jonge oud-fronter, Hendrik Borginon aan 
omdat hij openlijk de zelfbestuurgedachte 
verdedigde... 

• In datzelfde Gent riep de Volksunie op 29 
jan. 1992 haar speciaal kongres bij mekaar in 
het Floraliapaleis, opgetrokken midden op 
de beboste heuvelrij tussen de Schelde en 
de Leie. IVIaar de vele dicht-bebouwde burge-
rijwijken slorpten die middeleeuwse horizont 
op. Ooit verrees hier, op deze strategische 
hoogte, tijdens de heelnederlandse tijd, een 
bolwerk tegen het Frans militair staatsimperi-
alismel... Die Nederlandse ,citadel" met 
haar kazernes verdween volledig 80 jaar 
geleden in 1912, toen de paviljoenen voor de 
Gentse wereldtentoonstelling van 1913 in 
hun steigers stonden. En Gent bleef die 
heuvel verder bebouwen tot in 1975. Dèt 
jongste feestpaleis zette vanaf 17 uur zijn 
deuren open voor alle VU-afdelingsafgevaar-
digden om er de regeerverklaring m.b.t. de 
huidige staatshervorming te lezen, te be
spreken en over een mogelijke regeerdeel-
name te stemmen. 346 afdelingen tussen de 
Maaskant en de Noordzee konden er hun 
verantwoordelijkheid nemen. De eerste afge
vaardigden waren onmiddellijk ,van het 
werk' gekomen. Bewust van hun verantwoor
delijkheid doken ze met de teksten weg in 
een der leeshoeken of -zalen van het kon-
grescentrum. Mijnheer Bakeland, de bode 
van het paleis, gaf ,volle licht' bij zoveel 
leesijverl De Barrikadenploeg plakte de rich
tingsaanwijzers; deelde teksten uit en stipte 
de aanwezigheidslijst aan. Zonder stemkaart 
kon je er niet binnen I En zoals het — voor 75 
jaar — in de Raad van Vlaanderen aan 
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toeging, hoorde je ook hier de vele bedenkin
gen van voor- en tegenspoed. Wijlen leraar 
Pieter Jack uit 't Brabantse Humbeek leidde 
die moeilijke Raad. Nu beheerste voorzitter 
Paul Vanden Bempt, Brabander uit Bierbeek 
— tegen de taalgrens aan, meesterlijk dit 
kongres. 19 afgevaardigden namen het 
woord namens hun arrondissement of na
mens de VUJO. André Geens opende de 
reeks voor Aalst, vlijmscherp en wijs zoals 
een oud-minister met een René de Clercq-
uiterlijk, dat past! Zo ging het alfabetisch 
verder, in Koen Raets die voor Antwerpen 
praatte, zou je eerder Alfons Jonckx, de 
vurige advokaat, ontdekken en in de be
dachtzame Bruggeling, Gilbert Vanover-
schelde, zag je eerder Ferdinand Brulez, de 
ingenieur uit Blankenberge, die uitgeweken 
naar Nederland er ooit de eerste telefoonver
binding Java-Den Haag tot stand zou bren
gen I Bert Anciaux pleitte even beeldrijk als 
zijn voorloper, de Brusselse aktivist Maurlts 
Josson — gesproten uit Schots bloed en 
eens vrijwilliger in het Zuidafrikaanse Boe-
renleger. Uit Jan Strynckx' (Dendermonde) 
woorden zou je zo met zijn cijfermatigheid de 
Waaslander Leo Meert kunnen kopiëren. 
Maar die verspeelde dan weer een goed deel 
van het familievermogen na de Ie. WO in de 
ter ziele gegane Duitse munt! Guide Van 
Kerckhove, evenwaardig als destijds Willem 
de Vreese, de leider van de Jong-Vlaamse 
Beweging, gaf het verslag namens Gent — 
de grote thuishaven van het Aktivisme. Zo 
zou ik vergelijkend verder kunnen doorgaan 
met de beschrijving van de 19, die de kansen 
op slagen afwogen tussen hun ervaring, 
wantrouwen en gemoed. Over de tekst van 
het regeerakkoord — de inhoud dus — 
gingen de 19 akkoord. Maar de verwezenlij
kingsgraad?... Tussen hen die je — tussen 
1954 en 1992 — steeds maar dodelijk willen 
omhelzen en de franstalige erfvijanden een 
konfederale samenleving uitbouwen, los van 
België, blijft een gok. Ook dèt wisten en 
ervaarden de Aktivisten. Maar Luk van Bie-
sen (Halle-Vilvoorde), Wilfried Remy (Has
selt), Wouter Maddens (leper). Staf Beelen 
(Kortrijk), Gerda Raskin (Leuven), Walter 
Luyten (Mechelen), Pierre Nolf (O.-V.-D.), 
Eddy Herteleer (Oudenaarde), Joris Verbeke 
(Tielt-Roeselare), Jan Weyers (St.-Niklaas), 
Nand Mouling (Tongeren-Maaseik), Jo Val-
gaeren (Turnhout), Walter Muls (VUJO) zul
len wel niet naar Berlijn moeten gaan, zoals 
een afvaardiging van de Raad van Vlaande
ren dat deed op 3 maart 1917 ! Dat hebben 
ze voor op hun lotgenoten uit de toenmalige 
Raad! Zij moeten evenmin de besluitwet van 
8 april 1917 (waarbij de Belgische regering 
de latere zware bestraffing voorzag van de 
Aktivisten) vrezen. Ik hoop met hen dat wij 
allen op 13juni(zoals Alfons Jonckx in 1917 
vaststelde t.a.v. de Duitsers) ons niet geno
men voelen door het perfiede samenspel van 
de laatste Belgicisten, de franstaligen en de 
vele zoetwaterflaminganten uit de zuilenor
ganisaties die het parlement bevolken. Want 
zij stellen die belangen boven 't volkse recht 
van ons aller Vlaanderen. 

Willy Kuijpers 
Alg. Sekretaris 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demol<raten van maandag 3 februari heeft 
uitgebreid aandacht besteed aan de politieke 
situatie inzal^e de werking van de Vlaamse 
regering en de vorming van de federale 
regering. 

Het Partijbestuur stelt vast dat ons land 
wat haar staatkundige strukturen betreft 
sinds de verkiezingen In een stroomversnel
ling is terecht gekomen. Zowel in Wallonië 
als in Vlaanderen werden werkbare regerin
gen gevormd, op het federale vlak evenwel 
verloopt dit zeer moeizaam. Voor de VU is dit 
een bevestiging van een samenlevingsmo
del waarbij het zwaartepunt op de twee 
gemeenschappen komt te liggen. Samen 
dienen deze uit te maken wat ze zelf en wat 
ze nog saman willen doen. 

