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EERST DIT 

DE LAATSTE STROHALM ? 

D
E mogelijke privatisering van overheidsbe
drijven heeft de jongste dagen voor een 
opstoot van emotie gezorgd. Los van een 
principeel voor of tegen deze operatie is de 
gedachtengang een nogal laag bij de grond-
se manier om een federale regering op de 
been te krijgen. Natuurlijk hebben wij begrip 
voor de truuks die uitgedokterd worden om 
de klus te klaren, maar het zegt veel over de 
toestand. 

Privatisering klinkt verleidelijk voor libera
len, eens zo ver mag voor hen van een overwinning 
gesproken worden. Aan de reakties uit de wereld van 
de overheidsbedrijven te meten zal de operatie nog niet 
voor morgen zijn, want onvoorbereid en met de botte 
bijl. 

Los van deze bezwaren valt er natuurlijk iets te 
zeggen over een nieuwe toekomst voor deze openbare 
dienstverlenende sektor. Verleden week hebben wij 
hier aangehaald hoe VU-senator Bob Van Hooland bij 
de bespreking van het Vlaams regeerakoord enkele 
stapstenen heeft uitgezet voor een betere relatie bur-
ger-overheid. Een stuk van deze 
manke verhouding ligt hem duide
lijk in een onvoeldoende tot slechte 
dienstverlening, denken wij maar 
aan de postbedeling en het gesuk
kel met de telefoonaansluitingen. 

Bovendien moet de federale 
overheid — de meeste van die 
bedrijven zijn nog nationaal — 
zwaar financieel bijspringen wat 
een verpletterende weerslag heeft 
op begroting. Wat dan weer op 
Europees vlak gevolgen heeft, 
's lands deficit moet tegen 1996 
aangezuiverd zijn. Een vicieuze cir
kel dus. 

Wij gaan hier niet nog eens uit de doeken doen hoe 
deze toestand tot stand is gekomen, maar dit opgesta
pelde financiële verdriet van België is het rezultaat van 
een decennia lang gevoerde laat-maar-waaien-politiek. 
Als er nu geen geld meer is om antwoord te geven op 
de vele sociale noden die zich aandienen dan is dat te 
wijten aan het onoordeelkundig omspringen met open
bare gelden. Moeten de verhalen over hellende vlak
ken, scheepsliften, petroleumraffinaderijen, bodemloze 
mijn- en staalputten nog eens overgedaan worden? 
Niet nodig, maar het kan nooit kwaad ze nog even in 
herinnering te brengen. 

In heel deze plotse machinatie speelt de CVP een 
biezonder dubbelzinnige rol. Het begon reeds op haar 
partijberaad van zaterdag j. l . waar voorzitter Van Rom-
puy in de richting van de PVV keek door in de 
privatisering geen taboe meer te zien. In de hoop 
informateur Dehaene een helpende hand toe te ste

ken? En de weg te ruimen voor een koalitie waarin zij 
weer de lakens uitdeelt? 

Aldus bevestigde Van Rompuy wat de voorzitter van 
zijn partijstudiedienst op diezelfde vergadering zo kern
achtig verwoordde: een partij waar kliëntelisme de 
plaats van idealisme heeft ingenomen." De CVP-
geloofsgenoten in de RTT reageerden prompt door de 
straat waarin het partijhoofdkwartier gelegen is tot 
Tweegezichtenstraat uit te roepen. Kon het krachtiger? 

Ons lijkt een verkoop van de overheidsdiensten geen 
goede zaak. Beter ware het ze aan de greep van de 
politici en de vakbonden te ontrekken, beiden houden 
er hun loden hand op. Raden van beheer of bestuur 
barsten van bedilzuchtige en partij(dige) vertegenwoor
digers, vechten er voor de smakelijkste brokken voor 
zichzelf en hun vrienden. Zo werkt de bedrijfswereld 
niet. 

Maar keren wij terug tot de ware betekenis van de 
Van Rompuy-kronkel. Of zijn lokroep voldoende klinkt 
om Verhofstadt in een nieuwe federale regering te 
halen weten wij niet. De uitverkoop van de overheidsbe
drijven zal de staatskas niet voldoende spekken, en 

waar staan de liberalen dan? Wij 
geloven nauwelijks in deze laatste 
,,Belgische" strohalm. En dan? 
Wordt vervolgd, in de komende 
dagen. 

Goed maar dat, los van dit gehar
rewar, de drieledige Vlaamse mi
nisteriële werkgroep met (voorzit
ter) Sauwens-Van den Brande-De 
Batselier aan haar kommunautair 
programma werkt. Met de drie par
tijvoorzitters werd reeds een eerste 
stuurgroepvergadering gehouden. 
Naar wij vernamen zijn er reeds 
informele kontakten met de Frans-
taligen geweest, om het terrein af 

te tasten, zoals dat heet. Ondertussen kregen de zes 
sekretarissen-generaal van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap de opdracht voorstellen te 
formuleren waar en hoe de homogeen Vlaamse be
voegdheden moeten afgebakend worden. 

Leefmilieu, Volksgezondheid, gemeenten en 
OCMW's, Verkeer; restjes van bevoegdheden die ver
der onder Vlaams (respektievelijk Waals) gezag moe
ten komen. Liefst zo snel en zo ruim mogelijk! 

Terwijl men voor de vorming van een federale rege
ring de wellicht laatste strohalmen uitprobeert hebben 
de Vlaamse en Waalse regeringen de sleutel in handen 
voor de eerlijke konfederale struktuur van morgen. De 
noodzakelijke tweederde meerderheid, nodig om deze 
evolutie te bekrachtigen, volgt dan wel vanzelf! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 In de Verenigde Staten ver

schijnt een Nederlandstalig 
tijdschrift, De Nieuwe Amster
dammer. WIJ sprak met Ben-

no Groeneveld, mede-oprichter, re-
dakteur en BRTN-radiokorrespon-
dent. 

9
De woordvoerdster van de 
Jordaans-Palestijnse delega
tie op de Vredeskonferentie 
voor het IVlidden-Oosten heet 

Haman Ashrawi. Een portret. 

11 Privatizering van de over
heidsbedrijven? Welk ini
tiatief voor de dialoog van 
Gemeenschap tot Ge

meenschap? Hoeveel kabinetsme
dewerkers per Vlaamse minister? 
Opnieuw de Gemengde Parle-
mentskommissie voor de Staatsher
vorming? De speeltijd is duidelijk 
nog bezig... 

^ f\ '® ^®* Vlaams regeerak-
T J koord een Toekomstplan 

I ^ J voor Vlaanderen? WIJ 
zoekt naar de VU-stempel 

in de Vlaamse beleidsvoornemens. 

STEMPEL 

^ / % ledereen spreekt over de 
^ l l ^ Dialoog van Gemeen-

I ^J schap tot Gemeenschap. 
WIJ begon ermee, en 

sprak met de Waalse PS-minister 
Robert Collignon. 

^ f^ Charta '91 wil een tegen-
T a c beweging vormen voor 

I ^ ^ heel wat zaken met één 
noemer: het signaal van 

24 november. 

0 \ f \ De Belgische NDALTP 
^ 1 I heeft een nieuw simbool: 

^ ^ ^J het Breugelmeisje van De 
Boerenbruiloft. Of hoe 

Breugel plots Belg wordt en andere 
neo-unitaristische oprispingen. 

/ \ f\ ''̂  ^^* Nederlandstalig ba-
M M sisonderwijs in Brussel 

1 ^ ^ ^ vormen de kinderen van 
Vlaamse ouders niet lan

ger een meerderheid. Gijs Garré 
van het Vlaams Onderwijscentrum 
legt de vinger op de wonde. Al 
jarenlang trouwens... 

f^ mt Desloover werd wegens 
^ 1 % onopzettelijke slagen te-

^0^0 9 *̂̂  Lozano, met een 
dubbele beenbreuk tot 

gevolg, veroordeeld. Maar is hij nu 
een misdadiger? 

• • ^ ^ De Europese Kommissie 
" ' \ I I ^^^ België een slecht rap-
^ / ^ / port. Het wordt de buik-

riem aanhalen om in '96 
nog bij de Europese koplopers te 
behoren. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

HET VB EN DE 
BELGISCHE 
BEVOLKING 

In een interview met De Morgen (mag dat 
wel van de zedenkommissie van het Vlaams 
Blok?) geeft Marijke Dillen, kersvers VB-
kamerlid en dochter van Karel, een woordje 
uitleg bij de in VB-slogans steeds weerkeren
de woorden Eigen volk. 

Voor het Vlaams Blok is „eigen volk" (we 
citeren De Morgen:) De „Belgische" bevol
king zoals die door de eeuwen heen ge
groeid is, zoals die zich hier is komen vesti
gen. Maar tegenwoordig kan men de term 
„Belg" nog moeilijk strikt hanteren, gelet op 
de onlangs van kracht geworden nieuwe 
nationaliteitswetgeving. 

Toch wei leerrijk: de partij die Vlaanderen 
onafhankelijk wil noemt het eigen volk Bel
gisch. 

PROVIDE HOPE 
Gepaard met het klaroengeschal uit de 

glorierijke dagen konden de Amerikaanse 
burgers op hun televisiescherm de start van 
een luchtbrug hulpgoederen voor het GOS 
bewonderen. Tot in het diepst verscholen 
Texaanse gehucht moet het herinneringen 
oproepen aan die andere memorabele lucht
brug, naar Berlijn. Heerlijk toch, hoe die 
machtige mechanische adelaars met hun 
buik vol hulp de rednecks op het thuisfront 
de indruk geven dat de VS nog steeds de 
primus inter pares zijn waar ze op school 
leerden fier op te zijn. Een dagelijks terugke
rend ritueel van pledge of allegiance (eed 
van trouw) schept ne eenmaal een voedings
bodem die af en toe eens met grootse daden 
bezaaid moet worden. 

Kortom, het wordt stilaan duidelijk dat in 
de Verenigde Staten binnenkort presidents
verkiezingen gehouden worden. Met de ope
ratie Provide Hope zullen de VS, West-
Europa en Japan in twee weken tijd ruim 
twee miljoen kilo hulp overvliegen naar de 
verschillende republieken van het GOS. 
Ambtenaren gaven al toe dat het eerder om 
een simbolische aktie gaat, want over land of 
zee kunnen veel grotere hoeveelheden ver
zonden worden. Alleen voor geneesmidde
len zou het vliegtuig een efficiënt transport
middel bij hulpakties zijn. 

Niet toevallig viel de start van de luchtbrug 
samen met een rondreis van de Amerikaan
se minister van Buitenlandse Zaken Baker 
door een aantal GOS-staten. Baker kwam 
eerst in Duitsland de gigantische C5-Galaxi-
transportvliegtuigen uitwuiven. Hij kon het 
natuurlijk niet laten om zijn boodschap van 
vrijheid en demokratie uit te storten over de 
hoofden van de televisiekijkende wereldbur
gers. 

Wat men in de VS minder geweten wil 
hebben Is dat Provide Hope in vergelijking 

De Amerikaanse bokskampioen Mike Tyson werd sciiuidig bevonden aan 
verkracliting. De jury, 8 mannen en 4 vrouwen, vond de getuigenis van het 
slachtoffer, een 18-jarige zwarte schoonheidskoningin, overtuigende dan het 
verhaal van Tyson. Doktersverklaringen ondersteunden trouwens de verkla
ring van het slachtoffer. Met de veroordeling komt meer dan waarschijnlijk een 
einde aan de karrière van Tyson. Hij was op z'n twintigste wereldkampioen 
boksen bij de zwaargewichten, de jongste wereldkampioen aller tijden in de 
hoogste gewichtsklasse. Tyson riskeert een gevangenisstraf van maksimaal 
zestig jaar, maar men verwfacht dat hij zes tot tien jaar celstraf zal krijgen, 
waarvan hij bij goed gedrag ongeveer de helft zal moeten brommen, (toto ap) 

met de inspanningen van de Europese Ge
meenschap, en meer bepaald Duitsland, 
maar een peulschilletje is. Sinds 1990 stuur
de de EG al hulpgoederen ter waarde van 
ruim 59 miljard dollar. 45 miljard dollar hier
van was voor rekening van Duitsland. 

PROPERE MAAS 
De Nederlanders krijgen het danig op de 

heupen van al dat vuil Maaswater dat vanuit 
Vlaanderen hun land instroomt. Het zijn 
evenwel vooral Waalse bedrijven die zich 
bezondigen aan de zware vervuiling van de 
stroom. De Maas is nog nooit zo vuil geweest 
als nu. 

In de Nederlandse Tweede Kamer werd 
zelfs voorgesteld dat de Nederlandse rege
ring kampanjes van Nederlandse, Vlaamse 
en Franstalige milieugroepen zou betalen 
om de Walen wakker bewust te maken van 
het belang van een propere Maas. Het origi
nele voorstel kon echter op weinig steun 
rekenen. Men zal nog wat moeite doen met 
de onderhandelingen in het kader van de 
Waterverdragen, en desnoods, wanneer er 
niets anders meer opzit, België voor de 
rechter dagen. 

Voor onze noorderburen is een gegaran
deerde kwantiteit en een goede kwaliteit van 
het Maaswater een noodzaak. Want daar
mee staat of valt een gewaarborgde drinkwa
tervoorziening van honderdduizenden Ne
derlanders. Over deze kwestie (en andere, 
daaraan gekoppelde kwesties) wordt al ja
renlang onderhandeld. Deze gesprekken 
over de waterverdragen blijven overigens 
zonder rezultaat, omdat de Walen blijven 
dwarsliggen. 

De Walen zijn immers niet bereid om 
zomaar zonder tegenprestatie de Maas op te 
kuisen. De Nederlanders daarentegen willen 
een tegenprestatie voor het vergunnen van 
baggerwerken in de Schelde. Die zijn voor 
Vlaanderen (in feite voor heel België) van 
groot ekonomisch belang. Want anders kun
nen de grotere zeeschepen Antwerpen niet 
binnen. 

De Walen menen nu het ei van Colombus 
gevonden te hebben: zij kuisen de Maas op, 
de Nederlanders vergunnen de baggerwer
ken, en de Vlamingen zorgen ervoor dat over 
het gehele trajekt van het Albertkanaal onge
hinderd schepen van 9.000 ton kunnen va
ren. Een Luikse delegatie komt hierover in 
Antwerpen ,,onderhandelen", zo lezen we in 
de Libre Belgique. Dat wordt oppassen ge
blazen. 
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DOORDEWEEKS 

TABAKSREKLAME 
Met 158 stemmen tegen 141 keurde het 

Europees parlement nipt een voorstel van de 
EG-kommissie goed om reklame voor ta-
baksprodukten volledig te verbieden. Als het 
van het EP en de EG-kommssie afhangt, zal 
noch in tijdschriften, noch op reklemaborden 
nog voor tabaksprodukten geadverteerd mo
gen worden. Zover is het echter nog niet: de 
uiteindelijke beslissing ligt immers bij de 
Raad van Gezondheidsministers die in mei 
samenkomt. 

Het kommissievoorstel kon op weinig be
grip rekenen in de tabakssektor. Er kwam 
een intens lobbywerk op gang, vanuit de 
sektor, maar ook vanuit de reklamewereld en 
de uitgeverswereld, die belangrijke inkom
sten aan hun neus zien voorbijgaan. 

De Europarlementsleden toonden zich ge
schokt door de hardnekkigheid waarmee de 
lobbyisten hen trachtten te beïnvloeden. 
Waarschijnlijk heeft deze kampanje ave
rechts gewerkt. 

VU-Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke steunde het voorstel van de EG-
kommissie. Aan Vlaamse kant stemden ook 
Mare Galle (SP), Paul Staes (Agaiev) en An 
Hermans (CVP) voor. Raf Chanterie (CVP) 
en Willy De Clerck (PVV) onthielden zich. En 
de Vlaamse Europarlementsleden Marijke 
Van Hemeldonck (SP), Leo Tindemans 
(CVP), Paul Marck (CVP) en Karel Dillen (VB) 
stemden tegen het verbod op tabaksrekla-
me. Hoe Karel De Gucht (PVV), Lode Van 
Outrive (SP) en Karel Pinxten (CVP) stem
den, konden we niet achterhalen. Wellicht 
waren ze niet aanwezig. 

HUISVESTING 
Koninklijk kommissaris voor het Migran

tenbeleid Paula D'Hondt stelde een nota 
over het huisvestingsbeleid voor. Ze legde er 
de nadruk op dat ze alleen voorstellen kan 
formuleren. Wat met die voorstellen aange
vangen wordt, is de zaak van de bevoegde 
(gewest)ministers. De kern van haar voor
stellen betreft een nauwere samenwerking 
tussen de overheid en de privé-sektor op de 
huurmarkt. 

De overheid moet volgens D'Hondt de 
privé-markt betreden, op zoek naar huurwo
ningen. De eigenaars moeten dan hun hui
zen opknappen en ze voor een eerlijke prijs 
verhuren aan de gewesten. De overheid kan 
dan die woningen doorverhuren aan kansar
men door deze een huursubsidie uit te keren. 

Er zouden zo'n 660.000 mensen in aan
merking komen voor dergelijke woningen. Er 
hangt volgens de nota een prijskaartje van 
15 miljard frank aan vast. Dat is betrekkelijk 
weinig: Vlaanderen alleen was van plan om 
30 miljard te investeren in huisvesting. Paula 
D'Hondt wees er op dat zo'n huisvestingsbe
leid in de eerste plaats de kansarme Belgen 
ten goede komt. Zo'n 60% van de aan
spraakmakers (mensen met een inkomen 
van minder dan 300.000 frank per jaar) is 
bejaard, en slechts 20% is migrant. Paula 
D'Hondt formuleerde ook forse kritiek op de 

^«s'- ' . 
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In Moskou betoogden voorstanders en tegenstanders van Jeltsin. Tienduizen
den mensen gaven de Russische president de scliuld voor het falend 
ekonomisch beleid en de prijsstijgingen. Heel wat kommunisten van de oude 
stempel staken hun heimwee naar het Stalin-tijdperk niet onder stoelen of 
banken. Duizenden andere betogers daarentegen namen de verdediging van 
Jeltsin op. Ze droegen spandoeken met slogans als „Vrijheid en kommunisme 
zijn onverzoenbaar". Ook in het GOS hebben sommigen al helemaal hun 
vertrouwen in hun leiders verloren. Zo werd er een foto meegedragen van 
Gorbatsjov in een Duits uniform als geheimagent 007, en de namen Hitler, 
Goebbels, Jeltsin, Gorbatsjov. (foto epa) 

sociale huisvestingsmaatschappijen, waar 
nogal wat vriendjespolitiek heerst. 

Eens te meer puik en moedig werk van het 
koninklijk kommissariaat! 

SPIJBELAARS 
Minister van Ondenwijs Luc Van Den Bos

sche vindt dat er in de middelbare scholen 
teveel gespijbeld wordt. En daar wil de minis
ter paal en perk aan stellen. In een omzend
brief aan de direkties van het sekundair 
onderwijs heeft hij de reglementering betref
fende de schoolafwezigheid van de leerlin
gen aanzienlijk verstrengd. 

Voortaan is voor elke afwezigheid van 
meer dan twee dagen een medisch attest 
vereist. En tijdens een eksamenperiode 
moet elke dag afwezigheid gedekt zijn door 
een doktersbriefje. Leerlingen die in de loop 
van een schooljaar vier maal afwezig waren, 
moeten voor elke verdere afwezigheid, zelfs 
van één dag, een medisch attest voorleggen. 
In de gevallen waar geen doktersbriefje no
dig is, moet er steeds een door de ouders 
ondertekende verklaring gegeven worden. 

DIALOOG LUKT IN 
TSJECHO-SLOVAKIJE 

Tsjechen en Slovaken bereikten een ak
koord over de grote lijnen van een nieuw 
federatieverdrag tussen Tsjechië en Slova-
kije. Men wil nog een gezamenlijk monetair, 
buitenlands en defensiebeleid voeren. Op 
gebieden van regionaal belang zullen de 
republieken zelf internationale verdragen 
kunnen afsluiten. 

Elke republiek krijgt ook het recht de 
federatie te verlaten nadat de bevolking zich 
daarover in een referendum heeft uitgespro
ken. Vooral in de Slovaakse republiek be
staat een sterke tendens tot separatisme. 
Men hoopt nu dat het nieuwe verdrag dat al 
verregaande autonomie verleent, deze onaf
hankelijkheidsbeweging de wind uit de zei
len zal nemen. 

In ieder geval, in Tsjecho-Slovakije lijkt de 
,,dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap" te lukken. 

WIJ — 14 FEBRUARI 1992 6 



KORTWEG 

• tn Algerije werd de noodtoestand 
uitgeroepen, en tiet islamitisch Heiis-
front (FIS) werd buiten de wet ge
steld. 

• 13e turnieraars van liet Vlaams ge-
meenteiijk en stedelijlc sekundair on
derwijs worden in de komende weken 
onderricht in Japanse zelfverdeii!* 
Sincpstechnieken. Ze moeten na
dien de opgedane kennis doorgeven 
aan hun leerlingen. 

• Volgens een Brits onderzoek gaan 
steeds meer mensen samenwonen 
alvorens te trouwen. Op termijn zal 
men het huwelijk meer en meer als 
overbodlger beschouwen, en In de 
21ste eeuw zullen getrouwde paren 
waarschijnlijk een minderheid vor
men. 

• In België daarentegen neemt het 
aantal huwelijken sedert 1987 op
nieuw toe. Trouwen zou trouwens 
niets te maken hebben met roman» 
Hek, maar alles met gctfd. Wanneer 
in een land fiskaal gunstige maatre
gelen getroffen worden voor gehuw
de paren, stijgt het aantal huwetijken. 

• VIM wordt volgens hulsdramaturg 
Paul Koeck voigend jaar dé drama
zender. Eén van de meest presti
gieuze projekten van de kommerciële 
omroep wordt de verfilming van een 
aantal werken van Gerard Walschap. 

• Van Antiwny De Cierck was er 
midden deze week nog geen nieuws. 
Vader en moeder toonden zich wel 
bereid om elk losgeld te betalen. 

• UK een samenwerkingsverdrag 
tussen de KGB en de Oostduitse Sta
si uit 1986 blijkt dat beide geheime 
diensten niet alleen het Vatikaan en 
de joden in West-Berlijn scherp in de 
gaten hielden, maar ook het sport-
koncern Adidas. De Westduttse fa
brikant van s(>ortartikelen had teveel 
invloed op het Internationaal Ollm-
plsch Komltee, en ontplooide subver
sieve akttvitelten tegenover topspor
ters uit de DDR, die ertoe aange
maand werden over te lopen. 

• Volgens de Peruaanse minister van 
Buitenlandse Zaken steunen Betglê 
en Zweden de maoïstische guerilla-
beweging Lichtend Pad (Sendero Lu-
minoso). België zou personen van 
wie geweten Is dat ze senderist zijn, 
zoais een gewezen hoofdredakteur 
van de spreekbuis van de Peruaanse 
guerliiero's, geld laten inzamelen In 
ons land. Het Belgische ministerie 
van BuKeniandse Zaken zegt daarvan 
niet op de hoogte te zijn. 

HEIMWEE NAAR HUIS... 
Deze maand begon de tweede jaargang 

van De Nieuwe Amsterdammer, het maan
delijks blad voor de Nederlandstalige ge
meenschap In New York. 
WIJ had een luchtpost-gesprek met mede
oprichter en redakteur Benno Groeneveld 
en vroeg hem naar het waarom van de 
uitgave en wat het leespubliek zo allemaal 
interesseert. 

• Hoeveel Nederlandstaligen leven en 
werken er In New York? Kunt u een op
splitsing maken op basis van de nationali
teit? 

„Het Belgische konsulaat en het Neder
landse konsulaat hebben lijsten met namen 
en adressen van Nederlandstaligen in en om 
New York Die lijsten zijn echter vertrouwelijk 
en worden aan niemand ter inzage gegeven 
Ik heb schattingen gehoord van 15 000 tot 
20 000 Nederlanders en 5 000 Vlamingen in 
groot New York, echte cijfers heb ik met " 
• Er bestaat ook een Nederlandse klub, is 
er ook een Vlaamse klub? 

„De „Netherland Club of New York" be
staat al ruim 90 jaar Het is een ontmoetings
plaats in Rockefeller Center voor Nederlan
ders en Amerikanen die zich op een of 
andere manier verwant voelen met Neder
land De zalen worden voornamelijk gebruikt 
tijdens de lunch, eens in de week een borrel 
en af en toe een dinder of een feestelijke 
bijeenkomst Men viert er Sinterklaas, de 
Nederlandse koninginnedag, er is jaarlijks 
een bijeenkomst met de leden van de Neder
landse missie bij de Verenigde Naties en 
dergelijke 

Lid worden is nogal prijzig, $200 tot $500 
per jaar, de meeste leden werken voor de 
Newyorkse vestigingen van Nederlandse 
banken, verzekeringsmaatschappijen, advo-
katenbureaus en dergelijke Van een Vlaam
se klub weet ik mets Er is wel een (opnieuw 
aktieve) afdeling van „Vlamingen in de We
reld" die om en bij de 600 leden telt " 

m Wie zijn de initiatiefnemers van de uit
gave? 

„Een jaar geleden hebben Eleonore Spec-
kens en ik het initiatief genomen voor het 
opzetten van De Nieuwe Amsterdammer We 
zijn beide Nederlanders, maar voelen ons 
een beetje „ere-Vlamingen" l^evrouw 

Verschiint tien 
maal per jaar 

LOSSE NUMMERS $2 50 

Speckens leeft al ruim vijftien jaar in New 
York, ZIJ heeft in Antwerpen gestudeerd aan 
het Instituut voor Vertalers en Tolken en 
heeft als tolk bij de EG in Brussel gewerkt In 
New York is zij in dienst geweest bij verschil
lende vertaalbureaus totdat zij in 1989 haar 
eigen vertaalbureau heeft opgezet Euronet 
Language Sen/ices Ik ben al 16 jaar in New 
York, werk al een tiental jaren voor de BRTN-
radio, de TROS-Radio in Nederland en de 
Nederlandse Wereldomroep Ik schrijf verder 
voor om de Vlaamse Financieel Ekonomi-
sche Tijd en voor een aantal vakbladen in 
Nederland en de VS 

Vanaf het begin hebben wij bewust altijd 
het woord „Nederlandstaligen" gebruikt en 
konsekwent aandacht besteed aan zaken en 
evenementen die zowel voor Vlaamse en 
Nederlandse lezers belangrijk zijn Artikelen 
over pensioenrechten, rijbewijzen en natio-
naliteitsregels besteden aandacht aan Bel
gië en Nederland Onze twee pagina's per 
nummer met informatie uit Europa melden 
zaken uit beide landen " 

• Wat verlangen de lezers van ,,De Nieu
we Amsterdammer"? Was er nood aan 
zo'n krant? 

„ WIJ merken, dat er duidelijk behoefte was 
aan een publikatie als De Nieuwe Amster
dammer WIJ hebben al meer dan 550 abon
nees (met meer alleen in en rondom New 
York, maar in de hele VS, van Texas tot de 
staat Washington) De Nederlandstalige pu-
blikaties die er zijn in de VS geven vooral 
informatie over wat er in Europa gebeurt Er 
zijn een aantal klubs die plaatselijke aktivitei-
ten organiseren, maar er was tot nu toe met 
eén plaats waar alle informatie gebundeld 
was 

De lezers hebben vooral behoefte aan 
feitelijke informatie, nummers met informatie 
over de nationaliteitsregels voor Belgen en 
Nederlanders die in de VS kinderen hebben 
waren bijzonder populair, wij krijgen daar 
nog steeds bestellingen voor Een andere 
„hit" was een stuk over pensioenregelin
gen " 

• Is uw krant ook buiten Nederlandstalige 
kringen te verkrijgen? 

(lees verder biz 19) 

Onafhankeliik blad 
voor de 

Nederlandstalige 
gemeenschap 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De betoging van de Vlaamse uni
versiteiten over iiet weten-
sctiapsbeleid toonde weer eens 
aan hoe de onopgelostheid van 
het nationaiiteitenprobleem in 
deze staat alles vendeict. in deze 
verziekte boel poogt Dehaene 
klaar te zien door de mist die nog 
steeds blip hangen. De kommen-
taren zijn er dan ook naar. 
(W.V.B.) 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Veestraeten geeft de universitaire beto

gers terecht de raad eens terug wat meer 
„Vlaamsstrijdend" te worden. Het zou bij 
verder zelfbestuur voor Vlaanderen al veel 
van hun financiële problemen oplossen. 

Ex-begrotingsminister Hugo Schiltz, die 
drie jaar lang ook minister van Wetenschaps
beleid geweest is, heeft er bij herhaling op 
gewezen dat het verder inknmpen van de 
beschikbare kredieten dit land langzaam 
maar zeker terugdringt tot het niveau van 
een ontwikkelingsland 

De betoging van gisteren was een eksklu-
sief Vlaamse aangelegenheid Dat is met 
verwonderlijk Alhoewel ook het Waalse we
tenschappelijk onderzoek maar een povere 
bedoening is zijn de Franstalige universitei
ten er globaal beter aan toe dan de Vlaamse 
De gehanteerde verdeelsleutels geven de 
Walen nog altijd een groter deel van de koek 
dan hen toekomt Niet ten onrechte heeft 
Wivina Demeester er tijdens de luttele weken 
dat ZIJ federaal minister van Begroting en 
Wetenschapsbeleid was er op gewezen dat 
deze verdeelsleutels dnngend moeten wor
den bijgestuurd Vlaamse projekten worden 
onder een vergrootglas bekeken vooraleer zij 
voor steun in aanmerking komen terwijl de 
Waalse dossiers met de Franse slag behan
deld worden 

Als de Vlaamse universiteiten kunnen be
schikken over de toelagen die hen kommu-
nautair ontfutseld worden zijn zij nog met uit 
de regen Maar het zou wel een flinke slok op 
de borrel schelen Dat kunnen de studenten 
en professoren die de laatste jaren hun neus 
ophalen voor het „kommunautaire gedoe" in 
geen geval loochenen " 

De Standaard 
„Maatschappij vernieuwen m een bre

kende staat" zal moeilijk zijn, meent Manu 

Ruys, die aantoont hoe vorige staatsher
vormingen in de dubbelzinnigheid bleven 
steken. 

,,De staatshervorming werd met aangevat 
om een behoorlijk federaal sisteem tot stand 
te brengen ledere stap werd gezet vanuit 
een defensieve refleks, vanuit de angst hoe 
vermijden we dat België barst' 

De belgicisten slaagden enn elementen 
van het unitarisme te handhaven er zijn 
restanten zichtbaar van de doodgeboren 
decentralizering en brokstukken van de ek-
sperimentele gewestvorming, er is een pak
ket unionistisch federalisme en gedeeltelijk 
stevent men af, met op een konfederale 
staat, maar op een federatie van onafhanke
lijke staten Het is een onvoltooid kompleks, 
onsamenhangend en ondoorzichtig Federa
lisme veronderstelt loyauteit en trouw, 
schrijft Uyttendale — door wie wordt dat nog 
beweerd' — maar die elementen zijn in 
België afwezig 

EUROPA BERICHT 
Als een soort heilige Michael met vlam

mend zwaard wil Agalev-senator Dierickx 
„het nationalisme verdrijven" in zijn ge
kende ziekelijke afkeer hiertegen. Mis
schien met de metodes van Stalin? Of was 
dat ook een fascist? 

,,EB Denkt u, met wat nu in Joegoslavië 
en de gewezen Sovjet-Unie aan de gang is, 
dat het nationalisme in bedwang kan gehou
den worden' 

LD Alle demokraten en federalisten die
nen er zich ten volle van bewust te zijn dat 
het nationalisme de afkeer tegenover het 
andere, het vreemde inhoudt Het kan met 
volstaan zich tegen het nationalisme te ke
ren, men moet het verdnjven 

EB Kunnen we er misschien aan denken 
tot een Europees nationalisme te komen' 

LD Daar moet zeker over nagedacht wor
den Het Duitse, Franse en Vlaamse nationa
lisme zijn stadia m het beschavingsproces 
geweest Een bepaalde Europese zelfzeker-
heid en verantwoordelijkheidszin die met 
omslaat in agressiviteit tegenover de rest van 
de wereld lijkt in se met verwerpelijk Een 
Europees nationalisme boezemt me eigenlijk 
geen schnk in, aangezien we nooit een 
meertalig fascisme gekend hebben " 

HET 
VOLK 
Alain Vanbuyten verwittigt Dehaene om 

niet te lichtvaardig te oordelen over het 
Vlaams tienpuntenprogramm uit het 
Vlaamse regeerakkoord want het risiko is 
„separatisme". 

„Parallel moet Dehaene dan nog de 
staatshervorming die hij in 1988 uittekende, 
bijsturen en afwerken De informateur moet 
weten dat hij op dat stuk nog minder maneu-
verruimte heeft dan in de sociaal-ekonomi-
sche dossiers In de eerste twee bladzijden 
van het Vlaams regeerakkoord is een 
Vlaams tienpuntenprogramma voor de 
staatshervorming opgenomen Voor Belgi
sche kompromissen is hier geen plaats 
meer Dehaene zal vooral moeten pogen als 
bemiddelaar het gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap te begeleiden Het wordt 
wellicht een keihard centendebat, waarin de 
Vlamingen dan nog dat voordeel hebben dat 
ze financieel gezien geen vragende partij 
zijn 

De opdracht is enorm Dehaene heeft 
daarbij wel één groot argument om zijn 
tegenspelers tot enige medewerking aan te 
zetten Zij die hem doen mislukken, zullen de 
grote verantwoordelijkheid dragen dat er 
voorlopig geen saneringsplan komt, dat de 
priontaire problemen van de bevolking met 
worden aangepakt en het risiko op separatis
me nog groter wordt" 

HET BELAHC 
VAN LIHBURC 

„Zichtbaarheid Nul" titelt Mark Platel 
met de aansporing „dat de Vlaamse partij
en dit keer echt Vlaamse partijen willen 
worden". 

„Dat versterkt immers zijn of haar terecht 
argwaan tegenover de onmacht van „de" 
politiek om er uit te geraken, om afdoende 
antwoorden te willen geven op 24 november 
van vong jaar Dat versterkt vooral zijn of 
haar groeiende overtuiging dat diezelfde 
24ste november inderdaad een historische 
doorbraak betekende Maar dan wel een 
zodanige, dat het dit keer wel meer dan één 
keer 148 dagen zou kunnen duren voordat er 
weer een Belgische eerste minister is Niet 
weinigen beginnen inderdaad te geloven dat 
24 november ook en vooral betekende dat 
Vlaamse partijen dit keer echt Vlaamse par
tijen willen worden of geworden zijn, die met 
nog eens een Happart-e opvoering over een 
Waals wapenkomitee willen ondergaan Nu 
met, morgen met Is dat zo, dan is het weinig 
waarschijnlijk dat de traditionele Brusselse 
Wetstraat snel minder mistig wordt Integen
deel " 

WIJ — 14 FEBRUARI 1992 

\ 



HORIZON 

HAMAN ASHRAWI EN DE VREDE 
De Vredeskonferentie voor het Midden-Oosten die op 30 

ol<tober 1991 in Madrid van wal stak, werd sedertdien 
voortgezet in Washington en in Moskou. Dit diplomatiek 
mirakel, waarop al gewacht wordt sedert 1973 (Resolutie nr. 
338 van de UNO-Veiligheidsraad) — toen een eerste poging 
daartoe mislukte — vindt zijn oorsprong in de recente 
Golfoorlog. Het bewijs daarvan ligt in de triomfantelijke 
verklaring die president Bush op 6 maart 1991 aflegde voor 
de verenigde kamers van het Amerikaans Kongres: het is bij 
die gelegenheid dat hij onder langdurig applaus verslag 
uitbracht over de ganse Golf-oorlog-politiek, en dat hij — 
misschien minder opgemaakt — tevens zijn intentie openbaar 
maakte om een eind te stellen aan het Israëlisch-Arabisch 
konflikt. Zijn staatssekretaris Baker vertrok nog dezelfde 
week voor de eerste van acht geduldige diplomatieke zendin
gen naar het Midden-Oosten om uiteindelijk, op 18 oktober, 
samen met zijn Sovjetkollega Boris Pankin, te Jerusalem aan 
te kondigen dat hij de uitnodigingen voor de Konferentie van 
Madrid, in hun beider naam, had verzonden. 

Naar ik verneem zal de Konferentie weldra in een reeks 
,,werkgroepen" worden verdeeld die nog voor de zomer op 
orbit zouden gaan. Inderdaad een steering-committee zou te 
Lissabon onder Portugees EEG-
voorzitterschap toezicht houden 
over de volgende groepen die 
ieder een onderdeel van het 
Joods-Palestijns dossier zouden 
behandelen. In Tokio zetelt de 
leefmilieu-groep, in Washington 
spreekt men over ontwapening 
en veiligheid, in Ankara over de 
verdeling van het water, in Kana-
da komt het vluchtelingenpro
bleem aan bod terwijl de moge
lijkheden van regionale samen
werking in de zone zullen behan
deld worden, onder Europees 
voorzitterschap,... te Brussel! 

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken had reeds in 
augustus 1991 laten weten dat België kandidaat was om de 
ganse konferentie — waarvoor onze diplomatie reeds hard 
gepleit had in 1987, onder Belgisch EG-voorzitterschap en 
niet zonder sukses vermits de 12 voor het eerst samen 
zegden deze konferentie te eisen! — naar Brussel te doen 
komen. Hij gebruikte o.m. als argument dat België ,,uiteraard 
(d'ailleurs) de beste relaties heeft zowel met Israël als met de 
Arabische wereld"... 

Het is niet mijn bedoeling om in te gaan op de problematiek 
van de Konferentie noch op de beschrijving van de verschil
lende onderdelen daarvan alhoewel je zou kunnen denken 
aan interessante ontledingen over wat er bvb. op 19 en 20 
februari zoal kan gebeuren in de Labour- en Likoedpartijen 
die op die dat hun aanvoerders zullen kiezen en waarmee de 
belangrijkste Israëlische partijen de elektorale kampanje, die 
zal leiden tot de verkiezingen van 23 juni, zullen aanvatten. 
De hele wereld zal daarop toezien. Of je kan denken aan de 
rol van Europa in deze Konferentie... of aan ons nationalis
tisch tema van: ,,twee volkeren, twee staten" dat reeds 
sesdert Resolutie 181 van 1947 (sic) de enig mogelijke 
oplossing inhoudt, zoals met klem ook door M. David Suss-
kind o.a. wordt onderstreept... 

Ik wil het integendeel speciaal hebben over de rol van één 
vrouw in dit ganse kompleks van Joodse, Arabische, Europe
se en Amerikaanse mannen. Ik ben nl. zeker niet de enige die 
getroffen is door de rol der Palestijnse vrouwen en moeders in 
het Palestijns konflikt. De indruk die zij op mij gemaakt 
hebben in de bezette gebieden, in Saia, in Jerusalem, vergeet 
ik van mijn leven niet. Maar één vrouw komt toch wel heel 
speciaal op de voorgrond van deze vredeskonferentie, nl. 
Haman Ashrawi. 

U heeft haar de jongste tijd vaak op uw TV-scherm gezien. 
Voor mij simboliseert zij het Palestijnse volk, al is zij kristen. 
Deze westers geklede en gecoiffeerde vrouw van 45 is nl. de 
woordvoerder geworden van de Jordaans-Palestijnse delega
tie die het Palestijnse volk op de Konferentie vertegenwoor
digt. Zij is niet lid dezer delegatie omdat de Israëli geen 
aanwezigheid dulden van Palestijnen uit Oost-Jerusalem en 
Haman Ashrawi is gehuwd met een apoteker uit die stad. 
Vandaar. Zij is dus slechts lid van het ,,raadgevend team" 
van de officiële, Palestijnse delegatie. Van de ,,reserveploeg" 
dus. 

Haar ganse leven lang heeft deze moeder van twee 
dochters in de politiek gestaan en het lijden van haar volk 

dag-in dag-uit meegeleefd, voor
al sedert haar woonplaats, Ra-
mella, in 1967 militair werd be
zet. Als vrouw en als kristen 
wordt zij tweemaal geremd in 
haar politieke loopbaan maar het 
is haar aan te zien dat zij een 
groot moreel gezag geniet. Haar 
relaties tot Faisal Hussein, de 
knappe charismatische PLO-lei-
der uit Oost-Jerusalem en tot de 
leider van de delegatie, de zach
te Haidar Abdelshafi, zijn uitste
kend. 

Ik verneem ook (haar naam 
(foto AP) j ^g^g^M betekent: „teder

heid") dat zij zeer moedig is en haar taak op nobele wijze 
vervult, ondanks de doodsbedreigingen. Ik hoop dat de 
vredeskonferentie, waarmee zij zich vereenzelvigd heeft, 
lukt, al ware het slechts omdat de integristische beweging van 
Hamas (de ,,Begeestering") aldus niet de kans zal hebben 
om haar te verplichten de chador te dragen of haar te 
verbieden terug te keren naar Brussel waar zij onlangs heeft 
deelgenomen aan de bijeenkomst van ,,Give peace a chan
ce" en waar zij weldra zou moeten aanwezig zijn om het 
verder vervolg van de Vredeskonderentie te animeren. 

Enkele weken geleden sprak men van Teddy Koliek, 
burgemeester van Jerusalem als kandidaat voor de Nobel
prijs voor de vrede in 1992? Nu spreekt men van Yitzlak 
Shamir 1 

Welnu, ik wou u uitnodigen om Haman Ashrawi eens van 
dichtbij in het oog te houden. Je vindt niet veel vrouwen in dat 
deel van de wereld die zo zelfzeker en gedreven door de 
liefde (en de belangen van hun volk, opkunnen tegen de hen 
omringende mannenwereld en die (als moeder) bovendjen 
een bepalende bijdrage steunen leveren tot het vredespro
ces. Ja, er was destijds ook Golda Meir, maar dat is precies 
wat ik wou zeggen. 

Hans De Belder 
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WAT WE ZELF DOEN, 
DOEN WE BETER 

ORIGE week las u hoe fraktie-
voorzitter Paul van Grember-
gen de kongresbeslissing om 
deel te nemen aan de Vlaam
se regering en onze belang
rijkste doelstellingen terzake 
verdedigde. 

MECHELSE 
GESPREKKEN 

Herman Candries wierp een krltisciie blik 
op het hoofdstuk welvaart, ekonomie en 
wetenschapsbeleid. Hij onderstreepte de be
langrijke rol van de Vlaamse Raad en Rege-
nng in een snel evoluerende wereld, die 
gekenmerkt wordt door egoïstische refleksen 
en toenemende kritische zin. „ IVe sfrei'en op 
drie belangrijke data af. De eenheidsmarkt in 
1992 verdient de grootste aandacht en durf. 
Tegen 1996 moet iets gedaan worden aan de 
overheidssctiuld. In fiet Jaar 2000 staan we 
op de drempel van een nieuw millenium. 
Daarom is er nood aan visie, durf met het oog 
op een vernieuwd ekonomisch beleid.," al
dus Candries. 

Heeft het nieuwe regeringsakkoord enige 
ambitie in deze richting? Het antwoord is 
voor de VU Vlaamse Vrije demokraten posi
tief. „Binnen de ruimte van de sociale markt-
ekonomie wil de Vlaamse regering een on-
dernemersvriendelijk klimaat kreëren. Van 
het bedrijfsleven wordt verwacht dat het zich 
aanpast aan de nieuwe uitdagingen en zijn 
eksport- en kompetitievermogen handhaaft 
en zelfs opdrijft. KlvlO's en startende bedrij
ven krijgen speciale aandacht. De Vlaamse 
dienst voor Buitenlandse Handel moet op 
haar beurt de KMO's begeleiden op het 
internationale vlak." Tot slot pleitte raadslid 
Candries voor een betere koördinatie inzake 
wetenschapsbeleid om jongeren aan te spo
ren om op dit vlak aktief te willen worden. 
Hiervoor zijn er operationele en financiële 
maatregelen nodig. 