Het Partijbestuur meent dat de Vlaamse 
regering nu, los van Belgische bedilzucht. 

snel tot een doortastend beleid moet komen 
zowel inzake maatschappelijke vernieuwing, 
als inzake de verdere afwerking van de 
staatshervorming. 

Wat dit laatste betreft dient de Vlaamse 
regering de dialoog met de transtaligen over 
het staatshervormende luik van het Vlaamse 
regeerakkoord meteen op gang te brengen. 
Dit werd overigens schriftelijk overeengeko
men tussen de partijen die er nu deel van 
uitmaken.Dit moet snel gebeuren: de finan
ciële vragen van de transtaligen zijn gekend 
en zij zelf hebben reeds een voorstel terzake 
geformuleerd. 

Binnen de Vlaamse regering dienen een 
delegatie samengesteld en de nodige afspra
ken bevestigd. Hierbij dient de Vlaamse 
regering ruimte te scheppen om alle partijen 
die het staatshervormende luik van het 
Vlaamse regeerakkoord onderschrijven te 

betrekken. Naar de inhoud toe onderstreept 
de VU de noodzaak om dit luik globaal in de 
besprekingen te vatten. 

IN MEMORIAM 
JAAK VERVAET 

Op 3 februari j . l . is Jaak Vervaet overleden. Jaak 
werd in 1939 te Kalken geboren en was een 
familielid van de eveneens betreurde Daan Ver
vaet. Hij was ooit gemeenteraadslid te Gooik en de 
uitbater van het alomgekende Krekelhof. De jong
ste jaren was Jaak een trouwe medewerker van 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh. 

De uitvaartdienst heeft plaats in de parochiekerk 
van St.-Martinus te Massemen op zaterdag 8 fe
bruari om 10u.30, gevolgd door de krematie en de 
asverstrooiing op het kerkhof te Massemen. 

Aan de familie bieden wij onze welgemeende 
blijken van rouw aan. 

ADVERTENTIE 

Jan De Nul N.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 
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HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

VU-ZEDELGEM BEKROONT ROEMEENS DRUKKERIJ-PROJEKT 
Een lovenswaardige traditie, dat is het min

ste wat men l<an zeggen van de Ratte Vyncke-
prijs die de VU-afdeling Zedelgem dit jaar voor 
de derde maal uitreikte. Om het ontstaan van 
deze bekroning te kennen moeten we even 
terug naar de tijd dat de VU bestuursverant-
woordelijkheid in Zedelgem droeg. Eddy De-
wispelaere was toen schepen van Jeugd en 
Kuituur en ligt met het afdelingsbestuur aan de 
basis van dit evenement. 

CRAIOVA 

Wat was de bedoeling? De VU-afdeling van 
Groot-Zedelgem wou overeenkomstig de partij
doelstellingen haar bijdrage leveren bij het 
verspreiden van de Europese gedachte. Daar
toe riep zij een prijs in het leven om jaarlijks de 
Zedelgemse vereniging of persoon te huldigen 
die aan dit streven heeft gewerkt. Voorwaarde 
is wel dat het bekroonde initiatief ,,op Vlaams 
socio-kuitureel vlak het meest heeft bijgedra
gen tot het verwezenlijken van de vriendschap
sidee tussen de Europese volkeren". 

Het motief was er, het kind diende nog een 
naam te krijgen en een milde schenker van het 
honorarium... Dit laatste, SOOOfr., kwam er 
vanwege ex-schepen en huidig gemeente
raadslid Dewispelaere. De naam van de prijs 
werd eveneens in eigen gemeente gevonden, 
meer bepaald bij Zedelgems grote zoon: 
Amaat Ratte Vyncke. 

Het was een opgetogen afdelingsvoorzitter 
Filip Dubruqué die in het kultureel centrum van 
Loppem kon verklaren „dat de prijs 1992 
aantoont dat ook in onze gemeente mensen 
kunnen gevonden worden die de gedachte van 
vriendschap en solidariteit tussen de Europese 
volkeren gestalte geven." 

Terecht werd de familie Maurice Suvée-
Yvette Elyn uit Loppem gekozen voor haar 
initiatief en organisatie van twee geslaagde 
inzamelingen ,Wij zijn het Roemeense volk niet 
vergeten'. Eddy Dewispelaere vervolledigde 
met te zeggen dat met de familie Suvée een 
goede keuze werd gemaakt en hoopte dat de 
prijs een aanzet zou betekenen om de initiatie
ven verder uit te werken. Van haar kant beves
tigde het gezin dat bij een bezoek aan de 
Volkshogeschool en het kindertehuis te Craio
va kon worden vastgesteld dat al het geschon
ken materiaal optimaal werd benut. 

HUISDRUKKERIJ 

Mevrouw Suvée dankte het bestuur en 
noemde de prijs een ruggesteun voor het 
projekt dat door Herwig Van Doorne werd 
toegelicht. Het is de bedoeling om voor de 
Volkshogeschool een kleine huisdrukkerij op te 
richten om aldus zelf te kunnen instaan voor 
het drukken van kursussen en vakboeken en 
deze te verdelen naar andere Roemeense 
volkshogescholen. Voorwaarde is leerlingen 
voor de grafische sektor op te leiden en de 
drukkerij financieel gezond te houden. 

De blitz-opleiding zou door Van Doorne en 
een kollega tijdens de augustusvakantie kun
nen gebeuren. Allerhande drukkerijmateriaal, 
van letterkasten en zethaken tot boekbinders-

fgl^^" 

De heer en mevrouw Suvée-Elyn ontvangen uit de handen van het Zedelgems VU-
bestuur bloemen en de prijs Ratte Vyncke. (foto wu) 

materiaal en papieroverschotten zijn dringend 
welkom. 

Naast het bekroonde drukkerijprojekt loopt 
nog de verkoop van handgemaakt en beschil
derd Roemeens aardewerk t.v.v. een kinderte
huis, voor een afdeling Snit en Naad worden 
naaimachines, scharen, vingerhoeden, spelde-
kussens, naalden en restanten stof gezocht, 
verder benodigdheden voor een tandarts. En 
natuurlijk nog steeds kledij, droge voeding, 
dekens en linnen... 

Kortom zowat alles wat dit door een blinde 
diktatuur geteisterd land nog steeds ontbeert. 

De geldsom van de pas uitgereikte Ratte 
Vynckeprijs zal dus goed kunnen gebruikt 
worden. Wie van onze lezers het werk van het 
echtpaar wil steunen kan steeds storten met 
vermelding ,Toekomst voor Roemenië' op rek. 
035-167.83.42-89 (een fiskaal attest vanaf 
lOOOfr. is verkrijgbaar). 