NIEUWE POLITIEKE 
KULTUUR 

Bob van Hooland besprak het Vlaamse 
regeerluik 'relatie burger-overheid' in het 
licht van een nieuwe politieke kuituur. „Dit 
deel konditioneert de rest", aldus Van Hoo

land. In zijn tussenkomst wenst hij de Vlaam
se Regering meer bestuurskracht toe om een 
kwalitatieve Vlaamse administratie uit te 
bouwen. Verder moet de nieuwe bewinds-
ploeg het vertrouwen herstellen tussen bur
ger en politiek beleid. „De burger-kiezer 
wenst een goed politiek leiderschap, een 
goed uitgebouwde administratie en ambte
naren die het opnemen voor de overheid. 
Indien men het probleem van politisering en 
de ontwikkeling van een nieuwe politieke 
kuituur niet effektief gaat aanpakken en voor 
een groot gedeelte oplost, zal mer er niet in 
slagen de enorme kloof tussen politiek en 
administratie te dichten. Om het bestuur 
dichter bij de burger te brengen moet de 
decentralisatie en dekoncentratie verder ge
zet worden. Het probleem van de grote 
steden is alles omvattend en moet onder 
meer door het integratiebeleid worden opge
lost. " Nieuw was de bijdrage van de Vlaam-

Vorige week dinsdag en woens
dag werd In de Vlaamse Raad de 
regeerverklaring Van den Brande 
il met een kritisch oog bekeken. 
Naast VU-fraktieieider Paul Van 
Grembergen, wierp Herman Can-
dries, Bob Van Hooland en Her
man Lauwers een kritische blik 
op het nieuwe Vlaamse beleid
sprogramma. 

se administratie bij de totstandkoming van 
het regeerakkoord. „Dit kan een eerste stap 
zijn naar een nieuwe politieke kuituur, die de 
kloof tussen politiek en administratie moet 
dichten. Het beleid moet iedere burger ten 
goed komen." Tot zover Van Hooland. 

EEN NIEUW MAAT-
SCHAPPELIJK PROJEKT 

In zijn tussenkomst vroeg raadslid Herman 
Lauwers bijzondere aandacht voor de nieu
we samenlevingsproblemen binnen Vlaan
deren. Hij waarschuwde voor een Vlaande
ren met twee snelheden, met een groep 
mensen die materieel, sociaal-psichologisch 
en maatschappelijk achtergesteld blijft. Hij 
betreurde ook het gebrek aan gemeen
schapsgevoel binnen Vlaanderen. Een groei
ende overschilligheid en individualisme ken-

Candries: „Ondernemersvriendeiijk 
klimaat kreëren..." (foto archief) 

merkt het voorbij decennium. Hij meent dat 
deze maatschappelijke evolutie zijn weer
slag gehad heeft op de verkiezingsuitslag. 
,,De grootste uitdaging voor de komende 
jaren is dan ook het wegwerken van de 
materiële en maatschappelijke achterstel
ling. Dit gaat over veel meer dan kansarmoe
de. Het gaat ook over volksontwikkeling. 
Even belangrijk is het kreëren van een ge
meenschapsgevoel in Vlaanderen en het 
versterken van een aantal kollektieve waar
den zoals solidariteit, verantwoordelijkheid 
en verdraagzaamheid." Positief is dat in het 
regeerakkoord een aantal hefbomen zitten 
om gepast een antwoord hierop te geven. 
„Eerst en vooral moet de Vlaamse Regering 
planmatig optreden en komaf maken met de 
klantenbinding aan vak- en ziekenbonden en 
politieke partijen. De beste krachten moeten 
gebruikt worden in de welzijnssektor en het 
onderwijs. De verzuiling heeft afgedaan." 
Het IS duidelijk dat alles met gerealiseerd kan 
worden in één legislatuur. De VU meent dat 
dit dan ook duidelijk aan de burger moet 
gezegd worden. Het nieuwe regeerakkoord 
heeft alvast de verdienste dat de weg ge
opend werd voor een beter Vlaanderen. 

(ge) 
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DE SPEELTIJD 
IS NOG BEZIG 

V
ERLEDEN week meldden we 
U dat vu-voorzitter Gabriels 
maandagnamiddag verl<laard 
had „nog deze weel<" een 
initiatief te verwachten van de 
Vlaamse regering om de dia
loog van gemeenschap tot ge
meenschap op gang te bren
gen. Verleden vrijdag konden 
we net als U in de krant lezen 
hoe minister-president Van 

den Brande op een perslunch met de voltalli
ge Vlaamse eksekutieve had aangekondigd 
dat zijn regering voortaan niet meer zal 
meespelen in spelletjes op de televisie. 

Van den Brande had zich nochtans in de 
korte bewindsperiode die zijn wereldschok
kende verklaring voorafging al een echte 
speelvogel getoond. Zij het dan dat het op 
proef stellen van het geduld van de burger 
zijn favoriete spelletje leek. Eerst had hij met 
veel poeha aangekondigd dat het aantal 
cabinetards in de Vlaamse regering bijna 
gehalveerd zou worden, van 651 tot 368. 
Daar was de olijkerd wel vergeten aan toe te 
voegen dat de vorige regering op 11 minis
ters draaide, en Van den Brande I slechts op 
7. Om de goegemeente gerust te stellen zei 
men toen wel dat bij een uitbreiding van het 
aantal leden van de regering het aantal 
kabinetsmedewerkers niet verhoogd zou 
worden. 

Wat moest Jan Modaal vaststellen toen 
VU-minister Sauwens zijn zitje innam en Van 
den Brande II van wal stak? Sauwens mocht 
10 ekstra stafleden aanwerven! Zodoende 
klom de vooropgestelde maksimale bevol
king van de Vlaamse kabinetten van 368 tot 
378 eenheden. Dat is toch een fameuze 
tegenspraak met de eerdere verklaring? Dat 
dacht iedereen maar. Want, wist men te 
vetellen, je moet nu eenmaal een onder
scheid maken tussen kabinets/eden en kabi-
neismedewerkers. Stafleden zijn kabinets
medewerkers, en de belofte de kabinetsbe
volking niet te vergroten bij een uitbreiding 
van de regering, sloeg enkel op de kabinets
medewerkers. Ah, natuurlijk, je kon je wel 
voor het hoofd slaan! Vlaanderen viel be
wonderend in katzwijm voor zoveel superieu
re subtiliteit bij de Vlaamse bewindsploeg. 

Het totaal aantal personeelsleden op de 
Vlaamse kabinetten daalde effektief van 
5per minister in de laatste regering Geens tot 
52 per minister in Van den Brande I en 47 in 
de achtkoppige Van den Brande II. // faut Ie 
faire! 

DIALOOG 
Tijdens bewuste perslunch hadden de 

Vlaamse ministers het ook nog over wat 
anders dan hun vrijetijdsbesteding. De dia
loog van gemeenschap tot gemeenschap 
bievoorbeeld. Van den Brande kondde aan 
dat het Komitee voor de Staatshervorming 
zich zou buigen over een nota van minister 
Sauwens. De VU-minister kon op dat ogen
blik niet veel kwijt over die nota, maar wi wel 
te vertellen dat heel de kwestie van de 
dialoog in de „diplomatieke faze" zat. 

Toen we verleden dinsdag, na de vergade
ring van het komitee waar de nota-Sauwens 
besproken werd, het kabinet van de VU-

Verleden week kwam er van het 
aangekondigde initiatief van de 
Vlaamse regering inzake de dia
loog over de staatstiervorming 
niets meer in iiuis. Dinsdagoch
tend kwam het komitee voor de 
staatshervorming opnieuw bij
een, en woensdagnamiddag pas 
(op het ogenblik dat dit blad ai 
naar de drukker was) werd be
kendgemaakt wat daar bedisseld 
was. Voordien was een heet tea-
ter opgevoerd rond de privatize-
ring van de overheidsbedri|ven. 

minister belden om meer informatie, venwees 
de pesverantwoordelijke ons daar beleefd 
maar beslist naar een perskonferentie van 
woensdagnamiddag halfdrie, spijtig genoeg 
net na onze dead-line. 

Dus blijft er ons niets over dan te berichten 
over het gezelschapsspelletje dat CVP, SP, 
De Standaard, PVV, de vakbonden, enkele 
parlementsleden en RTT-baas Bessel Kok 
speelden rond de privatizering van de over
heidsbedrijven. Dit stukje teater werd opge
voerd in het kader van de federale formatie, 
en meer bepaald vormde het een voorlopig 
orgelpunt in de Operatie Verleiding-Verhof-
stadt die vanuit CVP-hoek gelanceerd werd. 
Dehaene is immers op zoek naar een klas
sieke tripartite. 

Even rekapituleren: de CVP zegt zaterdag 
dat de privatizering van de overheidsbedrij-

Van den Brande speelt geen spelle
tjes meer op TV. Maar wel nog met de 
burger. (foto E. Peustjens) 

ven voor haar geen taboe meer is. Nog voor 
de PW bravo kan roepen komt SP-voorzitter 
Vandenbroucke zondag op de radio vertellen 
dat hij zich verzet tegen het gebruik van de 
privatizeringsgedachte als pasmunt in de 
onderhandelingen over de vorming van een 
nieuwe regering. Vandenbroucke voegt daar 
evenwel aan toe principieel niet tegen privati
zering te zijn. 

De PVV roept maandag maar een klein 
bravootje: ze laat weten dat één zwaluw de 
lente nog niet maakt. In Het Laatste Nieuws 
wordt een tip van de sluier over dat zwaluw
nest opgelicht: fiskale stop, besparingen 
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WETSTRAAT 

zonder nieuwe belastingen, en, ook de naam 
van de toekomstige formateur die informa
teur Detiaene op het einde van zijn opdractit 
zal suggereren aan de Koning, zal van groot 
belang zijn. 

™EEGEZICHTEN-
STRAAT 

De Standaard had tijdens het weel<end uit 
een diepe vijver een „groepje socialistische 
ekonomen" opgevist die een plan voor de 
privatizering van enkele overheidsbedrijven 
hadden opgesteld. Maar deze ekonomen 
waren blijkbaar al zolang verdronken dat 
geen socialist nog wilde toegeven hen te 
kennen. Intussen stonden er vakbonden te 
protesteren bij de CVP in de Tweekerken-
sXraaXITweegezichtenstraat. RTT-mmister 
Colla en RTT-baas Kok reageerden ook snel 
negatief. Kortom, het privatizeringsballonne-
tje werd vakkundig doorprikt. En voor de 
tweede keer sedert 24 november blijkt het 
ideeëngoed in socialistische en vakbonds-
hoek het meest vastgeroest. Dat ,,konserva-
tisme van de progressieven" was al een 
eerste keer een struikelsteen toen Verhof-
stadt als formateur mislukte. 

Informateur Dehaene was ook nog op 
andere fronten informeel aktief. Naar verluidt 
stelde hij een lijstje op met kommunautaire 
zaken die dnngend te regelen zijn, en kom
munautaire zaken die nog wel even kunnen 
wachten. Tot de dringende aangelegenhe
den zou o.m. de afschaffing van het dubbel
mandaat en de financiering van de Franstali
ge gemeenschap behoren. Dit zou de eerste 
schijf van zijn salami-taktiek vormen. Deze 
schijf zou door de federale regering geregeld 
moeten worden. De niet zo dringende aange
legenheden kunnen dan wat Dehaene be
treft rustig verzinken in een oeverloze dia
loog van gemeenschap tot gemeenschap. 

Tegen zo'n spelletjes moet krachtig ge
waarschuwd worden. VU-fraktieleider Van 
Grembergen stelde zondag in de Zevende 
Dag dat de geldnood van de Franstaligen net 
de grootste troef vormt voor de Vlamingen 
om de Franstaligen tot een dialoog te dwin
gen. Wanneer dat geld al in een eerste schijf 
ter beschikking gesteld wordt, zal de goes
ting bij de Franstaligen om nog veel te 
onderhandelen gauw over zijn. Dan hebben 
de Franstaligen alleen nog privileges te ver
liezen die ze binnen het Belgisch kader op 
legitieme bazis (dankzij allerlei grendels en 
bijzondere meerderheden) kunnen behou
den, zoals Knack-direkteur Verleyen op
merkte. 

Een beetje grappig maar ver van onge
vaarlijk probeert tenslotte nog kamervoorzit
ter Nothomb (PSC) hond in het kegelspel te 
spelen. Zijn partijgenoot Wathelet had net 
zijn rugzak vol ideeën (en maintenant, je ne 
l'ouvreplus, verklaarde hij) terug ingepakt, of 
daar beviel Nothomb van de koninklijke ge
dachte om de Gemengde Kommissie Staats
hervorming terug bijeen te roepen. Zijn kolle-
ga in de senaat Swaelen (CVP) bestond het 
zich ,,niet tegen deze idee te kanten als het 
maar kan bijdragen tot een goede dialoog 
tussen de gemeenschappen". 

Het mag duidelijk zijn: zo'n doorzichtige 
nationale rekuperatiestrategie van Belgische 
sokkendragers mag niet doorgaan. Het Bel
gisch parlement mag nog notaris spelen, 
meer niet, verklaarde Van Grembergen ver
leden week in de Vlaamse Raad. De ver
zuchtingen van Swaelen en Nothomb klon
ken haast zo meelijwekkend als de vraag die 
Libre-joernalist Vincent Hendrick in de Ze
vende Dag stelde: De VU wil onafhankelijk
heid, de CVP wordt konfederaal, het Vlaams 
Blok wil het illegaal, ...ik vraag me af, waar 
gaat dit land naar toe ? 

Als het van ons afhangt, naar het Speel-
goedmuzeum, met alle andere spelletjes uit 
de oude doos. 

(Pdj) 

JOENK TIS 
COED, OP 
DE MARKT 

ERMEE 
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REGEERAKKOORD 

HOE ZWAAR WEEGT ONZE STEMPEL /1 

HET VLAAMS 
REGEERAKKOORD 

Vanaf vandaag, en dit gedurende 
drie weken, zuHen we het Vlaams 
regeerakkoord voor u toelichten. 
Het Is Immers In menig opzicht 
een merkwaardig dokument, met 
een duidelijke VU-stempel. 
Wl] toetsen het Vlaams regeerak* 
koord aan ons eigen programma, 
het Toekomstplan voor yiaande-
ren, met zi|n zes pijlers. De vraag 
die we ons hierbij voortdurend 
zullen stelten Is dus: hoe brengt 
dit regeerakkoord ons een stap 
dichter bij een zeifetandig en be* 
wust Vlaanderen, dat weizijn voor 
iedere burger aan wehraart kop
pelt, dat ongebonden aan politiek 
doet en zteh verdraagzaam op
stelt, dat opkomt voor meer Inter
nationale rechtvaardigheid en 
ijvert voor meer vrede, en dat 
zorg draagt voor zijn leefomge
ving? 
In een eerste aflevering bekijken 
we de hoofdstukken over institu
tionele hervormingen, kultuurt>e-
leid en Vlaanderen In de wereki. 
Waar liggen de VU-ki^mtonen? 
Hoe wil de Vlaamse regering de 
Vlaamse zelfstandigheid verder 
uitbouwen en onze kulturele ei
genheid gestalte geven en uitdra
gen naar de wereld? 

H
ET Vlaams regeerakkoord vangt 
aan met een ambitieus pro
gramma over institutionele her
vormingen. Dit is een merkwaar
dig feit. De Vlaamse regering is 
eigenlijk niet bevoegd inzake de 
staatshervorming. De Grondwet 
behoudt dit voor aan de Belgi
sche regering en het Belgische 
parlement. 

Dat dit nu toch gebeurt, met 
instemming van de CVP, de SP én de PW, is 
een doorbraak van formaat. Het betekent dat 
het politiek denken in Vlaanderen dermate 
geëvolueerd is dat de 4 grootste demokrati-
sche politieke frakties in de Vlaamse Raad 

een zelfstandig Vlaanderen willen. Vanaf nu 
zegt Vlaanderen officieel aan de franstaligen 
hoe wij het samenleven in het Belgische 
staatsverband zien evolueren. 

VLAAMS 
ZELFBESTUUR 

In de onderhandelingen die aan de tot
standkoming van het regeerakkoord vooraf 
gingen, werden ook afspraken gemaakt over 
de metode, de manier van werken voor het 
verdere afhandelen van de staatshervor
ming. Vlamingen en Franstaligen zullen een 
gesprek van gemeenschap tot gemeen
schap voeren, los van de Belgische rege
ringsvorming en zonder centrale bemidde
laars. Langs Vlaamse zijde zal de Vlaamse 
regering de motor van dit gesprek zijn, bijge
staan door alle Vlaamse Raadsfrakties die 
zich akkoord verklaren met het 10-punten
programma inzake institutionele hervormin
gen uit het Vlaams regeerakkoord. In het 
Belgische parlement zal men dan akte ne
men van het bereikte akkoord, en dit in 
wetten omzetten. Het aanvaarden van deze 
werkwijze betekent niet meer of niet minder 
dan het overnemen van het konfederaal 
denken zoals het door de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten gelanceerd werd: twee zelfstan
dige staten spreken onder elkaar af wat ze 
nog samen wensen te doen. Al de rest 
behoort tot hun autonome bevoegdheid. 

Alleen reeds de aanwezigheid van dit insti
tutioneel hoofdstuk in het regeerakkoord en 
de aanvaarding van deze werkwijze beteke
nen een VU-overwinning: de CVP en de SP 
onderschrijven met dit akkoord onze konfe-
derale thesis, de P W deed dit enkele weken 
eerder langs het gezamenlijk VU-PW-initia-
tief. 

Wat de inhoud betreft bevat dit hoofdstuk 
10 punten die op korte termijn moeten door
gevoerd worden. 

1. Afschaffing van het dubbel mandaat. Dit 
betekent dat de leden van de Belgische 
Kamer van Volksvertegenwoordigers niet te
gelijkertijd lid van de Vlaamse Raad mogen 
zijn. Geen dubbele petjes dus. 

2. Rechtstreekse verkiezing van de Vlaam
se Raad, ten laatste in 1994. Deze verkiezing 
moet gebaseerd zijn op het territorialiteitsbe
ginsel. Dit wil zeggen dat de inwoners van de 

Johan Sauwens moet er ais enige VU-
minister in de Vlaamse regering over 
waken dat de zware VU-stempei uit 
het regeerakkoord ook werkelijkheid 
wordt. Vlaanderen ten bate! 

deelgebieden enkel kunnen kiezen voor hun 
raad. De Franstaligen die in de Vlaamse 
randgemeenten wonen, wonen in Vlaande
ren en kunnen enkel voor de Vlaamse Raad 
stemmen, niet voor de Franse gemeen
schapsraad. 

3. De toekomstige Senaat moet een tweel
edige vergadering zijn, samengesteld uit 
afgevaardigden van de twee grote gemeen
schappen in dit land. In de Kamer moeten 
alle strekkingen en opinies aan bod kunnen 
komen volgens hun elektorale sterkte. Daar
om moeten de kiesomschrijvingen aange
past worden, zodat bv. de problemen met het 
kworum in West-Vlaanderen van de baan 
zijn. 

4. De deelgebieden moeten zo ruim moge
lijke bevoegdheden krijgen. Bevoegdheden 
moeten in homogene pakketten overgehe
veld worden, bv. buitenlandse handel en 
wetenschapsbeleid, en wat Belgisch blijft 
moet duidelijk afgebakend worden. Al de 
andere bevoegdheden moeten naar de deel
gebieden. 

5. Meer bevoegdheden voor de deelgebie
den betekent ook meer middelen, én meer 
fiskale en financiële verantwoordelijkheid. 
Elke deelstaat moet zijn eigen problemen 
oplossen zonder verdere afwenteling op de 
centrale rijksfinanciën. 
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6. De deelgebieden moeten verdragen 
kunnen sluiten en vertegenwoordigd kunnen 
worden op de internationale fora. Dit is 
absoluut noodzakelijk voor het beeld en de 
uitstraling van Vlaanderen in het buitenland. 

7. Op korte termijn moeten alle transferten 
van Vlaanderen naar Wallonië, die niet op 
basis van solidariteit en objektieve faktoren 
verklaard kunnen worden, afgebouwd wor
den. Dit betekent dat in het bijzonder de 
sociale zekerheid hiervoor in aanmerking 
komt. Vlaanderen dringt dus aan op een 
debat over de federalizering van bv. de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

8. De deelgebieden aanvaarden zich niet 
te mengen op eikaars grondgebied en in 
eikaars aangelegenheden. Gedaan dus met 
bv. de slinkse subsidiëring door de Franse 
gemeenschap van het franstalige kultureel 
verenigingsleven in de randgemeenten en 
Voeren. Ook geen stemrecht voor de Franse 
gemeenschapsraad aan franstaligen die in 
Vlaanderen wonen. 

9. De provincie Brabant en het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde worden 
gesplitst. Voor de Brusselse Vlamingen 
wordt een gewaarborgde vertegenwoordi
ging in het Parlement voorzien. 

10. De Belgische zetelverdeling voor het 
Europees Parlement wordt aangepast op 
basis van de bevolkingscijfers, zodat beide 
gemeenschappen op de meest demokrati-
sche wijze vertegenwoordigd zijn. 

Deze 10 punten komen zo uit het VU-
programma. Sla er maar eens de kon-
gresresoluties van Leuven (12-13 mei 
1990) op na. Dit is merkwaardig, gelet 
op onze afgeslankte positie als kleine 
partij. Het belang ervan kan niet ge
noeg onderstreept worden: voor het 
eerst in de Vlaamse politieke geschie
denis ontstaat hier een Vlaams front 
rond de Vlaamse zelfstandigheidsei-
sen vanuit een konfederale optiek. De 
publieke opinie zal de ondertekenaars 
ervan nauwlettend gadeslaan. Ook de 
Franstaligen weten meteen waar ze 
aan toe zijn. 
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KULTUUR 
ZONDER MUUR 

Het uitgangspunt van een vernieuwd 
Vlaams kultuurbeleid is het respekt voor de 
ideologische en levensbeschouwelijke ver
scheidenheid. Kuituur heeft immers alles te 
maken met menswaardigheid, individuele en 
kollektieve zingeving, met het zich „goed en 
thuisvoelen van jong en oud, minderheden 
en meerderheden." Om dit alles te verwe
zenlijken zullen meer financiële middelen ter 
beschikking gesteld worden. 

De tot nu toe versnipperde bevoegdheden 
en geldstromen moeten worden samenge
bracht bij één minister. Belangrijk is ook dat 
de Vlaamse kulturele aanwezigheidpolitiek 
rond Brussel zal versterkt worden. Langs 
Brussel kan Vlaanderen immers een stuk 
van de wereld kan bereiken. Elk nieuw kul-
tuurdekreet zal dan ook getoetst worden op 
zijn toepasbaarheid in Brussel. 

Om een doeltreffend kultuurbeleid moge
lijk te maken komt er struktureel overleg 
komen tussen de provinciale en lokale over
heden. Daarnaast zal er, op vraag van de 
VU, zoveel mogelijk samengewerkt worden 
met Nederland. Zo zullen we met 21 miljoen 
Nederlandstaligen sterker staan om het ge
bruik van het Nederlands in de Europese 
instellingen te beveiligen. 