Wie een hand kan toesteken voor de drukke
rijbehoeften vindt gehoor bij Henwig Van Door
ne, Bakkershof laan 24 te 8210 Loppem 
(050/82.68.51) of bij VU-raadslid Eddy Dewis
pelaere, Buskinslaan 2 te Loppem 
(050/82.54.43). 

DE VOLKSHOGESCHOOL 
VAN CRAIOVA 

Maurice Suvée en Yvette Elyn konden hun 
ogen niet geloven toen zij bij een bezoek aan 
Craiova vaststelden dat het geschonken mate
riaal daadwerkelijk wordt gebruikt. Volkshoge-
schooldirekteur Paul Crucu, die reeds eerder te 
Loppem een lezig hield, en zijn leerkrachten 
zijn biezonder opgetogen over de geboden 
hulp en die is inderdaad niet min: 15 kompu-

ters, een gigantische hoeveelheid didaktisch 
materiaal, 5 tweedehands kasten en buro's, 30 
bandopnemers, 17 rekenmachines, 4 dikteer
toestellen... 

Dank zij deze hulp uit Vlaanderen is de 
Volkshogeschool van Craiova een van de best 
uitgeruste van Roemenië en kon het aantal 
leerlingen met 200 aangroeien, het leraren
korps met drie technische leraren uitbreiden. 

Met hun werk hoopt het bekroonde echtpaar 
uit Loppem dat de plaatselijke bevolking tot 
een zelfstandig, demokratisch volk los van 
westerse liefdadigheid kan uitgroeien. De klei
ne huisdrukkerij die nu op stapel staat kan 
daartoe beslist bijdragen. 

RATTE VYNCKE 

Amaat Vyncke werd op 12 februari 1850 te 
Zedelgem geboren en liep school aan het Klein 
Seminarie te Roeselare hij meldde zich als 
zeventienjarige voor het Zoeavenleger van de 
paus. In 1872 werd hij priester gewijd en trad 
na een kort leraarschap te Roeselare in '81 toe 
tot de kongregatie van de Witte Paters, hij werd 
missionaris aan het Tanganikameer waar hij, 
nauwelijks 38 jaar, overleed. 

Ratte Vyncke, die sterk onder de invloed van 
Hugo Verriest stond, was een van de pioniers 
van de studentenbeweging in West-Vlaande-
ren. De Roeselaarse Blauwvoeten van Roden-
bach vonden in hem een vriend en vertrou
wensman. 

Het is goed dat de VU van Zedelgem hun 
prijs naar Ratte hebben genoemd, aldus blijft 
zijn naam en ideeëngoed voor de huidige 
generaties levend. 
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WORDT JAN CAUDRON UIT AALSTERSE RAAD GESTOTEN? 
Reeds 26 jaar zetelt Jan Caudron in de Aalsterse 

gemeenteraad, hi) kent het reilen en zeilen op het 
Landhuis, een korte tijd was hij er zelfs schepen 
Heel die tijd, m meerderheid of oppositie, is Cau
dron voor zijn mening uitgekomen En deze vrij
moedigheid dreigt hij nu te bekopen met een 
uitdrijving uit de gemeenteraad 

SKEPSIS 

Tijdens de zitting van 28 januan j I waarbij de 
begroting '92 besproken werd kwam raadslid Cau
dron uitgebreid tussen i v m de begrotingen van 
OCMW en het Ziekenhuis Daarbij uitte het raadslid 
harde venvijten aan het adres van OCWW-voorzit-
ter Dierickx (SP) 

Jan Caudron ,,Hoewel er grote nood is aan 
nieuwe rusthuizen twijfelen wij aan de finaciele 
haalbaarheid van de projekten die het OCMW in 
het vooruitzicht stelt En wij staan met alleen met 
onze skepsis 

In zijn brief van 4 mei 1990 aan de goeverneur 
schrijft minister Van den Bossche wat volgt 

„In dit verband WIJS ik erop dat het voorgenomen 
investeringsprogramma van het OCMW van Aalst, 
waarbij er sprake is van de bouw van drie nieuwe 
rusthuizen mij binnen een ernstig saneringsbeleid 
finaniceel met haalbaar lijkt De jaarlijkse lenings
last van 20 è 25 miljoen frank, zal de stadsbegroting 
inderdaad bijkomend bezwaren Zulks valt met in te 
passen in het beleid van de sanenng " 

* Aan welk rusthuis wil men prioriteit geven' 

Jan Caudron „Aan St Lieven aan de Albrecht-
laan waarvoor in 1992 en 1993 telkens 50 mio 
voorzien wordt, of aan de service Flats in Hofstede 
of aan het rusthuis te Moorsel met zijn omstreden 
inplanting ' 

Daarbij komen nog eens de zo noodzakelijke 
brandbeveiligingswerken aan Sint Job (59,4 mio) 
en aan De Hopperank (21,5 mio) 

Of zal Hopperank verkocht worden aan de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)' 

In de Verenigde Kommissie vernamen wij dat in 
de verkoopakte van de bouwgrond van het rusthuis 
De Hopperank een clausule staat waardoor de 
bestemming van deze grond uitsluitend moet die
nen voor het oprichten van een rusthuis 

WIJ vragen dus in hoeverre een bestemmingswij
ziging mogelijk is waardoor dit gebouw al dan met 
kan verkocht worden aan de Vlaamse Milieumaat
schappij " 

VERBOUWINGSWERKEN 

De Volksunie verzet zich met alle kracht tegen de 
beslissing van het Beheerskomitee tot het verbou
wen van de oude kraaminrichting aan de Gasthuis
straat tot een peperduur administratief centrum 

Het bestek van de architekt vermeldt het bedrag 
van 98 miljoen zonder BTWi Fabelachtig, noemt 
Caudron dat 

Voeg daarbij de klassieke meenwerken en men 
bekomt een waanzinnig hoog bedrag dat nuttiger 
kan besteed worden voor het bouwen van een 
nieuw rusthuis 

Aangezien de kloosterzusters op termijn toch van 
plan zijn om te verhuizen naar de Sint-Paulusparo-
chie, waar zij op hun beurt een rusthuis plannen, 
kan het huidig kloosterpand uitstekend dienen voor 
de behuizing van het administratief centrum 

De VU stelt een amendement voor op de begro
ting nl de schrapping van het bedrag van 50 mio 
voor de bouw van het nieuw administratief centrum 

Jan Caudron „Wij vragen ons af of het Kollege 
van burgemeester en schepenen dergelijk waan

zinnig ontwerp reeds heeft goedgekeurd' Een 
pittig detail in het ontwerp is het ornament dat aan 
de voorgevel voorzien is van 750 000 fr Een 
schoolvoorbeeld van grootheidswaanzin op de kos
ten van de belastingbetaler" 

GEZINS- EN BEJAARDENHULP 

Niettegenstaande de totale kosten van de Ge-
zins- en Bejaardenhulp in 1992 stijgen met 9,4% 
t o V 1992 stelt Caudron een stelselmatige vermin
dering van het aantal gepresteerde werkuren vast 

1988 92 000 uren 
1989 89 000 uren 
1990 87 562 uren 

Jan Caudron ,,ln plaats van het aantal werkuren 
te verhogen en op die manier onze bejaarden in 
hun vertrouwde milieu te houden, vermindert het 
aantal uren met bijna 5 000 in drie jaar en verhoogt 
de kostprijs met 10 fr per uuri 

Een duurdere gezins- en bejaardenhulp is nog 
altijd veel goedkoper voor de gemeenschap dan 
het verblijf in een rusthuis, waar toch te weinig 
plaats IS " 

Alhoewel de tussenkomst van de begunstigden 
konstant blijft op 471 000 f r , stijgen de uitgaven 
van de klusjesdienst met méér dan 1 mio of 38% 
t o v 1991 

,,Zijn de verkiezingklusjes ten voordele van de 
voorzitter van het OCMW daarin begrepen'", 
zoals VU-raadslid Denayer zich reeds vroeger af
vroeg 

ACHTERSTAND FAKTURATIE 

Wegens onbekwaamheid en nalatigheid kent de 
fakturatiedienst van het ziekenhuis een achter
stand die een verlies van 2,5 mio per drie maand 
met zich brengt Om dit wanbeleid te depanneren 
wordt een personeelslid van het OCMW-Rijksregis-
ter tegen de zin overgeplaatst naar de fakturatie 
waar zij als opsteller stempels moet zetten en 
briefomslagen vullen i 

Ondertussen loopt de dienst van het Rijksregis
ter in het honderd waar nu een SP-er alle nuttige 
informatie aan de voorzitter kan doorspelen Op die 
manier wordt er met het personeel gesold tot 
meerdere eer en glone van LodewijkXIV, zoals de 
OCMW-voorzitter in Aalst wordt genoemd 

RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN 

Jan Caudron ,,Waarom stelt de VU in een 
amendement de halvering voor van de receptie- en 
presentatiekosten die in de begroting op 200 000 fr 
geraamd worden' Omdat wij erachter gekomen 
zijn op welke onbeschaamde manier de voorzitter 
met zijn uitverkorenen rijkelijk gaat tafelen in dure 
restaurants en op de kosten van de belastingbeta
ler Zo deinst hij er evenmin voor terug zichzelf en 
een vriend-partijgenoot elk met een luxe-agenda 
van 7 000 fr het stuk te trakteren op de rug van de 
gemeenschap 

WIJ stellen tot onze ergernis vast dat onze vroe
gere kntiek op de rijkemansmanieren van de voor
zitter geen indruk heeft gemaakt en zien ons 
opnieuw verplicht deze asociale houding nogmaals 
aan de kaak te stellen Een ander sterk staaltje van 
machtsmisbruik speelt zich af rond het Cirkus 
Krone, dat in september 1991 zijn tenten opsloeg 
op de OCMW-gronden naast het ASZ en waarbij 
bejaarden en personeel een gratis tikket van de 
OCMW-voorzitter ontvingen " 

Deze aanklachten kwamen hard aan in de Aal
sterse gemeenteraad Vooral op se SP-banken was 
gemor te horen Ook burgemeester De Maght 
vermaande het VU-raadslid streng 

STOK GEZOCHT 

Als reaktie op Caudrons stoute taal eisten de 
fraktieleiders van SP, PW en Vrije Demokreten 
(een CVP-scheurlijst) een onderzoek naar de ont-
wettige manier waarop Jan Caudron in de raad zou 
zetelen 

Jan Caudron woont inderdaad in Erpe, hij heeft 
in Aalst slechts een kantoor maar dat is zo reeds 17 
jaar en al die tijd had daar nooit iemand politieke 
moeite mee 

Jan Caudron „Volgens de letter van de wet kan 
men mij laten verwijderen, maar volgens de geest 
ervan hoor ik zeker in Aalst thuis " 

Voor Caudron is het duidelijk dat men een stok 
zocht om hem uit Aalst te verjagen Voor de agenda 
van de komende gemeenteraad heeft hij reeds een 
punt ingediend de oprichting van een onderzoeks-
kommissie naar de onregelmatigheid in en rond het 
Aalsterse OCMW... 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

9 ZWALM; Geutelingenwandeling, ca 8 km Start 
aan Parochiaal Centrum te Zwalm om 14 en om 
14u30 Inschrijving 50 fr Gratis geuteling aan 
oven in werking Org Geutelingenkomitee 

14 SINT-LIEVENS-ESSE: Bestuursverkiezingen 
VU-Herzele-Zuid in Bienwinkel Nele, St Lieven-
plein, van 19 tot 22u 
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 

21 DENDERMONDE Jaak Vandemeulebroucke 
over het Sociale Europa Om 19u 30 in De Schuur, 
Torrestraat, St Gillis-Dendermonde Met aperitief, 
hutepot, tombola, ontspanning en kopvlees met 
boerenbrood (250 fr) Org VU-Dendermonde 
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 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Te'l 041/8109 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 geleld bezoek aan de forellenkwekeri| 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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DANK! 
Aan de meer dan 650 feestvierders die op 

zaterdag 1 februari '92 de zware mist trotseerden 
om in het Gemeentelijk Sport- en Ontspannings
centrum te Wmksele-Herent 20 jaar mandaat Willy 
Kuijpers dankbaar mee te herdenken Om 5 uur 's 
morgens vertrokken de laatsten i Precies 500 tom-
bolanummers met bij elk een prachtprijs werden 
snel verkocht De supergrote kleurentelevisie — 

hoofdprijs — kwam terecht bij de overgelukkige 
David Wiertz (Herent) Dan volgden 2 ultramoderne 
radio's, twee elektrische klokken en een keur van 
Hagelands fruit met een reeks natuurprodukten In 
het wijntentje van Marleen en Guido Boulanger-
Schouteden hing een toffe sfeer en met het Lim
burgs Universelorkest kon je mets anders dan 
blijven dansen Maar Albanezen, Armeniers en 
Koerden voegden er hun danskunst aan toe tot een 
bonte en onvergetelijke avond 

Tot volgend jaar i 

BRABANT 
FEBRUARI 

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 
8KAMPENHOUT:Interverenigingenkwis Om20u 
in zaal Vlaamse Leeuw, Schildhovenstraat, Relst-
Kampenhout Org Kulturele Kring Kampenhout 
9 BRUSSEL: Pannekoekennamiddag van VU-
Hoofdstedelijke afdeling Brussel Van14tot18u 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 ,,ls het mogelijk 
blijvend anders te besturen in een gemeente''' Om 
19u 30 in ,,De Verzekenng 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 
22 LENNIK: De Lennikse Huisvuilberg, door burge
meester Etienne Van Vaerenbergh, om 11u in de 
raadszaal van het gemeentehuis Inschrijven voor 
de studiebijeenkomst bij Brigitte Severs 
(02/532 14 41) 
28 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in feestzaal van 
het gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum, 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras speeltuin vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