Binnen de i<unstensektor komt er een 
behoorlijk sociaal en fiskaal statuut voor de 
kunstenaar. De op stapel staande dekreten 
inzake musea en podiumkunsten worden 
afgewerkt. De VU zal er op toe zien dat deze 
nieuwe regelgeving eenvoudig blijft zodat de 
kunstenaars en musea niet in een onwerk
zaam administratief keurslijf gewrongen wor
den. Verder zal een regeling uitgewerkt wor
den voor het leenrecht en de vaste boeken
prijs en zal een Fonds voor Letteren opge
richt worden. 

Inzake yeugdöe/e/c/voorziet het regeerak
koord een dekretale regeling van het plaatse
lijk jeugdwerk en een soepeler detachering 
van leerkrachten naar het jeugdwerk. De 
sektor van het volksontwikkelingswerk en de 
bibliotheeksektor moeten dringend geher-
struktureerd worden zodat een efficiënt be
heer van middelen en voorzieningen moge
lijk wordt. Bibliotheken moeten omgevormd 
worden tot informalheken. 

Het kultuurbeleid omvat ook de sport. In 
het licht van de zorgwekkende fysieke kondi-
tie van de jeugd zal een jeugdsportkampanje 
opgezet worden. Verder zullen de BLOSO-
centra en de kleinschalige sportinfrastruk-
tuur gerationaliseerd worden. Zo zal een 
nieuw dekreet de uitbaters van fitness-centra 
verplichten professioneler te gaan werken. 

Ook op het toeristische luik kon de VU 
haar stempel drukken. Toeristische promotie 
dient te vertrekken vanuit een Vlaamse ei
genheid en heeft bijzondere aandacht voor 
Brussel. 
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Wat het mediabeleid betreft voorziet de 
Vlaamse regering een aantal interessante 
initiatieven: de leeskultuur zal bevorderd 
worden, bv. door het aanmoedigen van het 
gebruik van de krant op school, er komt een 
fonds ter ondersteuning van de schrijvende 
pers en de Vlaamse niet-kommerciële beel
dindustrie zal nieuwe kansen krijgen. Ook 
blijft de BRTN-dotatie gekoppeld aan het 
kijk-en luistergeld, doch kan ze verhoogd 
worden, wat we een goeie zaak vinden. 
Verder komt er een duidelijke taakverdeling 
tussen de openbare en kommerciële om
roep. Zo zal de BRTN aandacht moeten 
hebben voor de Nederlandse kuituur en zal 
de naleving van de voorschriften inzake 
reklame en sponsering op de omroepen 
strenger gekontroleerd worden. 

De bevordering van kuituur en kunst 
is een belangrijk programmapunt van 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten. Kui
tuur en kunst zijn niet alleen waardevol 
op zichzelf, maar zijn van vitaal belang 
voor het beklemtonen van onze Vlaam
se eigenheid op de Europese en inter
nationale scène. Vanuit deze bekom
mernis legde de VU een aantal klemto
nen in het Vlaamse regeerakkoord. 

• 

BRUSSEL, 
STUK VAN ONS 

Dit deel van het regeerakkoord omvat 
vooreerst een luik over het Vlaams beleid 
t.a.v. onze hoofdstad Brussel. De speciale 
band van Vlaanderen met Brussel staat hier
bij centraal. De idee dat Brussel geen vijand 
is van Vlaanderen maar eerder een bondge
noot, loopt als een rode draad door dit 
hoofdstuk. 

Daarom ondersteunt het regeerakkoord 
alle initiatieven die het gebruik van het Ne
derlands in Brussel stimuleren. Verder moe-
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ten alle Vlaamse dekreten en besluiten reke
ning houden met de specifieke situatie in 
Brussel. De samenwerking tussen de Vlaam
se raad en de Vlaamse gemeenschapskom
missie in de Brusselse hoofdstedelijke raad 
zal opnieuw aangezwengeld worden. Spe
ciale aandacht gaat hierbij naar de verdere 
uitbouw van de Vlaamse sociaal-kulturele 
voorzieningen, het Vlaams onderwijs, de 
gezondsheidszorg en de welzijnsvoorzienin
gen. 

Omdat het samenleven van verschillende 
kuituren van uiteenlopende oorsprong bin
nen onze hoofdstad niet vlekkeloos verloopt, 
zal de Vlaamse regering een aktief beleid 
voeren dat erop gericht is de deelname van 
de migranten aan het Vlaamse gemeen
schapsleven te bevorderen. 

Brussel is niet alleen belangrijk omwille 
van de solidariteit met de Brusselse Vlamin
gen, maar ook omwille van de wisselwerking 
met Vlaams-Brabant. Dat de zorg voor 
Vlaams-Brabant uitdrukkelijk in het regeer
akkoord werd opgenomen, is nieuw en kun
nen we op onze rekening schrijven. De 
Vlaamse regering wil de negatieve effekten 
van de internationalisering van Brussel voor 
de bewoners in Vlaams-Brabant tot een mini
mum beperken door het doorvoeren van een 
geïntegreerd aktieplan voor Vlaams-Bra
bant. De ligging van Brussel in Vlaanderen 
maakt trouwens samenwerkingsakkoorden 
tussen Vlaanderen en het Brussels hoofdste
delijk gewest op het vlak van milieu, open
baar vervoer en tewerkstelling nodig. 

STEMPEL 

VLAANDEREN IN DE WERELD 

Brussel vervult een sleutelrol op het 
Internationale vlak. Deze positie moet 
aangegrepen worden om de Vlaamse 
kulturele eigenheid uit te dragen. Zo 
kan Brussel voor de Vlamingen de 
poort op de wereld worden en de 
springplank voor de internationale er
kenning van de Nederlandse kuituur. 
De Vlaamse regering wil daarom zo 
vlug mogelijk onderhandelingen aan
vatten met de Nederlandse regering 
tot oprichting van een Instituut van de 
Nederlandse taal en Kuituur te Brus
sel. ••«fe,'«»,«i 

Meer dan ooit wil de nieuwe Vlaamse 
regering ,,naar buiten toe" zelfbewust en 
gekoördineerd optreden op alle domeinen 
die tot haar bevoegdheid behoren. Voor het 
eerst wordt in een Vlaams regeerakkoord 
gepleit voor de koördinatie van het buiten
lands beleid bij één Vlaams minister. 

Daarom moet de Vlaamse Gemeenschap 
van bij de aanvangsfase nauw betrokken 
worden bij alle Europese en internationale 
onderhandelingen die gewest- of gemeen
schapsmateries aanbelangen. De kersverse 
akkoorden van Maastricht laten trouwens toe 
dat gemeenschapsministers een volwaardig 
stemrecht hebben in de Europese minister
raden. De Vlaamse regering kan dus een 
aktieve dialoog voeren met de EG-instellin-
gen. Er moet dringend een billijke interne 
regeling inzake de vertegenwoordiging van 
de gemeenschappen en gewesten uitge
werkt worden. 

Verder herhaalt dit regeerakkoord de VU-
eis om de regio's een uitdrukkelijke rol te 
laten spelen in de Europese besluitvorming. 
Daarom moeten de deelgebieden verdragen 
kunnen sluiten en op het internationale vlak 
vertegenwoordigd kunnen worden. Voor 
haar buitenlands optreden zal de Vlaamse 
regering zowel beroep doen op de Belgische 
diplomatieke vertegenwoordiging als op een 
specifiek netwerk van eigen internationale 
vertegenwoordiging. 

Een bijzondere plaats in dit onderdeel van 
het regeerakkoord neemt de samenwerking 
met Nederland in, wat voor de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten zeer belangrijk is. De Taal
unie moet als samenwerkingsvorm tussen 
Vlaanderen en Nederland voor het behoud 
en de verspreiding van onze taal en kuituur 
versterkt worden. De Taalunie en het 
Vlaams-Nederlands Kultureel Akkoord moe

ten beter op elkaar afgestemd worden. De 
Vlaamse regering zal met Nederland afspra
ken maken over de oprichting van een 
Vlaams-Nederlands huis. Ze zal verder bij
zondere aandacht besteden aan de onder
steuning van de Nederlandse taal en kuituur 
in Frans-Vlaanderen. 

STEMPEL 

' *"*«.4v. 

Onder VU-impuls zal het Vlaams bui
tenlands beleid gebaseerd zijn op de 
eerbied voor de eigenheid van de vol
keren en op het respekt voor de men
senrechten. De Vlaamse regering pleit 
voor een globaal beleid inzake migraN-
ten en vluchtelingen, waarbij de lokale 
ekonomie in de ontwikkelingslanden 
en de landen in Midden- en Oost-Euro
pa ondersteund wordt. Volledig nieuw 
is de aandacht voor een eigen Vlaams 
beleid op het vlak van ontwikkelings
samenwerking. 

Tot slot wordt de VU-eis dat de deelgebie
den zich niet mogen mengen in eikaars 
bevoegdheden nog eens herhaald. De 
Vlaamse regering streeft naar een korrekte 

samenwerking tussen de deelgebieden en 
bevestigt haar bereidheid tot samenwerken 
met de Franse en Duitstalige gemeenschap. 

Dit vergelijkingsdossier, deel 1, werd samengesteld door Piet van Schuyienbergh en 
Greet Claes. 

Volgende week: Welvaart en Welzijn 

15 WIJ — 14 FEBRUARI 1992 



DE OVERKANT 

ROBERT COLUGNON: 

„WIJ VERDRAGEN 
GEEN VLAAMS 

MISPRIJZEN MEER." 
N het Wallonie-nummervan Kultuurleven 
dacht Robert Colhgnon een beetje visio
nair door te stellen dat „de krisis lang zal 
aanslepen Vermoedelijk komen er eerst 
deelregeringen waarvan de samenstel
ling zal afkleuren op de nationale Per
soonlijk verwacht ik geen unitanstisch 
tegenoffensief, zeker met in Wallonië, 
waar de toonaangevende formatie inm-
mers rezoluut voor het federale model 
heeft gekozen " 

Gedeeltelijk kreeg Colhgnon dus gelijk, 
maar dat het zo vlug tot een gesprek tussen 
de twee gemeenschappen zou komen had 
(ook) hij wellicht met verwacht 

• In Vlaanderen wordt druk gesproken 
over een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap. Wat Is uw houding hierte
genover? 

R. Collignon: ,,Het is een beetje vroeg om 
hierop te antwoorden Het lijkt me zeer 
moeilijk om op nationaal vlak een twee derde 
meerderheid te bekomen We moeten dus 
een oplossing vinden Of die nu dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap heet of een 
andere benaming krijgt, is voor mij bijzaak 
Langs Waalse kant schept het woord ge
meenschap wel enige problemen omdat wij 
in termen van gewest redeneren Voor de PS 
zou dergelijke dialoog van gewest tot gewest 
moeten verlopen Het PS-bureau heeft zich 
overigens op 19 december 1991 uitgespro
ken voor de betrokkenheid van de eksekutie-
ven bij het realiseren van de derde fase " 

• Moet bij deze dialoog ook Brussel be
trokken worden? 

R. Collignon: „Dat heb ik met gezegd Ik 
sta open voor alle voorstellen Maar men 
mag de Brusselse realiteit met loochenen 
Het Brusselse hoofdstedelijke gewest be
staat nu eenmaal Zelfs in een gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap kan men 
Brussel met over het hoofd zien, want het 
maakt deel uit van de Vlaamse en de Frans
talige gemeenschap " 

• Voor Brussel zijn de problemen toch 
geregeld. Brussel heeft ondermeer zijn 
rechtstreekse verkiezingen. Een akkoord 
dient dus eigenlijk gezocht te worden 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 

gemeenschappen bestaan moet men in de 
onderhandelingen rekening houden met 
Brussel" 

Het decemi3«rnummer van Kul
tuurleven was gewijd aan Wallo
nië, een dispuut tussen Hugo 
Schiltz en Robert Collignon was 
daarbij de blikvanger. Deze PS-
politikus behoort samen met 
Jean-Claude Van Cauwenberghe, 
José Happart en Jean-Maurioe 
Dehousse tot de militante reglo-
nalistische strekking binnen de 
Waalse socialisten. 
Collignon was voorzitter van de 
Waalse federatie van de PS tot hij 
in de nieuwe Waalse regering 
minister van het Budget, Huis
vesting en Ruimteliike ordening 
werd. 
Nu het gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap in de 
lucht hangt vond de redaktie het 
passend Collignon te vragen hoe 
men in Wallonië tegen dit ge
sprek aankijkt. Onze medewerk
ster Oenise Van Dam zocht hem 
op en noteerde antwoorden waar 
sommige van onze lezers het he
lemaal niet eens mee zullen zijn. 
Het is echter nuttig om weten hoe 
regionalistisch Wallonië Inzake 
deze onvermijdelijke konfrontatle 
denkt en voelt. 

RIJP VOOR 
FEDERALISME 

R. Collignon: „Dit zou kunnen indien 
Vlamingen en Walen stellen af te zien van 
hun bevoegdheid over Brussel De Vlamin
gen zullen dit met doen Dus, zolang de 

• De voorzitter van de Volksunie verklaar
de onlangs dat in Vlaanderen de roep om 
separatisme zal toenemen Indien de dia
loog van gemeenschap tot gemeenschap 
niet op gang komt. Geldt dit ook voor 
Wallonië? 

R. Collignon: „Als konfederalisten menen 
WIJ dat voor de federale instellingen nog een 
rol IS weggelegd Het federale (Belgische) 
niveau moet de beslissingen van de deelge
bieden respekteren In een federaal sisteem 
moet de verscheidenheid mogelijk zijn, zoals 
ondermeer een verschillende samenstelling 
van de eksekutieven en van de nationale 
regering We moeten toch met op alle gele
dingen dezelfde politieke meerderheden 
hebben Ik heb de indruk dat sommigen het 
federalisme moeilijk verteren De Vlamingen 
lijken met de nodige lessen uit de verkie
zingsuitslag te hebben getrokken De Waal
se eksekutieve stond vlug op poten Dat 
Spitaels voorzitter werd van het Waalse Ge
west heeft in éen slag ontzettend veel bijge
dragen tot de federalistische overtuiging van 
de Walen Wallonië is nu rijp voor het federa
lisme De Walen voelen nu dat het menens 

IS 

Konfederalisme betekent ook- samenwo
nen mèt De Walen moeten opnieuw leren 
samenleven met de Vlamingen en de Vla
mingen met de Walen Er is toch een Belgian 
way of life die men met zomaar uitwist We 
kunnen met zomaar 160 jaar samenwonen 
wegvegen Het wordt tijd dat men begint in te 
zien dat Vlamingen en Walen ook veel ge
meen hebben met mekaar Als autonome 
regio's, met wederzijds respekt voor mekaar. 
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DE OVERKANT 

Robert Collignon:,,Wanneer men uit hetzelfde bord moet eten heeft men altijd 
de indruk dat de andere méér eet." (foto VUM) 

moeten we samenwerkingsverbanden uit
dokteren. 

België iieeft nog, weliswaar een minimale, 
maar toch noodzakelijke rol te spelen. Defen
sie, Justitie, Sociale Zekerheid zijn nationale 
materies. En niet te vergeten: de Belgische 
schuldenlast. Op dit moment beleven wij 
twee totaal verschillende bewegingen: aan 
de ene kant worden Belgische bevoegdhe
den overgedragen op Europees vlak en aan 
de andere kant op regionaal vlak. Sommigen 
vragen de afschaffing van België en haar 
volledig opgaan in Europa. 

Akkoord, als dit ook geldt voor de anderen, 
h/laar Frankrijk, noch Italië, noch Engeland, 
noch Duitsland zijn bereid hun nationale 
prerogatieven op te geven." 

KORT VLAAMS 
GEHEUGEN 
• Als men het tienpuntenprogramma van 
de Vlaamse regering overloopt, heb ik de 
indruk dat ook Wallonië vele van deze 
punten kan aanvaarden, zoals de afschaf
fing van het dubbelmandaat, de recht
streekse verkiezing van de raden, enzo. 
Wat de tweeledigheid van de staat en de 
regionalisering van de Sociale Zekerheid 
betreft houdt u er waarschijnlijk een ande
re mening op na? 

R. Collignon: „H//yz/yn vooreen drieledig
heid van de staat. Daarbij komt nog dat het 
Waalse Gewest in de toekomst waarschijnlijk 
gewestmateries zal overdragen aan de 
Duitstalige Gemeenschap zodat België vier 
gewesten zal kennen: het Waalse, Vlaamse, 
Brusselse en Duitse. De regionalisering van 
de Sociale Zekerheid is voor ons niet be
spreekbaar, ivlet het opheffen van de natio
nale solidariteit heft men meteen België op. 
Dan hoeft België voor ons niet meer te 
bestaan. Ik verdenk de Vlamingen ervan een 
kort geheugen te hebben. Sinds het ontstaan 
van de Belgische staat tot voor enkele jaren 
ging de financiële transfertenstroom van 
Wallonië naar Vlaanderen. Toen kraaide 
daar geen haan naar. Nu kent Wallonië 
moeilijke tijden omwille van de naweeën van 
de ineenstorting van haar zware industrie. 
Vergeet niet dat het tij binnen enkele jaren 
opnieuw kan keren. 

De veroudering van de bevolking loopt met 
rassere schreden in Vlaanderen dan In Wal
lonië. 

Afgezien van de Sociale Zekerheid heb ik 
geen enkele eksklusieve. Wat de fiskale 
autonomie van de regio's betreft, begrijp ik 
de weigerende houding van de Vlamingen 
niet goed. Wat kan het een Vlaming schelen 
wanneer wij beslissen om meer belastingen 
te heffen om ons onderwijs te financieren ? 
Laat ons het kijk- en luistergeld volledig 
regionaliseren — een koninklijk besluit hier
toe volstaat — en fiskale autonomie toeken
nen aan gemeenschappen en gewesten." 

• De relatie tussen Wallonië en Brussel 
wordt vaak geïnterpreteerd als een haat-
verhouding. 

R. Collignon: „I-let is niet waar dat de 
Walen de Brusselaars haten. Wat wij willen is 
een grotere autonomie. Brussel heeft haar 
problemen en Wallonië de hare. Wanneer 
men uit hetzelfde bord moet eten, heeft men 
altijd de indruk dat de andere meer neemt. 
Soms voelen ook de Brusselaars zich on
recht aangedaan door de Walen. Ik heb 
vertrouwen in Brussel. Brussel wordt goed 
beheerd. Het is een voortreffelijk voorbeeld 
van wederzijdse verstandhouding tussen 
Vlamingen en franstaligen. l\/lisschien kun
nen we er een voorbeeld aan nemen. Wallo
nië wil in alle vrijheid haar beslissingen 
nemen. Brussel ook. Het is een kwestie van 
autonomie, wederzijds respekt en daarna 
kan een samenwerking op punt gezet wor
den. Ik heb geen schrik dat Brussel geteis
terd zal worden door een Vlaamse invasie. 
Brussel zal volgens mij een belangrijke 
Franstalige stad blijven, waar Vlamingen en 
Franstaligen met mekaar leven." 

WALLONIË BESTAAT 
• Met de jongste verkiezingen stelden 
Franstalige media het ,,bruine" Vlaande
ren tegenover het „groene" Wallonië. Uw 
mening graag. 

R. Collignon •.,,lk denk dat in Wallonië het 
aantal blanco-stemmen, de vele onthoudin
gen, een deel van de Ecolo-stemmen en de 

— weliswaar beperkt in aantal — ekstreem-
rechtse stemmen op dezelfde manier moe
ten geïnterpreteerd worden als de VI. Blok en 
de Rossem-stemmen in Vlaanderen. Ook in 
Wallonië heeft de bevolking haar diep onge
noegen in de politieke klasse tot uiting ge
bracht. Men mag niet te vlug beweren dat de 
kiezer zich vergist. De kiezer vergist zich 
niet, is intelligenter dan men denkt. De 
politieke klasse heeft te weinig aandacht 
besteed aan de alledaagse problemen van 
de mensen, zoals de huisvesting. Op institu
tioneel vlak zijn we onvoldoende in dialoog 
getreden met de burger. Met Spitaels als 
president van Wallonië en de vlugge samen
stelling van ons parlement en onze gewestre
gering hebben we een duidelijk antwoord 
geboden: Wallonië bestaat." 

• Hoe wenst u dat de Vlamingen de jong
ste ontwikkelingen in Wallonië begrijpen? 

R. Collignon: „Ik wens dat de Vlamingen 
Wallonië fundamenteel zouden respekteren. 
Dat ze Wallonië proberen te begrijpen. En 
vooral dat men weet dat Wallonië geen 
kompleksen heeft. De tijd van de vorige 
voorzitter van de Vlaamse eksekutieve is 
voorbij. We zullen uitspraken als „een België 
met twee snelheden" niet meer dulden. We 
verdragen geen misprijzen meer. We kam
pen met belangrijke problemen, de situatie 
van Vlaanderen Is anders dan die van Wallo
nië. Maar we hebben geen goede raad 
nodig. We zullen onze boontjes zelf doppen. 

Wij respekteren Vlaanderen en vragen dat 
Vlaanderen ons ook respekteert." 

Denise Van Dam 
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TEGENBEWEGING 
CHARTA '91 

C
HARTA '91 startte uit de bekom
mernis van enkele bekende Vla
mingen die met lijdzaam wilden 
toezien hoe onze samenleving 
verglijdt Ze richtten een bewe
ging op met de bedoeling „men
sen samen te brengen uit ver
schillende sociale milieus, be-
langstellingssferen, beroepsbe
zigheden en kuituren, burgers 
met verschillende dromen en 

verwachtingen, die in pluralisme willen sa
menwerken voor vrijheid, gelijkheid en soli
dariteit Tot het onzalige tij is gekeerd " 

Dit tij kan volgens Charta '91 met gekeerd 
worden met snelle, oppervlakkige tegenzet
ten Het sukses van uiterst-rechts is immers 
een fenomeen dat onze grenzen ver over
stijgt en moet dus in de eerste plaats begre
pen worden als een simptoom van dieper 
liggende maatschappelijke processen 

Er IS het groeiende ongenoegen met het 
politieke bedrijf „De Westerse demokratie 
geeft aan de burger aanzienlijk minder greep 
op de maatschappij dan ze zelf beweert " 
Daarnaast is er de gewijzigde sociaal-ekono-
mische toestand De rijkdom werd herver
deeld ten nadele van de mmstgegoeden De 
verzorgingsstaat brokkelde af zodat steeds 
meer mensen in onzekerheid leven Ten
slotte verschraalde het kulturele klimaat 
Toenemend analfabetisme, schoolachter-
stand, roofbouw in het onderwijs, de spellet-
jeskultuur m de media laten diepe scheuren 
na m het geestelijk weefsel van de samenle
ving 

Door grondige diskussie en volgehouden 
inzet wil Charta '91 deze maatschappelijke 
knsis ombuigen Daartoe moet er een tegen
beweging ontstaan, een netwerk van onaf
hankelijke mensen De toestand is immers te 
ernstig om overgelaten te worden aan de 
machtsstrukturen die zelf hebben bijgedra
gen tot de verzieking, aldus Charta '91 

De strijd-, denk- en bezinningsnamiddag 
van Charta '91 begon met een mooie vertol
king door Yves Montand van ,,Le temps des 
cerises" De honderden aanwezigen luister
den enkele uren geboeid naar de redevoenn-
gen van de initiatiefnemers 

Nelly Maes beet als geëngageerde vrouw 
en VU-politica als eerste de spits af Op 24 
november werden zij die uit de demokratisch 
vernieuwende partijen weggingen omdat zij 
er zich met hun autoritaire denken met m 
thuisvoelden in het parlement gestemd Ze 
haalden hun stemmen bij wanhopige kiezers 

die zich met hun problemen door de klassie
ke partijen in de steek gelaten voelen 

Nelly Maes haalde scherp uit tegen die 
politici die het zuilbelang of het redden van 
de eigen zetel zwaarder laten wegen dan 
„de grote belangen van de kleine mensen" 
De VU-senator vroeg leraars, kunstenaars, 
joernalisten zich met m cinische betweterij af 
te keren van de politiek De gemeenschap 
heeft nood aan geëngageerde „dissidenten" 
die meewerken aan het betere Vlaanderen 
Politici kunnen dit onmogelijk alleen 

Hierna gaf auteur Tom Lanoye zijn eigen 
ludieke visie op de nieuwe beweging en 
pleitte voor aktief engagement Charta '91 
als ,,doensistische zweetpartij" 

Prof Jaap Kruithof doceerde kort over de 

VoHge zaterdag stroomde de 
Antwerpse stadsschouwburg 
nokvoi. Jong en oud beantwoord
de de oproep van Charta '91. Er 
waren kunstenaars aanwezig, 
mensen uH de sociale bewegin-
gen, politici van het meest uiteen
lopende pluimage maar vooral 
veei ongebonden mensen. Ge
schokt door de verki^ngsuit-
siag van 24 november kwamen ze 
samen om te luisteren en na te 
denken over oorzaken en reme
dies. 

wortels van de verrechtsing Het liberaal 
kapitalistisch stelsel leidde tot een polansa-
tie met daarbij een afbraak van de sociale 
voorzieningen In die malaise slaagde een 
fasciserende beweging erin twee van de 
zwakste groepen in onze samenleving, de 
vierde wereld en de migranten, tegen elkaar 
op te zetten Hij pleitte voor meer kwaliteit als 
kritenum voor elke overheidsmaatregel 

CLAUS 
Hugo Claus droeg hierna zijn poëtische 

visie voor, reeds m 1965 in een gelegen
heidsgedicht profetisch uitgeschreven Paul 
Goossens ging van alle sprekers het meest 
m op de aktuele politieke toestand Het 
grootste gedeelte van de Brusselse Wet
straat heeft schijnbaar mets geleerd Nu 
kunnen we blijven toezien van de zijlijn of we 

kunnen proberen bij te sturen door een 
tegenmacht te vormen tegen hen „die ons 
als burger-konsument behandelen en de de
mokratie mishandelen " 

Paula D'Hondt kwam als laatste spreker 
Het betere Vlaanderen moet volgens haar 
herleven, dat van de mensen die zich verzet
ten tegen elk integnsme De burger, aldus 
Paula D'Hondt, vraagt eerlijke antwoorden 
van de overheid waarbij er mets verdoezeld 
wordt, noch van migranten, noch van de 
eigen mensen Kansarmoede, onzekerheid 
en onveiligheid en stijgende grondprijzen 
het kan bestreden worden De beleidsvoor
stellen bestaan, rest slechts de politieke wil 
om er werk van te maken 

VLAAMSE BEWEGING 
Charta '91 lijkt tot nu toe het meest uitge

werkte niet-partijpolitieke antwoord op 24 
november Het initiatief steunt op een aantal 
vooraanstaande Vlamingen uit verschillende 
domeinen van het maatschappelijke leven 
De ontwerpteksten zijn evenwichtig en door
dacht Charta '91 wil immers in de diepte 
werken en weigert in simptoombestrijding te 
vervallen Deze benadering vergroot gevoe
lig de slaagkansen van dit initiatief 

Toch zal Charta '91 slechts echt een 
tegenmacht kunnen vormen indien het zich 
onafhankelijk blijft opstellen ten aanzien van 
alle aktoren uit de politieke en semi-politieke 
wereld Al te vaak bloedden prachtige initia
tieven dood nadat ze zich te zeer met eén 
bepaalde politieke stroming gingen vereen
zelvigen 

Charta '91 moet dan ook haar maatschap
pelijk draagvlak uitbreiden In Antwerpen 
waren ook vertegenwoordigers van de libera
le en knsten-demokratische beweging op 
hun plaats geweest Tevens viel de beperkte 
opkomst van vooraanstaanden uit de niet-
politieke Vlaamse beweging op Een van de 
weinigen die er toch bij was, betreurde dit na 
afloop „De demokratische Vlaamse Bewe
ging kan onmogelijk wegblijven van een 
initiatief als Charta '91 Hun sleutelwoorden, 
een betere demokratie, een nieuw kultureel 
élan en meer kwaliteit in het onderwijs kun
nen de Vlaamse Beweging met onberoerd 
laten " 

Hugo Hermans/Bart Somers 

— CHARTA '91: Jozef de Hasquestraat 
7, 2000 Antwerpen. Tel: 03/232.20.97, 
rek. nr. 001-2298686-56. 
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SOCIAAL 

ZINGEVINGS-KRISIS 
Ann Vermeiren specialiseert zich m de 

begeleiding van suksesvolle managers die 
worstelen met psicho-somatische klachten 
Vaak zit achter lichamelijke problemen bij dit 
soort mensen een „zingevings"-krisis ver
borgen 

Ann Vermeiren (41 jaar) werkte jarenlang 
in de welzijnssektor, eerst bij een mutualiteit, 
vervolgens in een Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) Via haar echtge
noot kwam ZIJ echter ook in kontakt met 
topmanagers uit de bedrijfswereld 

„Het kontrast was soms erg opvallend, bij 
de mutualiteiten krijgt je te maken met men
sen in probleemsituaties En in zo'n CGG 
duiken nogal eens mensen op die maat
schappelijk gewoonweg met meer funktione-
ren Maar in die managementwereld ontmoet 
je zeer werkzame individuen die werkweken 
van 70-80 uur aankunnen en daarnaast nog 
heel wat verantwoordelijkheid op zich ne
men " 

Na verloop van tijd begon zij echter ook 
daarin de zwakheden te doorzien 

„ Velen leven gewoon maar door, zonder 
achterom te kijken Op een bepaald ogenblik 
vallen ze stil en dan kan de klap erg groot 

DEBAT 
KUIJPERS-
HAPPART 
TE NAMEN 

Op maandag 16 maart as organiseert 
VUJO-KUL in samenwerking met „Wallonië, 
Region d'Europe" en de Rechtsknng van de 
Universiteit van Namen een debat tussen 
Willy Kuijpers (VU) en José Happart (PS) De 
bedoeling is een open dialoog te voeren over 
het Europa van de Regio's en bij wijze van 
een avant-première een rechtstreekse dia
loog tussen de twee gemeenschappen 

De debatavond gaat door in de Facuité de 
Droit, auditonum D1 te Namen en vangt aan 
om 20u 15 VUJO-KUL legt een bus in naar 
Namen Vertrek op het Ladeuzeplein te Leu
ven om 18u Lezers die wensen mee te rijden 
schrijven in bij Jan Siffert, Vaartstraat 19 te 
3000 Leuven en storten 200 fr op rek 431-
7134461-81 met vermelding ,,Debat-Na
men" Inschrijving en storting dienen te 
gebeuren voor 7 maart 

zijn „Waar ben ik eigenlijk mee bezig"^'^ 
heet het dan De kunst is „Die vraag op tijd 
naar voren te brengen" " 

De inzichten van Ann Vermeiren werden 
vooruit geholpen doordat zij in kontakt kwam 
met Theo Compernolle, een Vlaams dokter-
psichiater, professor aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam En die, aan de Vlerick-
school voor Management, een postgraduaat-
kursus heeft opgezet ,,Stressmanagement 
voor kaderleden" 

TRANEN 
Toen Compernolle en Vermeiren hun erva-

nngen gingen uitwisselen, kwam de eerste 
met een aantrekkelijk voorstel waarom zou 
ZIJ geen klanten van hem overnemen, die hij 
toch met kon begeleiden wegens tijdgebrek' 

Gedurende een drietal jaren deed zij dat 
als bijbaantje naast haar eigenlijke CGG-
taak, sinds twee jaar is zij zelfstandige tera-
peute 

En wanneer is zo een behandelijk dan 
afgelopen ' vragen wij 

„Daar beslissen ze zelf over Maar meest
al IS er zo'n wederzijds gevoel van we zijn er 
Dat gaat dikwijls wel eens gepaard met een 
paar traantjes in de ooghoeken en dat heeft 
meestal te maken met het feit dat de vraag 
naar de zingeving weer duidelijk gesteld is 
met alles is op te vatten in termen van 
sukses, je moet ook aandacht hebben voor je 
eigen behoeften, ook die behoeften die je 
met berekenen kan Dat soort dingen Heel 
eenvoudig, heel menselijk eigenlijk 

Maar voor suksesvolle managers soms erg 
moeilijk om te vatten " 

Hilda Uytterhoeven 

HEIMWEE NAAR HUIS... 
(vervolg van biz 7) 

,, De Nieuwe Amsterdammer gaat per post 
naar abonnees en belangstellenden De 
adressen krijgen wij uit allerlei bronnen, van 
telefoonboeken tot mensen die éen van onze 
foldertjes ergens tegenkomen De krant is 
los alleen te koop in de New Yorkse kranten
winkel die zich specialiseert in buitenlandse 
bladen " 

• In De Nieuwe Amsterdammer lezen wij 
een advertentie voor ,Heimweeproduk-
ten': bitterballen, bruin brood, saucijzen-
broodjes... Huldigt u met zo'n reklame-
Inbreng het principe taaigenoten kopen bij 
taaigenoten? 

,,Wij geven onze lezers inderdaad de gele
genheid kleine en grote advertenties te plaat
sen waarin zij hun produkten, van sjoelbak-
ken tot stroopwafels, kunnen aanbieden 
Maar ook diensten als Bed and Breakfast, 
een Vlaamse kinderoppas en een ijlbode op 
de fiets, zijn gegeerd leder nummer bevat 
bovendien een Gouden Gids, een lijst met 
Nederlandssprekende artsen, makelaars, 
reisagenten, tolken, vertalers, enz 

Helaas krijgen we nog steeds weinig ge-
scherven informatie van onze lezers Wie 
een winkeltje kent waar bier uit België te 
krijgen is, of een restaurant waar je Neder
landse pannekoeken kunt eten wordt, ver
zocht ons dat te laten weten " 

• Volgens de NRC (19 juli 1991) zou u 
gezegd hebben dat de Vlaamse uitgever 
van De Gazette van Detroit van ekstreem-
rechtse signatuur is. Waarop bazeert u dit 
vermoeden? 

„In de jaren zestig schijnt de Gazet van 
Detroit een nogal konservatieve signatuur te 
hebben gekregen Ik heb dat gehoord van 
mensen die indertijd op het blad geabon
neerd waren Sindsdien is de Gazet, voor 
zover ik weet, weer een middenkoers gaan 
varen en geeft voornamelijk feitelijke infor
matie Wat betreft mijn uitspraak in de NRC 
ik heb dejoernalist hetzelfde gezegd als wat 
ik u vertel Maar u weet hoe onzorgvuldig 
soms met dergelijke uitspraken wordt omge
sprongen Zelfs in de NRC " 

Het februannummer van De Nieuwe Am
sterdammer bevat verder een overzicht van 
de 37 universiteiten in de VS waar Neder
lands onderwezen wordt Het gaat ze goed 
wat de belangstelling betreft, maar in een 
paginagrote advertentie zoekt, wegens de 
zorgwekkende financiële toestand van de 
staat New York, de Nederlandstalige fakul-
teit van de State University of New York 
dnngend partikuliere fondsen om het voort
bestaan van de Nederlandse kolleges te 
redden 

In hetzelfde nummer worden de leden van 
Vlamingen in de Wereld, afdeling NY, ver
zocht hun lidmaatschap te betalen Ze wor
den nu reeds uitgenodigd voor de zomerpik-
nik en het Sinterklaasfeest 

Een advertentie die wij met hebben gevon
den was deze voor (Hollander) Peter Stuy-
vesant, the man who — althans volgens de 
verpakking — founded New York in 1653 

— De Nieuwe Amsterdammer. 54 West 39th 
Street, Suite 1102 New York, NY 10018 Jaarab. 
voor Europa 35$. Losse nr 2.50$ 
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DIT IS BELGISCH 

BREUGEL NU OOK AL 
EEN BELG ? 

Terwijl dit land als een versleten puzzel 
meer en meer uit mekaar valt zijn er nog 
steeds lieden die blijven doen alsof het 
nationaliteitenvraagstuk van dit land niet be
staat, en hoe dan ook naar een ontknoping 
evolueert. Sommige boeren verder, uit ge
woonte; voor anderen is een doelbewuste 
daad van ontkenning. 

WIJ werd in de voorbije dagen getroffen 
door enkele krasse voorbeelden waaruit 
blijkt hoe diep de Belgitude in de Vlaming zit 
gebakken. Het gevolg van een decennialan
ge indoktrinatie? Gemakzucht? Kwaje wil? 
De lezer kiest maar. 

BELGISCHE KUST 
Neem nu de kwaliteitskrant De Standaard. 

Alles voor Vlaanderen, weet je wel. Op 4 
februari schrijft een redakteur bij de bespre
king van het jongste Vlaams regeerakkoord: 
„Bij het hoofdstukje Toerisme leest men dat 
de toeristische promotie ,,sterker vanuit een 
Vlaamse identiteit" moet vertrekken. (Mis
schien betekent dat ook het einde van de 
notie „Belgische" kust in officiële prubkika-
ties?)" Een terechte bedenking, dunkt ons. 

Maar wat lezen wij paginabreed in dezelf
de krant van zaterdag 8 februari? ,,Belgi
sche Kust kent geen winterslaap." 

In dezelfde krant van maandag 10 februari 
op pagina 1 worden de steltenlopers van 
Merchtem tijdens de opening van de Olimpi-
sche Winterspelen te Albertville als een 
„Belgische blikvanger" verkocht. Die van 
Merchtem zullen er niet van wakker liggen, 
maar als in Savoie de rood-witte kleuren de 
dienst uitmaakten dan mag men toch ook 
van een Vlaamse blikvanger spreken. Of is 
het omdat de jongens van Merchtem op 
zwart-geel-rode stelten dansen dat ze als 
Belgisch moeten verkocht worden ? De kleu
ren van het oude Brabant moet hen eerder 
de titel van Brabantse blikvanger geven. 
Aldus blijft de alliteratie nog gered ook... 

Hoe diep dit belgicisme de Vlaming inge
bakken zit leest men zelfs in publikaties van 
het VI.Blok waar nog regelmatig over ,,ons 
land" en ,,onze regering" gesproken wordt; 
zo lees je maar... 

BELGISCHE 
BREUGEL... 

Deze week stelde de Nationale Dienst voor 
Afzet van Land- en Tuinbouwprodul<ten 
(NDALTP), die reeds jaar en dag met een 

trikolore Belgische kroon en BELG. als logo, 
natuurprodukten aan het binnen- en buiten
land slijt haar nieuw insigne voor: een figuur
tje uit de De Boerenbruiloft van Pieter Breu-
gel. 

De dienst die nog steeds nationaal is doet 
alsof er van een staatshervorming géén spra
ke is, alsof Vlaanderen en Wallonië elk géén 
diensten voor buitenlandse handel hebben. 
Dan maar van Breugel... een Belg gemaakt, 
een nationaal Belgisch simbool. 

Maar genieten wij mee van de verantwoor
ding die de NDALTP aan haar keuze geeft: 

„Afgezien misschien van het Atomium en 
Manneken Pis, is ons land bepaald niet rijk 
aan wereldwijd bekende nationale simbolen. 
Het vinden van een nationaal simbool was 
dan ook geen sinecure, vooral niet als men 
beseft dat het te maken moest hebben met 
traditie, vakmanschap, land- en tuinbouw en 
voeding en bovendien herkenbaar Belgisch 
moest zijn. 

De vondst mag dan ook geslaagd worden 
genoemd. De NDALTP koos voor een licht 
gestileerde versie van het meisje dat op de 
voorgrond van het beroemde schilderij ,,De 
Boerenbruiloft" van Pieter Breugel de Oude 
verzaligd het laatste restje pap van haar 
vinger likt. 

Het figuurtje (het is wel degelijk een meis
je!) zit werkelijk boordevol simbolen. Het 
venwijst naar het boerenleven (het schilderij 
heet niet voor niets ,,De Boerenbruiloft"), 
naar onze gezellige levensaard en naar de 
reputatie van smulpapen en feestvierders die 
de Belgen hebben. Er zit ook een sfeer in van 
landelijke traditie, kleinschaligheid en vak
manschap. Het Breugel-meisje oogt lief. 

volks en simpatiek en is gemakkelijk en 
eenvoudig als Belgisch herkenbaar: het 
schilderij van Breugel is immers wereldver
maard en Breugel wordt universeel als een 
schilder van bij ons beschouwd. 

Ten slotte is het figuurtje een verbindings
teken met het beeld dat de NDALTP vroeger 
gebruikte. Daarom Is ook het Belg-logo in het 
nieuwe simbool ingepast. 

Het Breugel-meisje wordt dus de Belgi
sche tegenhangster van het Hollandse kaas
meisje en de Franse „coq gallois". Het 
straalt alle sterke punten van de Belgische 
land- en tuinbouwprodukten uit: kleinscha
ligheid, traditie, vakmanschap, gastronomi
sche kuituur." 

Nergens één woord over de ware komaf 
van Breugel, waar deze zich toch duidelijk 
situeert. Als Waal zouden wij ons ongemak
kelijk voelen met een simbool dat tot de 
Nederlanden behoort. Op een ogenblik dat 
ook Wallonië zich meer en meer, en terecht!, 
naar het buitenland als een zelfstandige 
regio manifesteert mag venwacht verwacht 
en gehoopt worden dat het zijn eigen produk-
ten niet langer onder het BELG .-label laat 
verkopen. Wij hopen dat er zich aan Vlaamse 
zijde eenzelfde beweging aftekent, want er is 
nog zoveel dat als Belgisch verkocht wordt, 
maar een duidelijke stempel van Vlaamse 
herkomst draagt. 

Tot slot. Het wordt hoog tijd dat de staats
hervorming ook in het zichtbare een gelaat 
krijgt, ten gerieve van het binnenlands én het 
buitenlands gebruik. Welk VU-parlementslid 
neemt daartoe de initiatieven? 

(m.v.l.) 
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LANDUIT 

EEN NIEUWE IMPULS VOOR KATALONIE 
Barcelona — De verkiezingsdatum staat 

vast: 15 maart. De partijen warmen zich op, 
verkiezingsplatforms worden opgemaakt, 
militanten in stelling gebracht. De Conver-
gencia van Jordi Pujol wil de volstrekte 
meerderheid behouden. Dat zal niet gemak
kelijk zijn. Op Lichtmis, zondag 2 februari 
warmde hij alvast zijn militanten op. En met 
brio! 

DE ENIGE, DE ECHTE 
Het Is middag en de zon schijnt op de 

Corts Catalans. Militanten stromen toe naar 
het Collosseum, een neo-klassiek teater dat 
de Convergencia afhuurde voor de voorstel
ling van de kandidatenlijsten. Om vijf voor 
twaalf zitten de parterre en de drie balkons 
afgeladen vol. 1800 man, telde La Vanguar-
dia. Schijnwerpers dansen in pure laser-stijl 
door de zaal heen, een kamera zweeft over 
de hoofden, tientallen flashes wachten ze
nuwachtig op de komst van Jordi, die op de 
stoep nog vlug wat aan het regelen is met de 
leider van de Union Democratica, de kristen-
demokraten waarmee hij al jaren front vormt. 
De zaal wordt historisch wanneer hij binnen
schrijdt, skandeert Jor- di, Jor- di, de staande 
ovatie duurt minutenlang. Hij is de leider, de 
enige, de echte. 

VIER LIJSTEN 
Eerst komen de lijsten van LIeida, Tarrago

na en Girona. Het valt op dat de meesten 
grijzende en kalende mannen zijn, vrouwelij
ke kandidaten zijn er echt om de lijst wat op 
te fleuren. Jongeren zijn zo schaars dat ze 
zich georganiseerd hebben mekaar toe te 
juichen. Vooraleer de langverwachte komt, is 
het de beurt aan Duran i LIeida, ex-Europar-
lementslid en voorzitter van de Katalaanse 
kristendemokraten. Hij benadrukt heel fel de 
goede samenwerking die er bestaat tussen 
de Unio en de Convergencia in de regering. 
Overigens is het een fel nationalistische 
speech, die hij zelf wat afzwakt door het te 
hebben over „kollektieve frustraties", en een 
„konjunkturele mode". 

PUJOL 
Maar het vuur wordt pas echt aangestoken 

wanneer Pujol het spreekgestoelte opkruipt. 
Omringd door een horde fotografen, krijgt hij 
zijn derde staande ovatie nog voor hij een 
woord heeft uigebracht. Merkwaardig hoe hij 
het aan boord legt: hij praat met het ritme 
van een gezonde mitrailleur, zonder adem
halen. Maar hij spreekt over de hoofden 
heen: de mensen kijken rond zich heen, 
kuchen, gaan effe buiten. Uiteindelijk is wat 

Barcelona, hart van Katalonië, beiden stellen hei wei. Dank u ! (foto Bob coecke) 

hij zegt niet zo belangrijk. Het vlees in de 
kuip is een gekend produkt, het is een huis 
van vertrouwen. Er is een goed bestuur, het 
is nationalistisch, niet te radikaal, en uitein
delijk gaat alles nogal goed met Katalonië. 
Een gedroomde uitgangspositie voor Pujol 
en de middenmoot van de Katalanen. 