A Algoetstraat 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-Zelhk 
29 TERALFENE: Volkseetmaal in zaal Gildenhuis, 
Daalstraat, vanaf 18u Ook op 1/3 van 11u 30 tot 
15u30 Org VU-Teralfene 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Komplete 15-delige encyclopedie 
„Twintig Eeuwen Vlaanderen" Uitg Heideland-
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 054/500623 na 18u 

— 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, 02/56916 04 
— 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 in de hoofdstad of ten zuidwesten ervan 
Voor inlichtingen senator J Valkeniers 
02/589 16 04 
— 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) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
8 WILRIJK: Avond over Voeren met Guido Sweron 
Om 20u in KWB-lokaal, St Bavostraat 55 Org 
vzw Alarm Wilrijk 
13 KALMTHOUT: Met FW samenkomst aan Justi
tiepaleis, Britselei te Antwerpen om 9u45 voor 
rondleiding door mr Tony Van Rompaey Met 
eigen wagens, samen met FW-Kapellen Geen 
ven/oer bellen naar Ina (664 46 62) 
13 KAPELLEN: Met FW samenkomst aan Justitie
paleis, Britselei te Antwerpen om 9u 45 voor rond
leiding door mr Tony Van Rompaey Met eigen 
wagens, samen met FW-Kalmthout Geen ver
voer bellen naar Ina (664 46 62) 
14 HERENTALS: Kroatie-avond met Karel Van 
Reeth Om 20u in de grote zaal van 't Hof, Grote 
Markt Inkom 50 fr. Org.. VUJO-Herentals-Wester-
lo 
14 MECHELEN: Om 20u inde achterzaal van café 
Het Pleintje, Veemarkt Verkiezingsevaluatie-
avond met deskundige begeleiding van Dosfelme
dewerker Org VUJO arr -Mechelen 
15 EDEGEM: Kaartavond om 20u in Drie Eiken 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
15 KALMTHOUT: Met F W naar tentoonstelling 
„Vlaanderen-Vrouwen-Vrede" Om 10u30 in 't 
Toreken, Vrijdagmarkt 36 te Gent Info J Van 
Thillo-Verbruggen (666 57 77) 
15 ANTWERPEN: Herdenkingsmis voor Vital Pee
lers Om 11u in de O L Vrouwkapel Elzenveld, 
Lange Gasthuisstraat 45 
17 KALMTHOUT: Gezond ruzie maken, door 
mevr Georgette Plompen Om 20u in De Raaf, 
Withoeflei 2 te Heide Iedereen welkom, met-leden 
betalen 100 fr Org FW-Kalmthout 
21 LINT: Bestuursverkiezingen VU-Lint, van 
18u 30 tot 21 u 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 m 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 
25 NIJLEN: Karnavalfeest met optreden van de 
Nijlense Straatzangers in zaal Kempenland om 
20u Org FW-Nijlen Inschrijven bij bestuursle
den 
27 WOMMELGEM Bestuursverkiezing in lokaal 
Den Klauwaert, van 18u 30 tot 21u 30 
28 BOECHOUT: Bestuursverkiezingen VU-Boe-
chout/Vremde, van 19u 30 tot 22u 30 in café Het 
Hoefijzer 
29 MERKSEM Om 20u m Vlanac, Bredabaan 
360 kaartavond Deelname 100fr pp Inschrijving 
ter plaatse Org VU-Merksem 

Ca fe ta r i a - B russe lse wa fe l s 
Tea -Room - Buf fe t 

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

Eutanasie 
in Vlaanderen 

Voor het eutanasie-debat losbarst, 
spreken Vlaamse artsen uit de 

praktijk. Wat zijn hun ervaringen 
bij het toepassen van eutanasie? 
Een sereen verhaal over een al 
ingeburgerde praktijk, die een 
patiënt een vcaardige dood moet 

bezorgen. 
Deze week in Knack. 

De wereld wordt bedrogen 
De gevolgen van de kernramp in 

Tsjemobyl zijn vreselijk en strekken zich 
uit over heel Europa. De wereld wordt 

doelbewust voorgelogen, zegt een 
kernfysicus die ter plaatse werkt. 

Een onthutsend interview, 
deze week in Knack. 

Het geboorte-trauma 
Slovenië versloeg in tien dagen .-'t 

Joegoslavisch leger, werd onafhankelijk 
en weet zich nu geen raad met politieke, 
sociale en ekonomische problemen. Een 
reportage en een gesprek met president 

Milan Kucan, deze week in Knack. 

God in Amerika 
Carl De Keyzer vatte een jaar lang 

Amerikaanse religieuze bewegingen en 
sekten allerhande in beelden. 

Een gesprek en een voorpublikatie uit zijn 
nieuwe fotoboek "God Inc.", deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 
• Het politieke bedrijf • Op de konferentie 

voor veiligheid en samenwerking in Europa 
in Praag • De explosie van de Belgische jazz 
• Serie: Columbus breekt de wereld open • 

Ekonomie: recessie in de Verenigde Staten • 
Sport: interview met Franky Van der Eist • 

Portret: Jean-Claude Killy 

3 MAGAZINES IN I: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAfe 

TE KOOP 

UIT DE REGIO 

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.: IJzerbedevaartkomltee-gewest 
Maaseik. 
22 SINT-TRUIDEN: Jaarlijks afdelingsbal vanaf 
20U.30 in zaal Veemarkt, Speelhoflaan. Steun- en 
inkomkaart 99 fr. Org.: VU-Sint-Truiden. 

NIEUWE SCHEPEN 
TE HERK-DE-STAD 

FEBRUARI 

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. 
8 ASSEBROEK: Van volksmuziek tot pop door 
Zakdoek. Om 20u. in parochiehuis Patria, Kerklaan 
37. Inkom 150 fr., wk. lOOfr. (050/36.29.31 — Luc 
Grootaerdt). Org.: DF-Ver-Assebroek. 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. twaalde 
kaarting. Ook op 16/2 vanaf 10u. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
14 IZEGEM: Vlaams huis, van 18 tot 21u.: afde
lingsbestuursverkiezingen. Org.: VU-VVD-lzegem. 
14 BRUGGE: Om 20u. in het Vlaams Ontmoetings
centrum De Gulden Spoor: Roger Hessel stelt het 
boeiende leven voor van de volkse filozoof en 
marktzanger Tamboer. Met anekdotes en liedjes 
leert men op een plezante manier deze volkszanger 
kennen. Org.: Informativa vzw. 
15 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest in zaal Rolarlus, 
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 Allewaert). 
21 WEVELGEM: Breughelmaaltijd in zaal Leye-
daele om 20u. Deelname: 350 fr., -12j. halve prijs. 
Org.: VU-Wevelgem. 