Hij beschrijft Katalonië als begiftigd en 
begaafd, maar zegt dat alleen de Convergen
cia al die deugden in goede banen kan 
leiden. De nieuwe impuls nu is de impuls van 
de kreativiteit, van de eis voor kwaliteit. Het 
gaat nog om de affirmatie van wat ze gedaan 
hebben. Wat een saaie boel! Veertig minu
ten lang politiek spervuur om zijn eigen gelijk 
te bewijzen voor een publiek dat met eens 

hoeft te luisteren naar wat hij zegt om zijn 
boodschap uit te dragen. 

Katalonië en Barcelona maken het zonder 
twijfel zeer goed. Het zijn fiere feniciërs die 
hun waar zeer goed aan de man weten te 
brengen, maar die ook konstant op vernieu
wing uit zijn. Elk jaar een nieuwe steen, zoals 
op de Sagrada Familia. De Convergencia 
straalt het voorbije sukses uit, terecht. Maar 
heeft ze nog iets te vertellen voor de toe
komst? Het is allemaal nogal zelfvoldaan, 
vanzelfsprekend. En zonder twijfel verstoken 
van elk zicht op enige solidariteit, op enige 
visie naar de internationale samenleving. 
Saai! 

Herman Verheirstraeten 

SCHOENEN 

NEFRDlI^EL^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

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

AIGLE 
TRETORM 
ROIVIIKA 

AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
G U M A 

Ei 

(pabor) 
diadora 
MEPHISIO 

T M P f 
SKBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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BRUSSEL 

GROETEN UIT BRUSSEL (3) 

ONDERWIJS: POMPEN 
OF VERZUIPEN 

AAST het Cultuur- en Contact
centrum huist in een achteraf 
kantoortje op het Martelaren-
plein Gijs Garré Hij is koffiezet-
ter-studiemedewerker-portier-
klusjesman-direkteur van het 
Vlaams Onderwijscentrum 
(VOC), maar vooral een gedre
ven man Zijn werk voor het 
VOC zal hem nooit rijk maken, 
maar hij beschouwt het zo'n 

beetje als zijn roeping Nochtans zou ik het 
nooit volhouden indien ik me met regelmatig 
kon afreageren, zegt hij veelbetekenend Het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan op 
te weinig begrip rekenen vanwege het beleid 
in het algemeen en de Vlamingen in het 
bijzonder Het is steeds bidden en smeken, 
vaak vechten tegen de bierkaai Gelukkig 
kan Garré zich in het weekend naar hartelust 
uitleven op een houtstapel voor de kachel, of 
zet hij zich aan het schrijven Van zijn hand 
verscheen reeds een dichtbundel, een bio
grafie over Vincent van Gogh en een mono
grafie over Geo Sempels Kortom een bezige 
bij, een vlotte prater, een half leesbrilletje, 
veelzijdigheid troef Én een geëngageerde 
inzet voor het Nederlandstalig onderarijs m 
Brussel 

EEN KANJER VAN 
EEN HAAR 

Redenen voor hoofdbrekens heeft hij wat 
dat betreft bij de vleet Wie de leerlingenaan
tallen voor het Nederlandstalig basisonder
wijs m Brussel bekijkt, zal op het eerste 
gezicht misschien denken dat er geen vuiltje 
aan de lucht is Grosso modo stegen de 
cijfers de jongste tien jaar onafgebroken 
Maar wie waf nader toekijkt, merkt een 
kanjer van een haar m de boter En zelfs dat 
IS een eufemisme met het uitvallen van de 
haren op het 58-jang hoofd van Gijs Garre, 
groeit er een stevig kapsel onder de boter 
van het Nederlandstalig onderwijs in onze 
hoofdstad 

De stijging van de leerlingenaantallen is 
immers alleen te danken aan de toevloed van 
de anderstaligen in het Nederlandstalig ba-
sisondera/ijs (kleuter + lager) In 1990 was 
nog slechts 42% van de leerlingen afkomstig 

van Vlaamse ouders 29,1% van de leerlin
gen had taalgemengde ouders, 20,6% 
Franstalige ouders, en 8,3% nog anderstali
ge (voornamelijk migrantenouders) De 
Vlaamse aanwezigheid in het kleuteronder
wijs ligt nog lager 33,5% van de kleuters 
heeft een Vlaamse mama en papa, 28,3% 
heeft een Franstalige ouder, 27,5% heeft 
twee Franstalige ouders, en bij 10,7% van de 
kleuters wordt thuis nog een andere taal 
gesproken dan Nederlands of Frans 

De leerlingenaantallen in het Ne
derlandstalig onderwijs in Brus
sel vertonen al geruime tijd een 
stijgende tendens. Goed nieuws, 
zou u denken? Heiemaa! niet: de 
stijging van de leerlingenaantal
len is geheel te wijten aan de 
toename van het aantal icinderen 
uit taalgemengde en anderstalige 
gezinnen. In het Nederlandstalig 
basisonderwijs in Brussel zijn de 
Itinderen uit homogeen Vlaamse 
gezinnen nu reeds in de minder
heid. Wanneer deze trend zich 
verderzet, schat men dat het aan
tal Vlaamse idnderen in de Neder
landstalige Brusselse basisscho
len in het jaar 2000 gedaald zal 
zijn tot 5 è 10 procent. WIJ spralt 
met Gijs Garrévan het Vlaams 
Onderwijscentrum over de uitda
gingen die ons onderwijs in de 
hoofdstad het hoofd moet bie
den. De remedie blijl(t simpel: het 
is een verhaal van pompen of 
verzuipen. 

Zelfs indien ze dat zouden willen, kunnen 
de Vlaamse scholen in Brussel deze voort
schrijdende toevloed van Frans- en anders
taligen binnen de muren met stopzetten In 
1971 werd de Vrijheid van het gezinshoofd 
heringevoerd, waardoor de ondenwijsinstel-
lingen geen anderstalige kinderen mogen 
weigeren 

Toch ziet Gijs Garré aan die situatie ook 
enkele positieve gevolgen ,,Een aantal van 
onze peutertuinen en lagere scholen zijn in 

leven kunnen blijven dankzij die anderstali
gen Wanneer die er met waren hadden de 
Vlaamse ouders uit de buurt twee mogelijk
heden ofwel hun kinderen naar de Franse 
school in de buurt sturen, ofwel hun kinderen 
naar een Vlaamse school voeren in een 
andere gemeente 

Ten tweede verlaagt de aanwezigheid van 
anderstaligen in de school ook de drempel 
voor de migrantenkinderen Wanneer men 
ervan uitgaat dat deze kinderen hier zullen 
blijven, moeten we ons verheugen dat een 
aantal van hen naar de Nederlandstalige 
scholen komen Daar leren ze Nederlands en 
komen ze in kontakt met de Nederlandse 
kuituur Indien de Nederlandstalige scholen 
hen kunnen houden, zullen zij op termijn 
echt gaan behoren tot de Vlaamse gemeen
schap Voor ons Vlamingen, die in Brussel 
ook maar een minderheid vormen, kan dat 
alleen maar een steun betekenen naar de 
toekomst toe Pas op, zoiets zal met van een 
leien dakje lopen Je mag met vergeten dat 
voor de meeste migrantenkinderen het Ne
derlands de derde taal is, na het Arabisch of 
Turks, en het Frans " 

TREKT UW PLAN 
• Waarom sturen migrantenouders hun 
Itinderen dan toch naar een Nederlandsta
lige school? 

Gijs Garré: „Ik denk dat de belangrijkste 
reden het komfort is ze sturen hun kinderen 
gewoon naar de school die het dichtst bij ligt 
Men merkt bovendien dat de opvang van de 
migrantenkinderen in een Nederlandstalige 
school veel beter is dan in een Franstalige 
school Daar worden de migrantenkinderen 
doorgaans ontvangen zoals de Vlamingen 
vijftig jaar geleden ,, trekt uw plan, maar 't is 
hier in 't Frans" En natuurlijk groeit het 
aantal migrantenouders dat inziet dat Neder
lands kennen voor hun kinderen belangrijk is 
steeds aan Net zoals een aantal Franstalige 
ouders hun kinderen in 't Nederlands naar 
school sturen " 

• IMen zegt dat Franstaiigen hun kinderen 
vooral naar het Nederlandstalig onderwijs 
sturen omdat er in het Franstalig onder
wijs zoveel migrantenkinderen zitten? 
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BRUSSEL 

Gijs Garré: „Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is wat Brussel betreft een 
mooie intentieverklaring. Maar daar koop je niets mee. En dat is nou net het 
probleem: „Ja maar wat gaat dat kosten?" En geld is er nooit." 

(foto R. Szommer) 

Gijs Garré: ,,Dat zal voor sommigen wel 
de reden zijn, ja. Maar Ik geloof dat dat een 
minderheid Is. Men zegt trouwens ook dat In 
bepaalde scholen de Turken en de Marokka
nen mekaar niet kunnen verdragen." 

• De Vlaamse kinderen vormen in het 
basisonderwijs in Brussel niet langer de 
meerderheid. In totaal maken ze slechts 
42% van het leerlingenaantal uit. En dat is 
een gemiddelde: in bepaalde scholen is 
de koncentratie aan Frans- en anderstali
gen nog heel wat hoger. 

Gijs Garré: „Ja, dat Is een zeer zware 
handikap. De middelen die op dit ogenblik ter 
beschikking gesteld worden om die handikap 

op te vangen, zijn bijlange niet voldoende. 
Dat heeft twee mogelijke gevolgen. Ten 
eerste zal de kwaliteit van het onderwijs, en 
vooral van het verstrekte Nederlands, In die 
klassen dalen. Dat betekent dat de Vlaamse 
kinderen minder goed hun eigen taal gaan 
leren, en dat ook de anderstaligen minder 
goed Nederlands gaan leren. Het beleid 
heeft hier, tot voor twee a driejaar, nooit oog 
voor gehad. Ik pleitte vijftien jaar geleden al 
voor de oprichting van een didaktlsch cen
trum, waar men leerkrachten na hun nor
maalopleiding gedurende eenjaar bijkomen
de vorming zou verschaffen om les te geven 
In het Nederlands aan taai-heterogene klas
sen. Het is voor een onderwijzer In een klas 

met uitsluitend Nederlandstallgen al geen 
makkelijke opgave om goed taalonderricht te 
geven. Hoe moeilijk wordt het dan niet wan
neer de kinderen drie tot vier verschillende 
moedertalen hebben? Zo'n didaktlsch cen
trum bestaat nu nog niet. 

Een tweede gevolg is dat onderwijzen aan 
een klas met veel anderstaligen heel wat 
moeilijker is dan aan een klas waar Iedereen 
thuis dezelfde taal spreekt. Bovendien komt 
het vaak voor dat de onderwijzers tijdens hun 
vrije woensdagnamiddag onbezoldigd bijles
sen Nederlands moeten geven. Kijk eens, 
dan moetje al een hele grote idealist zijn om 
dat vol te houden." 

NEDERLANDS VOOR 
DE OUDERS 
• Bestaat het gevaar niet dat de kinderen 
uit homogeen Nederlandstalige gezinnen 
omwille van de daling van de kwaliteit van 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, 
naar Vlaamse scholen in de rand uitwij
ken? 

Gijs Garré: „Dat gevaar bestaat, maar ik 
zou het niet overdrijven. Het klopt dat er 
meerdere leerlingen uit het lager en sekun-
dalr onderwijs afhaken en naar Vlaams-
Brabant naar school gaan. Maar dat heeft 
andere oorzaken dan de toevloed van an
derstaligen In het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel en de daarmee gepaard gaande 
daling van de kwaliteit. 

Brussel Is zoals elke andere grote stad een 
aantrekkingspool Inzake onderwijs. Dat geldt 
voor het lager ondenvijs, en vooral voor het 
sekundair ondenwijs. Nu zien we een tegen
overgestelde trend. En dat heeft verschillen
de oorzaken: de stad verloedert, de straten 
zijn onveiliger, het verkeer is drukker, etc. 
Bovendien heeft men de jongste vijftien jaar 
in de gemeenten net buiten de 19 grote 
schoolkompleksen voor het sekundair onder
wijs neergepoot en heel wat lagere buurt-
scholen gebouwd. Vroeger kwamen de kin
deren vanuit de rand allemaal naar Brussel. 
De leerlingenaantallen In de Brusselse scho
len zijn nu gedaald tegenover vijftien jaar 
geleden. Wij hebben echter geen Vlamingen 
uit Brussel verloren in onze scholen, maar 
wel Vlamingen uit de rand. Vooral het sekun
dair onderwijs In Brussel lijdt daaronder." 

• Dreigt het schoolgebeuren in scholen 
met een hoge koncentratie aan Franstali-
gen niet verf ranst te worden? Ouderavon
den die in het Frans plaatsvinden, het 
kontakt tussen leerkracht en ouder dat 
eentalig Frans verloopt, een meerderheid 
Franstaligen in de lokale schoolraad, slui
pende tweetaligheid in de briefwisseling? 

Gijs Garré: „Kijk, daar moet men genuan
ceerd in zijn. Er zijn scholen waar zich,die 
problemen niet stellen. Omdat de leerkrach
ten zich bvb. sterk houden aan het Neder-

> 
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landstalig karakter van hun school, en niet 
plooien voor de Franstalige ouders. In ande
re scholen, met een hogere koncentratie aan 
Franstaligen, of waar het socio-ekonomisch 
nivo van de ouders wat lager ligt, wordt het 
moeilijker om het schoolgebeuren eentalig 
Nederlands te houden. Zo zijn er een aantal 
scholen waar op bepaalde ogenblikken meer 
Frans gesproken wordt dan Nederlands. Dat 
zou natuurlijk niet mogen. De adviezen naar 
de scholen toe zijn: het Nederlandstalig 
karakter van de school bewaren en duidelijk 
afficheren. 

Maar je moet je de menselijke situatie 
eens voorstellen wanneer je als leerkracht te 
maken krijgt met een Marokkaanse vader of 
een Franstalige moeder die geen gebenedijd 
woord Nederlands kennen. Dat is natuurlijk 
hun schuld. Maar wanneer je zoon- of doch
terlief goed wilt begeleiden, goed Neder
lands wil leren, ervoor zorg wil dragen dat hij 
of zij het nivo van de klas niet naar beneden 
trekt, dan moetje af en toe eens met vader of 
moeder praten. En dan moet je dat in het 
Frans doen, anders snappen die mensen er 
geen jota van. 

Men is nu pas begonnen met de organiza-

tie van taallessen voor ouders, in de school. 
Op die manier wordt de macht van de direk-
tie groter. Bij de inschrijving van anderstalige 
kinderen kan men de ouders dan zeggen dat 
er op school ook Nederlandse lessen gege
ven worden voor de ouders. Wanneer de 
ouders geen deel wensen te nemen aan die 
lessen, kan men hen verwijzen naar het 
Franstalig onderwijs, of hen alleszins duide
lijk maken dat er in het Nederlandstalig 
onderwijs geen Frans gesproken wordt, ook 
niet tegen de ouders." 

150 LEERKRACHTEN 
EKSTRA 
• Werd er in het Vlaams regeerakkoord 
voldoende aandacht geschonken aan de 
noden van het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel? 

Gijs Garré: „Wel, er staan een paar din
gen in, hé. Zeer vaag, zoals steeds in regeer
akkoorden. Het is een mooie intentieverkla

ring, maar daar koopje niets mee. En dat is 
nou net altijd het probleem: „Ja maar, wat 
gaat dat kosten ?" En geld is er nooit. Kijk, 
wanneer U me vraagt even in cijfers uit te 
drukken wat het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel nodig heeft, zeg ik: 120 a 150 
leerkrachten in kleuter- en lager onderwijs, 
die zich uitsluitend bezig houden met het 
opvangen van de taalachterstanden. Die de 
Vlamingen beter Nederlands leren, en die de 
anderstaligen beter en sneller op hetzelfde 
nivo brengen, zo simpel is het. En er zijn 
voldoende mogelijkheden om dat allemaal 
binnen de schooltijd te doen." 

• Indien de huidige evolutie zich verder-
zet, telt het Brussels Nederlandstalig ba
sisonderwijs in het jaar 2000 nog tussen 
de 5 en de 10% kinderen met Vlaamse 
ouders. 

Gijs Garré: „Als de evolutie zich verder-
zet, zal het die richting uitgaan, ja. Maar het 
is niet zo eenvoudig om daar iets tegen te 
doen. Tenzij men een aantal scholen sluit, en 
de Nederlandstaligen koncentreert. Daarte
genover staat natuurlijk dat de migrantenkin
deren die nu in het Nederlandstalig onder
wijs zitten, tegen dan zelf kinderen hebben. 

PROMOTIE VOOR DE BLAUWE N 
Het Vlaams Onderwijscentrum (VOC) 

werd in 1967 opgericht op initiatief van 
Hendrik Fayat en Lode Craeybeckx. Sa
men met Vlaamse verenigingen als het 
Davidsfonds, het Willemsfonds, het Ver
meylenfonds, het VEV, de VTB e.a. wer
den de handen uit de mouwen gestol<en 
voor het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel. Koken kost echter geld, en men 
besloot een spektakulaire steunaktie op 
touw te zetten. Er werden brieven ge
stuurd naar de Vlaamse burgemeesters, 
met de bedoeling dat elke gemeente 1 
frank per inwoner per jaar zou storten 
voor het VOC. De eerste vijf positieve 
reakties kwamen uit Haacht (300 fr.), 
Zottegem (2.000 fr.), Edegem (5.000 fr.), 
Vilvoorde (10.000 fr.) en Staden (1.000 
fr.), zij het dat deze gemeenten de simbo-
lische frank per inwoner danig naar bene
den toe hadden afgerond. Desalniette
min brachten einde 1969140 gemeenten 
1.117.927 frank samen. 

Het VOC werkt voor de zes verschillen
de onderwijsnetten en heeft een simpele 
opdracht: promotie maken voor en infor
matie bezorgen over het Nederlandstalig 
scholenaanbod in Brussel. Alle Neder
landstalige scholen zijn herkenbaar aan 
een blauwe N in een groene cirkel. Er 
werden en worden grote affichekampan
jes opgezet voor het Nederlandstalig on-
denwijs. 

Drieëntwintig jaar geleden organizeer-
de het VOC de eerste bosklassen, toen 
Kempenklassen genoemd, in Houthalen. 
Sedertdien werden de openluchtklassen 
in de meeste scholen een jaarlijks terug
kerende klassieker. 

In bmmé hoofcWad 
1970 17 

Elk jaar brengt het VOC ook een nieu
we Gids der Nederlandstalige Scholen in 
Brussel-hoofdstad uit. Hij wordt steeds 
dikker. Er komt meer en meer informatie 
in die nuttig is voor ouders en studenten, 
ook over het Vlaamse leven in Brussel. 
Van een krantje van 8 bladzijden in 1968 
groeit de Gids uit tot een boek van meer 
dan 200 bladzijden. 

Het VOC werd tot voor vorig jaar betoe
laagd door de Vlaamse gemeenschap. 
Vanaf 1991 werd de toelage voor het 
VOC van de Vlaamse gemeenschap 
overgeheveld naar de Vlaamse gemeen
schapskommissie (VGC). Die toelage 
(8,5 miljoen frank per jaar) bleef sedert 
1980 onveranderd. Wanneer die toelage 
gewoon maar geïndekseerd zou zijn, zou 
het VOC al 14,5 miljoen frank moeten 
krijgen. Maar men verwacht wel dat het 
VOC met die 8,5 miljoen hetzelfde blijft 
doen als tien jaar geleden. Daarom ging 
het VOC op zoek naar sponsors, een zeer 
delikate aangelegenheid voor een onder-
wijsvereniging. 

Naar de toekomst toe droomt Gijs Gar
ré ervan om Brusselse scholen in die 
mate in kontakt te brengen met Vlaamse 
scholen buiten Brussel dat er haast on-
verbreekbare banden groeien. In het ka
der van zijn solidariteit tussen Vlaande
ren en Brussel wil Garré deze ideale 
kontakten peterschappen noemen. „Ge
woon om die Vlamingskes te leren inzien 
wat het is om les te krijgen en te geven in 
Brussel, en omgekeerd. Dat die band 
echt wordt, verder gaat dan een toeris
tisch uitstapje naar de Grote Markt en de 
KVS. Het zal weer een beetje geld kos
ten, maar we zullen wel zien waar we dat 
gaan halen." 
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Gijs Garré droomt ervan de band tussen Vlaanderen en Brussel te verstevigen 
via kontakten tussen Vlaamse scholen uit Brussel met Vlaamse scholen buiten 
Brussel. Kontakten die zich niet beperken tot een uitstapje naar de Grote Markt 
of Mini-Europa, maar „peterschappen". (foto archief) 

Wanneer we er op dit moment alles aan doen 
om de migrantenkinderen die we nu in onze 
scholen hebben te houden, en voldoende 
Nederlandse lessen organizeren voor de 
ouders, dan zullen de kinderen van 2000 zo 
goed als Vlaming geworden zijn. De situatie 
zal er zo hopelijk wat rooskleuriger uitzien." 

• Dat veronderstelt dan dat er op dit 
ogenblik ontzettend veel geld gepompt 
moet worden in de integratie van de mi
granten, en meer bepaald in het organize
ren van Nederlandse taallessen. 

Gijs Garré: „Inderdaad, dat is het enige 
middel. De taal aanleren brengt je zoveel 
stappen dichter bij een volk of een gemeen
schap." 

• Houdt het hoger en universitair onder
wijs zich goed staande? 

Gijs Garré: „Ja. Het is alleen spijtig dat 
Brussel in aanvoelen nog geen Vlaamse 
universiteitsstad is. Maar ik vind het nog 
erger dat er aan de Vlaamse universiteiten in 
Brussel nog geen intellektueel diskours is 
ontstaan over de problemen van de Brussel
se Vlamingen. De studenten komen hier 
studeren, maar daar blijft het bij. Ze nemen 
veel te weinig deel aan het gemeenschapsle
ven in Brussel. De meesten voelen voor 
Brussel niets, interesseren zich niet voor de 
problematiek van de stad." 

ELKE LERAAR 
IS TAALLERAAR 
• Hoe kijkt het Nederlandstalig onderwijs 
aan tegen Brussel als Europese hoofd
stad? 

Gijs Garré: „Die Europese integratie 
vormt hier in Brussel voor ons onderwijs, 
samen met de stijging van de anderstaligen 
in de klassen, een zeer belangrijke uitda
ging. Wij hebben als Vlamingen in het onder
wijs steeds nagelaten om onze positie in dat 
grote Europa te bepalen. Wij zitten hier in 
Brussel tussen twee vuren: de voortschrij
dende Europese integratie, en anderzijds 
onze minderheidspositie als Vlamingen in 
een stad met een meerderheid Franstaligen. 
Zolang Vlaanderen, en nu ga ik een groot 
woord gebruiken, zich niet duidelijk solidair 
wil opstellen met de Brusselse Vlamingen, 
gaan we het hier niet halen. En met „soli
dair" bedoel ik „solidair met alle materiële 
gevolgen vandien". 

Anderzijds dient in het Nederlandstalig 
Brussels onderwijs de Vlaamse identiteit uit
gebouwd worden tegenover het grote Euro
pa. We moeten eerst weten wie we zelf zijn, 
en waar we zelf staan, vooraleer we de 
Europese uitdaging kunnen beantwoorden." 

• En hoe kan die identiteit uitgebouwd 
worden? 

Gijs Garré: „Wat het ondemfijs betreft, 
moet men ervan uitgaan dat elke leraar, 
onaf gezien van zijn vak, in de eerste plaats 
taaileraar is. Als een leraar wiskunde slecht 
Nederlands praat, of geen rekening houdt 
met de taalfouten die zijn leerlingen maken, 
dan doet hij zijn taak niet naar behoren. En 
ten tweede is elke vakleraar ook geschiede
nisleraar. Als ik als leerkracht scheikunde of 
biologie niet praat over de Gentse professor 
Fiers, die een wereldautoriteit is op het vlak 
van de biochemische plantgenetika, dan ben 

ik een onnozelaar hé! Het is door die venvij-
zingen dat er een identiteit en een historisch 
bewustzijn gekweekt wordt! Maar... dan heb 
je beter gevormde leraars nodig, en zo belan
den we bij de vorming van onze leerkrach
ten. En pas op, dat geldt voor gans Vlaande
ren, maar in Brussel voelen we dat beter aan, 
en hebben we dat dringender nodig. Vlaan
deren moet eens beginnen inzien dat Brus
sel wat dat betreft in een zeer specifieke 
situatie verkeert." 

(pdj/ts) 
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PAJOTTENLAND LITERAIR 

D
E belangstelling voor het In kaart 
brengen van de lokale literatuur 
is de jongste jaren sterk voel
baar. Voorlopers van deze klein
schalige benadering zijn gewes
telijke verenigingen van auteurs 
als de Vereniging van Kempi-
sche Schrijvers, van Westvlaam-
se Schrijvers, van Limburgse 
Schrijvers, enz. Vanaf 1985 ver
scheen bij Hadewych een reeks 

literaire gidsen voor de Vlaamse provincies. 
Ook steden (en hun regio) vormen het onder
werp van lijvige overzichten: Brugge ge
schreven van Fernand Bonneure en Kortrijk 
in de Moderne Nederlandse Letterkunde van 
Piet Thomas zijn daarvan vrij recente voor
beelden. Bescheidener van opzet is de bun
deling die Rik Vanmulders maakte van zijn 
krantenartikels: Ongehoord. 27schrijvers uit 
de Denderstreek. Met Het Pajotttenland door 
schrijvers heen sluit Stefan Van den Bos
sche zich bij deze trend aan. 

Geen enkele auteur van deze lukraak 
vermelde werken zal toegeven aan een geo
grafisch determinisme als zou een bepaalde 
streek of stad een eksklusieve stempel druk
ken op de literaire aktiviteit. Een auteur 
schrijft omdat hij moet schrijven. Die innerlij
ke gedrevenheid kan dan wel een klankbord 
of voedingsbodem vinden in het hem omrin
gende landschap. 

SCHELDNAAM 
In het begenadigde Pajottenland ligt dat 

niet anders. De titel die Stefan Van den 
Bossche zijn bundeling van herwerkte tijd
schrift- en krantenbijdragen meegeeft, wekt 
de indruk een evokatie te zijn van het Pajot
tenland in teksten van schrijvers. Geldt dat in 
zijn benadering van het werk van oudere 
auteurs wel, dan verschuift het aksent in het 
boek bij de volgende generaties gaandeweg 
naar een literair profiel van auteurs die in het 
Pajottenland werkzaam zijn. 

De naam Pajottenland is overigens een vrij 
jong gegeven. Het was de Lennikse advo-
kaat Frans-Jozef De Gronckel die in 1864 
voor het eerst de naam gebruikte en vermoe
delijk was het woord 'païot' aanvankelijk een 
scheldwoord uit de tijd van de Brabantse 
Omwenteling. Vooral door de gedichten van 
Po/de Monf vond de benaming ingang en het 
was ook de dichter uit Wambeek die in een 
voetnoot bij zijn ode 'Aan mijn Pajottenland' 
(1924) de beste geografische omschrijving 
ervan gaf: ,,het bij uitstek schilderachtige 
gewest, waarvan de heuvelen en dalen zich 
uitstrekken tusschen (oostelijk) de Zenne en 
(westelijk) de Dender, tusschen (noordelijk) 
den staatsspoonweg Laken-Assche en (zui
delijk) ongeveer de grens van de provincie 
Henegouw." (19) 

Stefan Van den Bossche heeft een twaalf
tal auteurs geselekteerd 'die op kreatief 
gebied, poëzie en literair proza dus, aktief 
waren en het nog zijn én in die aktiviteit een 
bepaalde affektie tot hun Pajottenlandse 
stek etaleerden.' (10) 

Die band met het land is het meest nadruk
kelijk aanwezig bij de reeds vermelde de 
Mont en bij August van Cauwelaert. 

Pol de Mont, wiens poëtisch oeuvre gro
tendeels voor de eeuwwisseling ontstond, 
heeft vanuit Antwerpen zijn geboortestreek 
bezongen. Het slot van zijn latere Ode uit 
1924 tipeert zijn verhouding tot het land van 
herkomst: Deze arme verzen, ver van u 
geschreven,/ maar vol van u, zoals mijn hart 
ook blijft,/ U worden zij tot onderpand gege
ven,/ dat ware trouw tot in de dood beklijft. 
Ook Van Cauwelaert werkte en schreef in 
Antwerpen en ook in zijn proza en poëzie is 
de herinnering aan zijn kinderjaren in het 
Pajottenland steeds aanwezig: Herken ik 
nog dees rijke, heuvlende landouwen... luidt 
het in lente. 

Later zijn de schrijvers soberder geworden 

Wie Pajottenland zegt, denkt aan 
Breugei. Maar de schilderachtige 
streek ten zuiden van Brussel 
werd ook vluchtheuvel en voe
dingsbodem voor heel wat schrij> 
vers. Stefan Van den Bossche 
vulde een aantal namen in op de 
kaart van deze paradiiseiijke 
streek. 

in het uitdrukken van de verbondenheid met 
het land. De ingeweken Kempenaar Bert 
Decorte schreef nog wel een Brabantgedicht 
{Brabant, zwaar land, maar lenig in uw heu
pen...) en men mag dan wel Hubert van 
Herreweghen 'de dichter van het Pajotten
land' noemen, het land als dusdanig gaat op 
in de eigen tematiek van de dichters. De 
verhouding tot de geboortestreek of hun 
tweede land wordt vaak verklaard in termen 
van herinnering aan het paradijs van de 
kinderjaren en de rust die schrijvers vinden 
in de schoot van het Pajottenland {Rudolf 
van de Perre, Egbert Aerts, Maurits Van 
Liedekerke, Marcel van Nieuwenborgh). Bij 
anderen is de tematiek van de verbonden
heid met het landschap vrijwel afwezig {Ben 
Cami, Ivo Van Strijtem en Koen Stassijns). 

COLLINEINSPIREE ~ 
De verschuiving van de anekdotiek uit de 

eerste bijdragen naar een meer substantieel 
beeld van de auteurs (wat zich eveneens laat 
voelen in de aard van het overvloedig foto
materiaal) resulteert in een aantal boeiende 

Pajottenland: „Herken ik nog dees 
rijke, heuvlende landouwen"... 

(foto P. Bolslus) 

schrijversprofielen. In een toegankelijke taal 
schetst Van den Bossche een literair portret 
van dichters en prozaïsten. 

Het merkwaardigste hoofdstuk uit het werk 
is gewijd aan Karel van de Woestijne die van 
april 1917 tot oktober 1918 in Pamel ver
bleef. Naar het voorbeeld van Maurice Bar-
rès vond hij een 'colline inspirée'op de heu
vel van de Ledeberg. Van de Woestijne 
schreef er wel geen verzen maar zijn novel
len De boer die sterft en De leemen torens 
werden in die periode geschreven. Overi
gens beschouwrt Van den Bossche de Pamel-
se periode als een breuklijn in het werk van 
de dichter die nadien in een meer spiritualis
tische richting evolueerde. 

'Het enige stof dat dit boek heeft willen 
doen opwaaien, is dat wat op te lang opge
bruikt gebleven boeken lag' (166) zegt de 
auteur. De overweldigende belangstelling bij 
de voorstelling van het boek in Liedekerke, 
doet hopen dat deze publikatie alvast voor 
veel streekgenoten een wegwijzer zal zijn 
naar het werk van belangrijke lokale auteurs. 

Als eerste worp van een literair overzicht 
van het Pajottenland is dit boek een goede 
aanzet tot een doorgedreven onderzoek van 
de literaire bedrijvigheid in de streek. 

P. Lateur 

— Het Pajottenland door schrijvers heen. Stefan 
Van den Bossche. Uitg. Facet. Antwerpen-Dron-
ten. 1992. 167 biz. 695 fr. 
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ZEEP, MET EEN REUKJE AAN 
Naar jaarlijkse en loflijke gewoonte wordt 

tijdens de komende Jeugdboekenweek van 
11 tot 25 maart door de Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen 
aan jeugdige lezers een boek kado gedaan. 
Dit jaar een voor kinderen tot en met 12 jaar 
en een voor tieners vanaf 15 jaar. Het strekt 
de VBVB en de meewerkende financiële 
instelling (Anhyp) tot eer dat zij dit reeds 
zovele jaren volhouden. 

Door een gunstige wind kregen wij inzage 
van het manuskript dat als geschenkboek 
'92 onder tieners zal verspreid worden. 

Dit jaar werd de opdracht toevertrouwd 
aan Hugo Matthysen, gekend als liedjes
schrijver en zanger, als auteur en (samen 
met dorpsgenoot Bart Peeters) als maker 
van het programma Het Leugenpaleis op 
Radio Brussel. 

,KLASSEBEEST' 
Het verhaal dat Matthysen ten beste geeft 

draagt de naam Zeep en vertelt uit het leven 
van „onze held, de chemicus Jozef Kleur-
boom." Deze, aldus de auteur,,, ongelooflij
ke idioot" is uitvinder van de meest rare 
dingen; een zelfreinigend soepbord, b.v. 
Maar de man is ook op zoek naar iemand 
waarmee hij zijn leven kan delen. Een lo
venswaardig verlangen dat tieners en ande
re mensen moet aanspreken. Maar wij heb
ben de nodige moeite met het woordgebruik 
dat Matthysen daarbij hanteert. 

Het gevaar als niet-meer-van-deze-tijd ver
sleten te worden is aan ons niet besteed, 
maar fijngevoeligheid is anders. Het is onze 
overtuiging dat auteurs de doelgroep waar
voorzij schrijven moeten eerbiedigen. En dat 
heeft niks met kinderachtigheid en/of dom-
houderij te maken, maar met eerlijkheid. Wie 
het andere geslacht — om dit voorbeeld 
maar aan te halen — als ,een klassebeest' 
beschrijft zit ons inziens fout. Wij hebben 
niets tegen het aanbrengen van alle mogelij
ke tema's die (ook) jongeren beroeren. Er 
zijn de jongste tijd trouwens genoeg voortref
felijke kinder- en jeugdboeken geschreven 
die ,moeilijke' onderwerpen behandelen, wij 
sommen op: seks, sterven, echtscheiding, 
kollaboratie, enz... Bij ons weten gebeurde 
dit telkens met omzichtigheid en met kennis 
van het bevattingsvermogen van de doel
groep. 

Waarover gaat het in Zeep? Op zoek naar 
een relatie slaat Jozef Kleurboom zijn slag in 
en om supermarkten in de hoop er een 
,klassebeest' tegen het lijf te lopen, hij kan 
de identiteit van zijn slachtoffer achterhalen 
door het intikken van autonummerplaatcij-
fers in zijn draagbare PC, vervolgens kraakt 
hij in een handomdraai de rijkswachtdata

bank. Zo komt hij Natasja Smalends, een ,lief 
fel steppepaardje' op het spoor. 

Eens tevreden over het uiterlijke van de 
vangst is voor Kleurboom het ogenblik aan
gebroken om een andere uitvinding op zijn 
slachtoffer toe te passen. Daartoe heeft hij 
een wonderlijk stuk zeep, zie de titel van het 
verhaal, uitgevonden dat hij stiekem venvis-
selt met de zeep die ,dat kind' heeft ge
kocht... 

Eer Kleurboom de truuk met de zeep op 
vrouwen toepast heeft hij zijn mannelijke lab-
kollega's getest. Daarvoor komen Paul 
Schrikdop en Frank Hopjas in aanmerking. 
En het lukte, zij werden verliefd op mekaar. 
Voor de auteur een gelegenheid om een 
mannelijk personage te laten zeggen ,,dat de 
liefde tussen twee mannen oneindig veel 
rijker en intenser is." Volgt de beschrijving 
hoe zo'n prille mannenliefde werkt. Moest 
het verhaal niet voor tieners bestemd zijn je 
zou er nog kunnen mee glimlachen ook, 
maar de suggestie roept zoveel vraagtekens 
op dat ze alleen maar voor ven/varring kan 
zorgen. ,,Bij wijze van antwoord streelde 
Frank Hopjas grijnzend een erlenmeyer, 
waarbij hij langzaam zijn lippen tuitte. Vervol
gens likte Paul Schrikdop zijn proefbuis, 
waarop Frank Hopjas als een dartel elfje 
testrezultaten in het rond strooide." 

ZEVEN ORGASMEN 
Onze verliefde held-uitvinder boekt sukses 

wanneer hij draaiend ,als een vliegwiel om 
een as van liefdevolle razernij' ten huize van 
zijn ,lief fel steppepaardje' aanbelt en zich op 
haar stort. Tot en met de boodschap hoe hij 
er ,na zeven orgasmen (of zo) ' aan toe is: 
...meer dood dan levend... 

Maar wat blijkt? De vrouw is niet Natasja, 
wél haar moeder Paula: ,die dampende 
Brabantse merrie'. 

Paula, onwetend in aanraking gekomen 
met de wonderzeep, is totaal van haar melk 
en raakt bezeten. „U heeft vanalles in mij 
losgemaakt. Ook heel dierlijke dingen. Ik 
mag daar niet aan toegeven, dat weet ik." 
bekent de vrouw later in een afscheidsbrief 
aan Jozef Kleurboom. 

Onder de indruk van deze eerlijke beken
tenis besluit de uitvinder zijn zeep door het 
raam te gooien. Of neen, hij wil ze nog één 
keer toepassen op z'n manke kat. Wat hij 
beter niet had gedaan want het beest werkt 
haar bronst op het baasje uit... 

Zeep is een fraai bedacht en bij wijlen 
goed geschreven verhaal, maar wij blijven bij 
onze bezwaren dat men tieners geen tekst 
aanbiedt in een taalgebruik waar velen van 
hun leeftijd beslist geen raad mee weten. En 
wat met het argument dat de tieners-van-
vandaag hét allemaal al gezien hebben? 
Best mogelijk, maar dat lijkt ons geen reden 
om er nog een schepje bij te doen; ook met in 
geschenkverpakking. 

(m.v.l.) 

Hugo Matthyssen, talentvolle jongen, 
maar dit keer z'n boekje te buiten... 

(foto BRT) 
- Zeep. Hugo Matthysen. Jeugdboekenweek 
1992. Uitg. Dedalus, Antwerpen. 30blz. Gratis. 
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DE TOTALITEIT VAN EMMANUEL LEVINAS 
Emmanuel Levinas werd geboren te Kau

nas (Litouwen) in 1906, uit een Joods-Litouw-
se familie. Na de l<ommunistische revolutie 
vertrok hij in 1920 naar Straatsburg om er 
filosofie te gaan studeren. Daar werkte hij 
aan zijn proefschrift over Husserl. In 1928 
ging hij naar Freiburg i.Breisgau om er 
verder Husserl en vooral Heidegger te gaan 
bestuderen (Sein un Zeit was dat jaar ver
schenen). 

De invloed van Heidegger is nog te mer
ken in het in 1930 verschenen proefschrift La 
theorie de l'intuition dans la phenomenologie 
de Husserl. In de jaren dertig verbleef hij in 
Parijs. 

Tijdens de oorlog was Levinas als Frans 
militair krijgsgevangen in Duitsland en hij 
werkte er aan het boekje waarin zijn eigen 
oriëntatie reeds naar voren komt: „De l'exis-
tance a l'exitant. De beweging van het den
ken, zegt hij, loopt niet van de individuele 
zijnden naar het Zijn, (vom Seindenden zum 
Sein) maar omgekeerd. 

Vanaf 1947 gaf hij voordrachten in het 
College Philosophique, dal door Jean Wahl 
buiten de Sorbonne was opgericht. Later 
werd hij direkteur van een school voor Jood
se leraars. Inmiddels bestudeerde hij gron
dig de Talmoed en schreef een groot aantal 
artikels over religie en filosofie. Het was 
echter pas vanaf 1961, wanneer hij Totalité 
et Infini als tesis voor het staatseksamen 
presenteerde, dat hij bekendheid venwierf. 

Een groot aantal publikaties van geringere 
omvang — artikels, recensies — volgde tot in 
1974 zijn tweede grote werk verscheen: 
Autrement qu'être. Van dit werk verscheen 
nu een vertaling in het Nederlands door AB 
Kalshoven, uitgegeven door Ambo, Baarn 
(voor Vlaanderen: Westland, Schoten). Van 
Totalité et Infini was bij dezelfde uitgever al in 
vertaling verschenen in 1987, evenals de 
bundeling van diverse essais {Het Menselijk 
Gelaat). 

TOTALITEIT 
Anders dan zijn, het tweede hoofdwerk 

van Levinas, moeten wij zien als voortzetting 
van Totaliteit en oneindigheid; beide werken 
diepen het fundamentele gegeven van Levi
nas' filosofie uit. 

Deze filosofie is een kritiek op de van de 
Grieken overgeërfde Westerse denkwijze, op 
de sedert Parmenides overheersende pri-
mauteit van de ontologie, van het Zijn. Gaan 
we even summier na, hoe dit Westerse 
denken zich ontwikkelt. Het Ik, via en bij 
monde van de filosoof, overschouwt aarde 
en hemel, ziet alles als een totaliteit of wil het 
tot die totaliteit leiden. Hij probeert die te 
begrijpen en te grijpen, d.i. te ondera/erpen 
aan zichzelf (door ekonomie, politiek, tech
niek). Er is echter een grote diversiteit en 

animositeit tussen de individuen: die moet 
„aufgehoben" worden in een alomvattende 
eenheid. Via de fenomenen komt het den
kende Ik tot de totaliteit, en tenslotte tot de 
vraag naar de grond van dit éné Zijn. De weg 
van het denken gaat dus, in deze filosofie, 
van de zijnden naar het Zijn, van het subjekt 
over het objekt naar de totaliteit. 

Neen, zegt Levinas in Totalité et Infini. De 
ondertitel van dit werk luidt overigens ,,essai 
over de exterioriteit" en het bevat een kritiek 
op de wijsbegeerte zoals die — van Parmeni
des tot Heidegger — te werk ging: een kritiek 
op het immanentie-denken en op de interiori-
teit van het op zichzelf terugplooiende Ik. 
Levinas beweert dat het totaliteitsbegrip van 
de Westerse filosofie geen ruimte overlaat 
voor de Ander, die niet kan gevat worden als 
een objekt. Naast het Zijn van de Westerse 
filosofie is er een Anders dan Zijn. De werke
lijkheid aan dewelke de filosoof tot nog toe 
voorbijzag, is de aanwezigheid van de ande
re naast mij. De ontologie ging de relatie van 
de zijnde tot het Zijn na. Maar buiten die 
relatie is er een, die aan het ontologisch 
denken ontsnapt die van een zijnde tot een 
ander zijde, die van mens tot mens. Deze 
relatie, zegt Levinas, „is echter niet opnieuw 
een betrekking tussen subjekt en objekt, 
maar een nabijheid, een relatie met de An
der... Zoals de idee van het Oneindige boven 
het Cartesiaanse denken uitgaat, zo is de 
Ander geproportioneerd aan de macht en de 
vrijheid van het Ik. Deze disproportie tussen 
de Ander en het Ik is precies het morele 
bewustzijn..." 

In Anders dan Zijn belicht Levinas deze 

subjektiviteit die het alterego niet opslorpt in 
het ego, die de Andere niet herleidt tot de 
Zelfde. Want de Andere stelt zich op tegen
over mij als de hoogte, stelt zijn vordering 
aan mij. Slechts in de erkenning van de 
macht van de Andere, waardoor ik mijn eigen 
ego-logie overstijg, slechts in het gelaat van 
de Andere dat mij beveelt, kan ik mezelf 
overstijgen, kan ik los komen uit de autono
mie, uit de soevereiniteit van het subjekt. 

Deze erkenning van de aanwezigheid van 
de andere mens als fundamentele werkelijk
heid staat apart van de totaliteitsbestreving 
in het denken en handelen want nu is mijn 
verantwoordelijkheid geëngageerd. Niet mijn 
weten of handelen maar mijn gedrag, de 
etiek, staat nu voorop en geeft mijn bestaan 
zin. 

IETS TE ZEGGEN 
In Anders dan zijn geeft Levinas vooreerst 

in een Kort Bestek en in een veertigtal 
bladzijden een kompakte samenvatting van 
heel het boek. Dan worden in een vijftal 
kapittels de tema's uitvoerig behandeld, die 
nu meer de klemtoon leggen op het subjekt. 

Uiteraard rijzen er vragen op bij dit werk, 
dat Frangois Guibal in een studie over Levi
nas, verschenen bij Aubier-Montaigne, een 
„loflied op de exterioriteit, een,,apologie van 
de Andere" noemde. En uiteraard komen er 
ook objekties zoals o.m. in het laatste hoofd
stuk van Guibals studie zelf, of zoals in 
Derridas L'Ecriture et la Difference. 