21 VEURNE: Ledenfeest in zaal De Reygaerd, 
Avekapelle. Tevens bestuursverkiezing voor de 
afdeling. Deelname 500 fr. (keuze uit hutsepot of 
varkenshaasje, met aperitief en dessert en drank). 
Inschrijven voor 16/2 bij Albert Huyghe 
(058/31.16.83). Org.: VU-Veurne. 
23 ROESELARE: Afdelingsbestuursverkiezing in 't 
Leeuwke, H. Verrieststraat 4 tussen 9u.30 en 

Bart Raskin, een derde VU-schepen voor 
Herk. 

Herk-de-Stad — Op de jongste gemeenteraads
zitting werd het schepen-duo van senator Laurens 
Appeltans en Lo Guypen versterkt met een derde 
VU-schepen Bart Raskin. 

De tweeëndertigjarige Bart Raskin, van huize uit 
Vlaams-nationalist (zoon van Rik en 'Vvonne 
Cools), lid van de VU vanaf zijn 16de, van opleiding 
sociaal-assistent krijgt de bevoegdheid over Socia
le Zaken en Gezin, Ontwikkelingssamenwerking, 
Gezondheid en Hygiëne. Bart Raskin was kabinets
medewerker bij minister Johan Sauwens en sinds 1 
december direkteur van een kinderdagverblijf. 
Sinds 1980 is hij bestuurslid van VUJO-Limburg. 
Hij werd op 9 oktober 1988 verkozen op de Nieuwe 
Lijst met 425 voorkeurstemmen en zetelt van 20 
januari j . l . als schepen. Samen met zijn echtgenote 
Marina nodigt hij alle VU-leden van Herk-de-Stad 
uit op een drink ter gelegenheid van zijn aanstelling 
in zaal Rothschild, grote baan in Donk Herk-de-
Stad op zaterdag 8 februari 1992 vanaf 20u.30; 

12U.30. Kandidaturen bij Tonie Soete, Oostrem 10 
Roeselare tot 14/2. Org.: VU-Roeselare. 
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. 

SCHOENEN 

NERDlI^El 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TWETORM 
ROn^lKA 

Jlpnny 

AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
GUIVIA 

(pabo?) 

JED 

« • . I i..'.i » 

aiadorö 
MEPHISTO 

TX«PS 
SKBAGO 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

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

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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VLAAMSE OPERA 
Met interesse heb ik kennis genomen van 

de brief van de heer De Vocht uit Gentbrugge 
(WIJ, 10 jan. '92) en wens dan ook het 
volgende recht op antwoord gepubliceerd te 
zien. 

De argumenten van de heer De Vocht zijn 
volledig uit de lucht begrepen. 

De Vlaamse Opera is heel wat Vlaamser 
dan bepaalde andere kulturele instellingen in 
dit land. 

Zo bereiken wij met een personeelsbe
stand van 77 % Vlamingen een hoger per
centage dan andere orkesten of opera's in 
België. 

Wat de tewerkstelling van Vlaamse kun
stenaars betreft, heb Ik tijdens de afgelopen 
seizoenen aan een hele reeks eigen mensen 
belangrijke opdrachten gegeven. 

Zo werken bij ons de dirigenten Sigiswald 
Kuyken, Philippe Herreweghe, Florian Heye-
rick, Jos Van Immerseel en Rudolf Werthen, 
de regisseurs Gilbert Deflo en Guy Joosten, 
de scenograaf Sve Use, de zangers Greet 
Anthoni, Herman Bekaert, Jan Caals, Patrick 
Cromheecke, Jan Danckaert, Philippe De-
francq, Guy de Mey, Chris de Moor, Anna-
Maria Dur, Roger Heynen, Peter Janssens, 
Marceline Keirsbuick, An Lauwereins, Chris-
tiane Lemaïtre, Lena Lootens, Zeger Vander-
steene, Rita Vandromme, Hugo Vanheer-
tum, Rolande Van der Paal, Werner Van 
Mechelen, Marianne Vliegen, enz. 

Dat in de lunchkoncerten geen Vlaamse 
komponisten aan bod komen, is al evenzeer 
een onwaarheid. Er komt werk in voor van 
o.a. de Fesch, Cells, Corijn, Westerlinck en 
anderen. 

Op het gebied van de opera brachten wij 
een wereldkreatie van Jan Fabre, een we-
reldkreatie van Johan Thielemans, en heb ik 
een opdracht gegeven aan een bekend 
Vlaams komponist en librettist voor een nieu
we Vlaamse opera, die over twee jaar zal 
gekreëerd vrarden. 

Iedereen weet ondertussen dat dhr. De 
Vocht dergelijke aanvallen gebruikt omdat hij 
noch via zijn privé-bindingen, noch als mu
ziekrecensent (zijn kandidatuur werd door de 
Vereniging van de Belgische Muziekpers 
geweigerd) in de Vlaamse Opera aan bod 
komt. 

Mare Clemeur, Intendant Vlaamse Opera 

KOPBREKENS 
Proficiat voor uw zeer moeilijke hersenbre-

kers in WIJ. Zodra het weekblad in de bus 
gevallen is probeer ik ze, nu reeds jaren, op 
te lossen, maar nog nooit kon ik er een 
volledig invullen. 

Onmiddellijk daarna troost ik mij met Ahas-
verus en Saterdag. Wat een genoegen! Ver
volgens zet ik mij aan de andere artikels... 

LIna Goetghebeur, Meise 

VU EN GLASNOST 
Als „jongere" die voor het eerste een VU-

kongres heeft bijgewoond, heb ik maar één 
vraag: waarom gebeurt dit achter gesloten 
deuren? Op het kongres werden, met door
dachte argumenten, alle inhoudelijke, takti-
sche en emotionele bedenkingen bij het 
verrassende Vlaamse regeerakkoord tegen
over elkaar afgewogen, en gaf het inhoudelij
ke aspekt duidelijk de doorslag. 

Zonder schroom werd ,,het belang van de 
partij" tegenover „het belang van Vlaande
ren" gesteld, en werd, mede dankzij de 
ijzersterke tussenkomsten van Schiltz, voor 
het laatste gekozen. Dit had voor de pers en 
voor de hele bevolking een verfrissende 
vaststelling kunnen zijn, indien men dezelfde 
openheid aan de dag zou leggen als in 
Groot-Brittannië, waar partijkongressen 
rechtstreeks op TV komen. Bij ons venwart 

De reciaMIe ontvangt graas 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand In, 
e\«nals scheld- en smaadbrte-
ven. De andere publiceert a j , 
naargelang er plaats beschik
baar Is. De redaMie behoudt 
zich het recht voor briewn 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 l^ersbrlef, is niet noodza
kelijk des» van de redaktte. 

de pers, van achter de gesloten deuren, 
demokratische besluitvorming met „grote 
verdeeldheid", en heeft niemand het over de 
inhoud van een uitstekend debat. Wanneer 
neemt de VU Vlaamse Vrije Demokraten ook 
op het vlak van de partij-glasnost het voor
touw? 

Bart Vanoverbeke, Lauwe 

DEMOKRATIE 
Na de recentste parlementsverkiezingen 

die door de verrassende verschuivingen me
nig burger en politikus deden schrikken (of 
juichen) houdt de stroom kommentaren, be
spiegelingen, analyses enz... maar niet op. 

De veelgehoorde uitspraak ,,de kiezer 
heeft niet demokratisch gestemd" lijkt mij 
een onvoorstelbare kwakkel. Ik heb altijd 
gedacht dat demokratie juist wil zeggen dat 

iedereen mag stemmen op wie hij/zij wil. Een 
vrije (en niet gedwongen) verkiezing is en 
blijft tot nader order dé ultieme vorm van 
inspraak en demokratie. 

Of om de woorden van niemand minder 
dan Bertold Brecht aan te halen: „Als de 
politici niet tevreden zijn over het volk dan 
moeten ze er maar een nieuw kiezen". 

Leve de demokratie I 
Daniël Deblaere, Gent 

ONAFHANKELIJKHEID 
De wens van Camiel Deprez uit Beselare 

(WIJ, 31 jan. j.l.) is ook de mijne. 

De angst Brussel te verliezen mag de VU 
niet blind maken voor de voordelen die de 
Vlaamse onafhankelijkheid biedt: een glas
heldere staatsstruktuur, het einde van de 
financiële transferten naar Wallonië, een 
voor de burger herkenbaar bestuur, interna
tionale rechtspersoonlijkheid, taalhomogeni
teit, rechtstreekse toegang tot de besluitvor
ming in de EG. 

Het VU-sanhedrin kan het geduld van alle 
Vlaams-nationalisten die niet ekstreem 
rechts zijn, niet eindeloos op de proef blijven 
stellen. 

Erwin Meulepas, Antwerpen 

DUITSE MISSEN 
In WIJ (10 jan. '92) neemt lezer Mare 

Lenaerts VVB, TAK en het Vlaams Komitee 
Druivenstreek (VKD) op de korrel omdat ze 
protesteren tegen Duitse missen in Tervu-
ren. 

De vi/ekelijkse mis is een zaak van de 
ganse gemeenschap. Tervuren behoort tot 
de Vlaamse gemeenschap en de enige taal 
die daar hoort is het Nederlands. Zo staat het 
ook in de richtlijnen van het episkopaat. We 
mogen de frankofonen geen argumenten 
geven om ook Franse missen te eisen. 

Overigens is gettovorming dan zo verrij
kend? Zouden de Duitsers het zo moeilijk 
hebben om de zondagsmis te vieren samen 
met de Vlaamse gelovigen? Dat zou pas 
integratie zijn. Al de rest is prietpraat. Kun
nen ze daar niet akkoord mee gaan, dan 
staat het hen vrij op privéterrein hun Duitse 
eucharistieviering te organiseren, maar het 
zou jammer zijn voor de gemiste kansen. 

Als deze lezer beschaamd is over de 
Vlamingen, dan staat het hem nog altijd vrij 
uit te wijken naar Duitsland, waar ze zo 
gastvrij zullen zijn hem wekelijks een Vlaam
se mis te serveren, of naar Benidorm. Wij zijn 
fier op Vlaanderen en zullen alles in het werk 
stellen opdat onze eigen kinderen niet, met 
tranen in de ogen, afscheid moeten nemen 
van hun eigen geliefde streek, omdat door 
toedoen van de Europees-Brusselse moloch, 
de huur- en grondprijzen onbetaalbaar zijn 
geworden. 

R. Gillis, voorzitter VDK, Overijse 
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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 

g,,o^ni sms-(}uw€ni>^ 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

3^ Caié '^aoü g^ote^ ^ 
— CambftiKiu9 — 

'tKeooste*st*aat 3'3960CB»ee 
011/47.28.97 

SL Jg 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Sruicks - Us - Wafels - Pannekoelten 
Sf««rvol trtinnwubllair - Ook vergaderruimte 
Wa*t*trut 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tel.; 091/57.66.46. • Zat en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

Adverteren In WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

liet ^alingbui^ 
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 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetm^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken & la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1000 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 tt 
Eveneens pension en half pension mogelifkheden 
Week end verbhjf 

SEMINAHIEMOGELIJKHEDEN' conferenUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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TEGENDRAADS 

GORDIAANSE KNOPEN 
Exit Melchior. Terug naar af. 

Het paleis benoemde geen nieu
we formateur maar een informa
teur. Well<om Jean-Luc. Alle poli
tieke waarnemers hebben de 
wenkbrauwen gefronst toen het 
paleis na de korte informatieop
dracht van Frans Grootjans, dade
lijk Verhofstadt het veld instuurde 
als formateur. Verhofstadt praatte 
zelfs niet met de CVP-PSC en 
stuurde onomwonden aan op een 
rood-blauwe regering aangevuld 
met al wie daartoe bereid was. Hij 
heeft er een duideijke frustratie 
aan overgehouden die de helder
heid van zijn politiek handelen 
aantast. Wathelet kreeg meer dan 
40 dagen speeltijd en alhoewel 
zijn basisdokument meer dan in
teressant was onderschatte Mel
chior de Vlaamse wensen om 
komaf te maken met de staatsher
vorming. Hij maakte de kapitale 
fout zelfs niet met de liberalen te 
praten. Dit had voor gevolg dat de 
liberalen geen ernstig gesprek wil
den met een formateur die hen 
had genegeerd. 

De politieke spelletjes op natio
naal vlak gaan gewoon verder. 
Normaal worden enkel formateurs 
aangeduid wanneer ze enige kans 
op sukses maken. Dat moet 
meestal blijken uit de rapporten 
van de informateur(s). Dat Jean-
Luc Dehaene nu het veld wordt 
ingestuurd lijkt wel een wan
hoopspoging of is het de poging 
van de laatste kans. Men kan over 
Jean-Luc denken wat men wil, 
één ding is zeker: die man heeft 
talent, meer zelfs hij kent zijn 
gelijke niet in dit land voor het 
vinden van kompromissen. Hij 
kent de partijen en de mensen uit 
alle partijen als geen ander, daar
enboven weet hij zich steeds te 
omringen met de knapste techni
ci. Maar zijn opdracht is zo moge
lijk nog moeilijker dan in 1988 
omdat nu reeds twee formateurs 
mislukten en de partijstrategen 
zich diep ingegraven hebben. Er 
zal dus tijd nodig zijn om sommi
gen van standpunt te doen veran
deren. Voor de scherpzinnige po
litieke waarnemers zijn de signa
len van bepaalde liberale spilfigu
ren duidelijk: we willen wel in de 

regering, zelfs in een klassieke 
driepartijenregering. Maar we wil
len garanties voor het behoud van 
onze posities na de realisatie van 
de staatshervorming. Kan Dehae
ne deze garanties vinden? 

Een andere moeilijkheid voor 
Dehaene is het akkoord tussen 
SP-CVP en VU over de aanpak 
van de staatshervorming buiten 
de nationale regering in een ge
sprek van gemeenschap tot ge
meenschap. De P W heeft zich 
nog steeds niet aangesloten bij 
deze optie niettegenstaande het 
tienpuntenprogramma opgesteld 
door PVV-VU op 6 januari inte
graal door de Vlaamse regerings
verklaring werd overgenomen. De 
vraag is dus of de liberale familie, 
PRL inkluis, kan instemmen met 
de realisatie van de staatshervor
ming zonder inmenging van de 
nationale regering. En tenslotte 
blijft er nog de vraag of de PRL in 
een nationale regering wil zonder 
deel uit te maken van gemeen
schap- en gewestregering. Mits 
PS-PSC daartoe bereid zijn kan 
hier natuurlijk wel een mouw aan 
gepast worden, maar toch I 

De Vlaamse partijen hebben al
lemaal stoer verklaard geen enke
le Vlaamse toegeving te zullen 
doen, hetgeen betekent geen 
Waalse ministerkomitees meer, 
geen overdracht van het kijk- en 
luistergeld zonder overdracht van 
nieuwe bevoegdheden en de ei
gen fiskale verantwoordelijkheid 
voor gemeenschappen en gewes
ten, geen stemrecht voor Fransta-
ligen uit en rond Brussel voor 
gemeenschaps- en gewestraad, 
de splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, 
de herziening van de zetelverde
ling voor het Europees Parlement, 
de realisatie van de rechtstreekse 
verkiezing van de raden, de her
vorming van de senaat en de 
tweeledigheid van zijn interne 
struktuur. In ruil kunnen de Frans-
taligen enkel rekenen op de mo
gelijkheid de belastingen te verho
gen om hun onderwijs te betalen. 
Of dergelijk akkoord tussen de 
gemeenschappen mogelijk is, zal 
nog moeten blijken. Er zal zeker 
heel wat tijd nodig zijn om hier
over aangepaste wetteksten te 
maken want ook de internationale 
bevoegdheden en de residuaire 

bevoegdheden moeten geregeld 
worden. 

Het is niet onmogelijk dat bij 
dergelijke onderhandelingen 
nieuwe bevoegdheidspakketten 
worden in vraag gesteld, zoals 
landbouw, ontwikkelingssamen
werking, delen van justitie enz... 
Ook het probleem van de over
dracht van de schuld zou door de 
liberalen op tafel kunnen gegooid 
worden om de sanering van de 
overheidsfinanciën te verzekeren. 
Zoveel gordiaanse knopen waar
voor Dehaene tot op de bodem 
van zijn inventiviteit zal moeten 
gaan tenzij een nationale regering 
op de been wordt gebracht met 
een beperkt sociaal ekonomisch 
programma, budgettaire doelstel
lingen en een aantal praktische 
maatregelen, vervat in de nota 
Wathelet, om de staat beter te 
laten funktioneren of anders ge
zegd om de kloof tussen de bur
ger en de overheid te verkleinen. 

Dit alles veronderstelt echter 
een nieuwe manier van denken, 
een andere manier van politiek 
voeren, het gebruik van een door
zichtige taal. Maar is dit mogelijk 
met dezelfde mensen? Dat er een 
nieuwsoortige aanpak nodig is, 
daar is iedereen van overtuigd. 
Maar kan dat met dezelfde politi
ci? Totnogtoe hebben we zeker 
geen doorbraak ontdekt, noch in 
het taalgebruik, noch in het optre
den van de politici, integendeel, 
de verwarring is nooit groter ge
weest, de veto's en ultimatums 
nooit sterker. Ontmijner Dehaene 
staat voor een zware taak en ten
slotte kan men zich ook nog afvra
gen voor wie hij de klus dit keer 
zal moeten klaren. Niet meer voor 
Martens want die is voor de libera
len onaanvaardbaar. Mag hij voor 
zichzelf de weg effenen? Of komt 
Wathelet terug? Of een liberaal? 

U ziet beste lezer, veel meer 
vragen dan antwoorden. De kon-
klusie is duidelijk: we leven in een 
moeilijk land en de verantwoorde
lijkheid van de CVP die tijdens de 
vorige legislatuur de realisatie van 
de derde fase onmogelijk heeft 
gemaakt is dan ook vernietigend. 

Lamoraal 
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Singapore goes ''Beir'gian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicotietijdperk aan. Deze draaischi|f 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dot 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

C o m m u n i c a t i e is o n z e w e r e l d . 

A L C A T E L 

B E L L 
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Zie je die gezichten al? Van 
pa en ma. Of van de vrienden 
als ze hun uitnodiging in de bus 
krijgen. Te gek, gewoon. Trou
wens, als je van mekaar houdt, 
is trouwen zo gek nog niet. Zeker 
als de ASLK ervoor zorgt dat 
het feest betaalbaar blijft. Met 
een persoonlijke lening van de 
ASLK blijven die grote gebeurte

nissen in je leven een feest. En 
geen bron van zorgen: 'n trouw
feest, de kinderen die er komen 
(en de kamer die ze krijgen), de 
verhuis met z'n allen naar een 
groter huis. Je zegt het en de ASLK 
helpt je een handje. Met geld, 
de juiste formule en het beste 
advies bovendien. Zonder moei
lijk te doen. Geen ingewikkelde 

papierwinkel, geen indiscrete 
vragen maar meteen de oplossing 
die het beste past. 

Wat wil je? De ASLK is niet 
voor niets de specialist van de 
persoonlijke leningen. Zo, das 
dus geregeld. Blijft ondertussen 
onze vraag, m'n lieverd, wat 
wordt het ? Je mag kiezen tussen 
ja of ja ... 

PERSOONLIJKE LENINGEN A S I If ^ 
SAMEN KUNNEN WE ALLES AAN. H W k lm L ^ 