Anders dan zijn is, evenals Totaliteit en het 
Oneindige geen gemakkelijk boek, maar het 
is evenmin droog: Levinas schrijft boeiend, 
diskuterend, de gedachten uitdelvend tot de 
grond maar tevens konkreet. In de inleiding 
tot de Nederlandse vertaling van Het mense
lijk gelaat schrijft R. Bakker dat ,,als er één 
filosoof is die in onze tijd nog iets te zeggen 
heeft, is dit ongetwijfeld Emmanuel Levi
nas". Men kan hierbij de bedenking maken, 
dat dit ook over andere moderne filosofen 
gezegd werd. Maar als er een wijsgerige 
basis te vinden is voor de „intersubjektieve 
relaties", voor onze mede-menselijke verant
woordelijkheid, dan is het wel hier. In zijn 
artikel over Levinas in Hedendaagse Franse 
filosofen schrijft A. Th. Peperzak: „Men kan 
niet beweren dat Levinas uit de intersubjek
tieve relatie de grondlijnen van een sociale 
filosofie heeft afgeleid; ook zal men in zijn 
oeuvre geen uitputtende behandeling vinden 
van deze verhouding en de kategorieën van 
het sociale en politieke, maar wel vinden we 
er een aantal belangrijke aanwijzingen om 
die verhouding nader te bepalen..." 

J.D. 

Emmanuel Levinas: krit iek op het Im
manentie-denken. (foto V.D. Abeele) 

— Anders dan zijn. Emmanuel Levinas. Uitg. 
Ambo, Baarn/Westland, Schoten. 304 biz., 
1.090 fr. 
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OORLOGSDAGBOEKEN 
Het literaire tijdschrift 'HeL publiceert m 

haar jongste nummer onuitgegeven frag
menten uit oorlogsdagboeken Als een bij
drage tot beter begrip en verzoening, want — 
zo schrijft hoofdredakteur Hans Devroe — 
„ieder is op zijn tijd een Jood en ieder wordt 
een Palestijn" (een Koerd, een Kroaat, een 
Albanees en ga zo maar verder, voegen wij 
er zelf aan toe) 

Er IS de oorlog van de overwinnaars En de 
overwinnaars worden ooit verliezers Wat 
voor de ene zijde een held is, kan voor de 
andere kant een moordenaar zijn Alleen 
winnaars hebben altijd gelijk met een oceaan 
van bloed, leed en tranen als gevolg 

HUBERTINA ARETZ ~ 
Een fragment uit twee dagboeken vertelt 

over de aanhouding van twee vrouwen Zelf 
heeft ondergetekende Anna Hubertina Aretz 
zeer goed gekend De kennismaking kwam 
tot stand via Maurits Coppieters en Walter 
Luyten, ter gelegenheid van een herdenking 
van Borms Beiden koesterden een warme 
simpatie voor deze merkwaardige vrouw die 
als gewezen verzetstrijdster zich volledig 
heeft ingezet voor de amnestie-gedachte Uit 
louter menselijkheid en omdat ze haar eigen 
leed steeds heeft kunnen sublimeren Alhoe
wel er een generatie verschil tussen ons lag, 
IS de vnendschap met haar onvergetelijk 
geweest Deze vrouw straalde warmte uit, 
zoals men vandaag nog zelden ondervindt 

ZWART OP WIT ~ 
Het tweede oorlogsfragment komt van Hil

da Uytterhoeven Die ken ik natuurlijk ook 
Met schroom en angstvallig herlees ik wat ik 
destijds als naïef jong meisje meegemaakt 
heb Het is met of het over iemand anders 
gaat Ik heb honderden bladzijden tekst 
neergepoot zoals het opkwam Direkter kon 
het met 

Nadien heb ik dit manuskript diep m mijn 
geest en in een lade weggeborgen Het 
kwam gewoon m mij met op dat het ooit 
gepubliceerd zou kunnen worden Verbaasd 
stel ik vast dat ik een aantal gebeurtenissen 
totaal vergeten zou zijn, indien het met 
,,zwart op wit" stond Maar is dit wel z o ' De 
mens kent het onderbeuwste nauwelijks Het 
IS een ontzagwekkende ruimte waar zeer 
veel kan in opgeslagen worden Zogezien 
zijn dagboeken, hoe dan ook belangrijke 
tijdsdokumenten Bovendien een met te on
derschatten terapie 

WILLEN VERGETEN?^ 
Met afgrijzen lees ik over het lot van 

vrouwen-van-gelijk-welke-nationaliteit die 

uitgehongerd, verzwakt, vermagerd met 
bloedzweren overdekt, het tandvlees zwaar 
gezwollen, vol luizen en vlooien, plakkende 
van de viezigheid door gebrek aan higieni-
sche banden, lijk schuwe vogeltjes voor 
zichzelf weggestopt, in een hoekje zitten Dat 
IS mij dus ook overkomen Geen enkel belle
tje heeft gerinkeld om mij daaraan te herin
neren Zit misschien hienn de kracht van de 
mensheid om afschuwelijke dingen te willen 
vergeten'^ Om toch verder te leven zonder 
een loden gewicht mee te sleuren' Blijkbaar 
weM 

JOERISIDORIN " 
Verder in het nummer lezen wij een zeer 

boeiend interview van Hans Devroe met de 
Russische prof Joen Sidonn over vertaalde 
Vlamingen en Russische schrijvers van nu 
Ook Joen kennen wij persoonlijk als een zeer 
bekwame neerlandikus en een integer en 
gevoelig man Uiteraard zal hij het in de ex-

Sovjet-Unie met gemakkelijk gehad hebben 
om zichzelf te blijven 

Sidorin vertaalt al twintig jaar en heeft dus 
enorm veel op zijn aktief Hij hoopt ooit nog 
eens Pallieter te vertalen, maar dat levert 
toch wel enkele problemen op Wat bv 
stilistisch vreemd aandoet, lukt met Er kan 
ook een groot verschil zijn in de realia 
Nederlandstaligen kennen bv met de Russi
sche ,,oven" Russen hebben moeite met de 
Nederlandse ,,molen" Of het verschil tus
sen ,,sloten",,,grachten", „plassen",,,slik
ken", „schorren" en zo meer Plezieng is 
dat wel Wat hebben wij toch een ongelooflij
ke taalrijkdom In het Russisch is er bv geen 
term voor ,,levenskunst" of,,landjuweel" 

Wie hier meer wil over weten en met 
geabonneerd is kan het nummer kopen 

Hilda Uytterhoeven 

— WeL, driemaandeli|ks literair tijdschrift Uitg. 
Univ werkgroep literatuur, Leuven abon 300 
f r , los nr 100 fr op rek 645-6201617-54 

Dat gelijktijdig met de in WeL gepubliceerde fragmenten nog meer Vlaamse vrouwen 
oorlogsdagboeken bijhielden konden we zien en lezen op de lopende FW-tentoonstel-
ling Vlaanderen-Vrouwen-Vrede te Gent 

Van een anonieme gevangene dit gedicht, geschreven in Cel 277 van de Gentse 
Nieuwe Wandeling 

Cel 277 
Denkend aan Irma & Lucrèce 

Een cel van zeven stappen lang 
en vijf stappen breed 
zeven stappen van aan het 
judasoog tot aan het tralieraam 
vijf stappen tussen 
muur en muur. 

Vijf vrouwen in een cel van 
zeven stappen lang en 
vijf stappen breed; 
en niemand van ons 
die het weten kon 
was het vrijheid? 
— of voor het peleton... 

Anoniem 
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SUSKE, WISKE EN AMEDEE OP TOERNEE 
Dat Wolfgang Amadeus Mozart op 14 

oktober 1763 in Brussel zijn alleerste sonate 
komponeerde wisten we al. Maar dat Lambik 
op dat moment in de geburen was en dat 
Suske, Wiske en Sidonia de reiskoets met de 
Mozarts deelden ontdekten we pas onlangs. 
Naar 't schijnt raakte ook Jerommeke zoda
nig in de ban van het wonderkind uit Salz
burg, dat hij in volle vervoering een piano in 
mekaar ramde bij wijze van eerbewijs aan 
meester Wolfgang... 

Het Het Wondere Wolfje, een Suske en 
Wiske-album getekend door Paul Geerts, is 
een wat aparte interpretatie van Mozarts 
eerste bezoek aan Brussel in 1763. Dit strip
verhaal werd onlangs bekroond door het 
Mozarteum Belgicum, een stichting onder 
voorzitterschap van Gunter Pauli, die tot doel 
heeft de reizen van Mozart doorheen de 
zuidelijke Nederlanden te dokumenteren en 
aan het ruime publiek bekend te maken. Het 
Mozarteum Belgicum wil ieder jaar een ver
dienstelijke „Mozartjoernalist" lauweren. 
Vorig jaar viel Albert De Sutter, muziekredak-
teur van de Gazet van Antwerpen, in de 
prijzen. Maar striptekenaar Paul Geerts, op
volger van de legendarische Willy Vander-
steen, is toch geen joernalist? Neen, maar 
volgens een unanieme jury, voorgezeten 
door de Luikse burgemeester Hector Magot-
te, heeft Paul Geerts „zijn kommunikatie-
funktie met ongekend sukses vervuld." 

„Paul Geerts bereikte met Het Wondere 
Wolfje ongeveer 5 miljoen Vlamingen, Ne
derlanders en Franstaligen. Dit is een onge
kend sukses." aldus de jury. 80% van die 
lezers zou de strip in de kranten hebben 
gelezen, maar dan nog werden er 350.000 
eksemplaren van Het Wondere Wolfje in het 
Nederlands en 50.000 in het Frans verkocht. 

Er is ook een akkoord ondertekend voor een 
Zweedse uitgave. Weinig Vlaamse joernalis-
ten bereiken, volgens de jury, zo'n groot 
lezerspubliek. 

Maar het is 'm niet alleen om verkoopcij
fers te doen. Paul Geerts is goed gedoku-
menteerd. De tekenaar bezocht Salzburg om 
er de gebouwen te bestuderen, maar ook de 
kostuums zijn nauwgezet weergegeven. 
Geerts nam aandachtig de brieven van vader 
Leopold Mozart door en putte hier rijkelijk uit 
om zijn Suske en Wiske-verhaal te kruiden. 
De jury zegt dan ook dat Paul Geerts van het 
stripverhaal een instrument maakt „voorop
leiding met een historische waarde, dat de 
taal spreekt die de kinderen niet alleen 
begrijpen, maar zelfs heel graag aanhoren." 

De prijs, met een tegenwaarde van 
100.000 frank, die Paul Geerts in de wacht 
sleept, zal volgens afspraak met de laureaat 
gebruikt worden als basis voor een speciale 
Duitse uitgave van Het Wondere Wolfje. Op 2 
april wordt deze uitgave voorgesteld, ter ere 
van het bezoek van de Minister-President 
van Salzburg aan Brussel. 

(ts) 

— Het Wonder Wolfje. Willy Vandersteen, teke
ningen en scenario Paul Geerts. Standaard uit
geverij Antwerpen/Weert. 

BEKIJK EEN CHIP EENS 
DOOR EEN ANDERE BRIL 

Zwaard, penseel, vuistbijl, schild, steto-
skoop, viool, skepter, postzegel,bril, ton, 
gloeilamp, fototoestel, boek, horloge, verftu-
be, handboeien, mikroskoop, propeller, 
saxofoon, bal, telefoon, chip, spijkerbroek, 
trommel, klok, band... Allemaal voonwerpen 
of alaam dat in een bepaald tijdperk of 
bepaalde kuituur dagdagelijkse voorwerpen 
waren of zijn. 

Maar van vele dezer dingen hebben we 
niet het minste benul waar ze vandaan ko
men, hoe, waar en wanneer ze ontdekt of 
bedacht zijn. 

Neem nu de bril die (misschien) uw kok
kerd siert, wie kijkt daar nu nog van op ? Toch 
is het ooit anders geweest. Er was een tijd 
dat simpele dorpers als door de hand gods 
geslagen stonden te gapen naar de geestelij
ke die door twee in ivoor of hout gevatte 
kristallen lenzen loensde. Dit herinnert u zich 
wellicht niet meer, wat dat is al zo'n goede 7 
eeuwen geleden! Dat deze neusvensters 
sindsien een hele ontwikkeling doormaakten 

hoeft geen betoog. En wist u bijvoorbeeld al 
waar de woorden bril, glasses, antojos en 
occhiali etimologisch vanaf zijn geleid? En 
wie weet bent u ver- of bijziend, maar weet u 
ook hoe dat komt? 

Of neem nu de chip, dat kleine ogenschij-
nelijk (maar o zo wonderlijke) prul. Het zit in 
je auto, wasmachine, uurwerk, rekenma
chientje, ja zelfs In sommige bankkaarten, 
maar zelden staat u er bij stil hoe dat 
toverspulletje in elkaar zit, hoe het werkt en 
wie het „uitgevonden" heeft. 

Wel, of het nu om een bril of een chip gaat, 
of over één van de andere eerder aangehaal
de voorwerpjes, er komt altijd wel eens een 
dag dat u er iets over te weten wil komen. U 
hoeft nu ook niet meer om een antwoord 
verlegen te zitten want de uitgeverij Caster-
man is een boeiende reeks boekjes opge
start die u alle uitleg verschaft. De serie, voor 
kinderen (én volwassenen) vanaf 10 jaar is 
een vraagbaken op zakformaat. De keuze 
van de voorwerpen is door kinderen gemaakt 

aan de hand van een enquête in het basison
derwijs. De boekjes die tot nu toe uitgegeven 
zijn gaan over de bril, de chip en de vulpen. 
Ze zijn overvloedig en kleurrijk geïllustreerd 
met foto's, reprodukties en tekeningen. 

Als u zich straks de reeks aanschaft en de 
boekjes hebt verslonden zal u even mijmeren 
wanneer u een kapotte Gloeilamp wegwerpt, 
u zal wegdromen bij het bespeekselen van 
een Postzegel, u zal vertederd staan kijken 
naar De Verftube waar u het laatste restje 
zinkwit uitknijpt, 's ochtends zal u zich met 
meer eerbied in uw Spijkerbroek hijsen of 
wanneer u in een diskussie andermaal De 
Bal misslaat zal u plotseling terugdenken 
aan de ontwikkeling, door de eeuwen heen, 
van deze met lucht gevulde lappen kalfs
leer... 

(ts) 

— De Vulpen, De Chip, De Bril. Ultg. Casterman, 
1991. 48 biz., 245 fr. per deeltje. 
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MUZIEK 

GABRIEL YACOUB, 
TERUG NAAR KELTISCHE BRONNEN 

In de gouden folk- en kleinkunstjaren wa
ren er heel wat zingende echtparen die om 
beurten onze folkklubs en bruine kroegen 
kwamen opvrolijken. IVIIek en Roel, Elly Nie-
man en Rikkert Zuidervelt, John en Beverly 
Martyn en vanuit Bretagne Marie en Gabriel 
Yacoub, die evenwel onder de groepsnaam 
Malicorne vier schitterende platen aflever
den.De Yacoubs zijn eigenlijk Parijzenaars, 
maar vonden algauw de beschermende 
hand van Allan Stivell, werkten met Dan Ar 
Brass, en kenden op hun beurt, als duo, veel 
sukses. Tot de punk kwam. Ze slaagden er 
toch in het volgend decenium vol te houden, 
maar de breuk kwam. I^arie koos voor een 
job bij het Britse Virgin-platenlabel, en Ga

briel eksperimenteerde met andere instru
menten en begeleiding, zonder de traditione
le Bretonse balladevorm vaarwel te zeggen. 

Vorige vrijdag was Gabriel Yacoub voor 
een uniek koncert in ons land. Hij werd 
begeleid door de in Engeland wonende Bre
toen Jean-Pierre Rasle. Het voormalige le
gendarische Tsleutelgat te Haren, nu Toog-
enblik, was uiteraard veel te klein om alle 
liefhebbers mee te laten genieten. Vooral 
daar het om een multikultureel dubbelkon-
cert ging, vele Tex-Mex-fans zakten af om de 
subtiele Texaanse Tisj Hinojosa aan het 
werk te horen. 

Eind vorig jaar verscheen van Yacoub de 
soloplaat Bell (bij Keltia Music in Quimper, 
Bretagne). Zoals ook overduidelijk op de 
planken blijkt, heeft Yacoub de folkrock van 
de jaren 70 (Fairport en aanverwanten) defi
nitief verlaten, en is hij teruggekeerd naar de 
akoestische klanken, echter zeer heden
daags gekruid. Fans van toen zullen evnwel 
genieten van vier hoofse ballades, waaron
der Nous irons en Flandres. Nostalgie is 
troef, ondermeer door de begeleiding van 
Jean-Pierre Rasles doedelzak en de viool 
van René Werneer, oud muzikant van Stivell 
in diens gouden jaren...dit zegt genoeg. 

(SD) 

EMMYLOU HARRIS SPRINGLEVEND 
Emmylou Harris werd op 30 april en 2 mei 

'91 live ingeblikt in het Ryman auditonum 
vlakbij de legendarische Grand Ole Opry in 
Nashville (VSA). Met Dolly Parton en Linda 
Rondstadt vormt Emmylou de top van de 
vrouwelijke countrymuziek. Zij die Emmylou 
Harris vong jaar in het Oostendse kasino aan 
het werk zagen kunnen dit beamen. Voor de 
opnamen werd de countryprinses ondermeer 
door dobro- en banjoman Al Perkins (die de 
allergrootsten op plaat begeleidde en één 
der spilfiguren was van de Flying Burritto 
Brothers begin 70), bassist Roy Huskey en 
Jon Stewart. Op de live-plaat vind je overdui-
deljk Keltische invloeden terug. Na 15 jaar 
countryrocken kiest Emmylou samen met 
haar Hot Band resoluut voor de ,,roots", en 
dus voor de bluegrass, de heuse ballade, én 
Bill Monroe. Van Bill Monroe en Boudleaux 

Bryant (deze laatste van de legendarische 
Everly Brothers) brengt ze een aantal num
mers maar ook recenter werk van Steve 
Earie en Owens. Het gevoelvolle Like stran
gers IS een hoogtepunt, evenals John Fog-
herty's Lodi. Zeer mooi is de tweede stem 
van Perkins, vooral in If I could be there en 
It's a hard life, waarmee ze de gootste 
countrynieuwkomer Nanci Griffith, die vong 
jaar schitterde op Dranouter, een ruggesteun 
geeft. Met de swingende country van Allan 
Rose rondt Harris deze verrassende akoesti
sche plaat af, een parel van een plaat, uit bij 
WEA! 

(SD) 

Die goeie ouwe Emmylou doet liet 
nog steeds... (foto VUM) 

ADVERTENTIE 

HOTEL 
HOVE MALPERTUUS 

23 kamers 
Gezellig restaurant 

Vergader- en feestzalen tot 200 pers. 
Bar "cocictals & Dreams" 

Familiale sfeer 

Tongersesteenweg 145 - 3770 HEROCRSN 
Tel. 012/45 15 38 Fax. 0\ 2/45 57 73 
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BRANAGH DE VEROVERAAR 
Op 13 november 1989 sierde Kenneth 

Branagh de omslag van Time, dit naar aan
leiding van zijn fascinerende filmversie van 
Henry V, die we eind 1991, tijdens de kerst
en nieuwjaarsperiode op de diverse zenders 
konden bewonderen. Daarop stond als titel: 
Branagh, de veroveraar: De man die Oli
vier kan zijn. Hiermee werd Laurence Olivier 
bedoeld, die steeds een kwaliteitsmerk was 
waaraan velen zich konden meten en de 
meest fascinerende akteur van zijn tijd was. 

DUIVEL DOE AL 
Kenneth Branagh heeft, als we zijn auto

biografie Kenneth Branagh: Beginning, die 
hij op zijn 28ste liet verschijnen, mogen 
geloven, nooit die dromen gehad die andere 
kleine jongens dromen. Maar in de gore 
arbeidswijken van het Belfast van de jaren 
zestig ontsnapte hij aan het dagelijks be
staan, door te dromen van al de koningen die 
Shakespeare beschreef en deze allemaal 
door één man te laten spelen: hijzelf. Waar 
Olivier jaren nodig had, lukte het hem in 
zeven jaar om de prins van het Engelse 
toneel en de film te worden. Het teater bood 
hem rollen als Hamlet, Romeo, Benedick en 
uiteraard Henry V. Dat bracht hem in 1984 bij 
de Royal Shakespeare Company, maar hij 
zou daar niet lang blijven, want na het 
vertolken van de hoofdrol in de suksesvolle 
televisieserie Fortunes of war naast Emma 
Thompson, startte hij zijn eigen Renaissance 
Theatre Company, was de ster van zijn 
eerste produktie Public Enemy, een stuk 
over een Ierse showman, dat door hemzelf 
werd geschreven. 

En dan volgde Shakespeare, de enige 
echte en onvervalste, want Branagh gelooft 
niet in ,,het naar het volk brengen" van deze 
grote bard, Branagh is eerder een behoeder 
van het mooie verleden, analoog met de 
echte Britse kroonprins: Charles. En hij zat 
niet om een boude uitspraak verlegen als het 
dit betrof. Dat bracht hem natuurlijk in zowat 
alle columns en hoofdartikels van iedere 
persmuskiet die zich kultureel voor vol aan
zag. 

HET VOORBEELD 
OLIVIER 

In 1989 speelde Branagh John Osborne's 
Lool< bacl< in anger, na de minder suksesvol
le film l-ligh season en de opgemerkte pres
tatie m A month in the country, waarin hij 
hoofdrolspeler Colin Firth rechtstreeks naar 
huis speelde. 

Was het toevallig dat Olivier in 1957 een 
comeback had met The entertainer van die
zelfde Osborne? 

Datzelfde jaar was er zijn huwelijk met 
Emma Thompson, het verschijnen van zijn 
autobiografie, en zijn debuut als auteur, 
regisseur, bewerker, hoofdrolspeler tegelijk 
in Henry V. En nu heeft het wonderkind 
opnieuw een film geregisseerd: Dead Again. 

ERG LEVEND 
Dead Again is een moordverhaal dat 

speelt in de wereld van het bovennatuurlijke, 
waarin hipnose en reïnkarnatie dagelijkse 
kost zijn, en geheugenverlies aan de basis 
liggen. 

Grace (Emma Thompson) wordt geplaagd 
door herinneringen uit iemand anders leven. 
Ze gaat met haar problemen te rade bij een 
privaat detektive l^ik Church (Branagh), die 
zich sterk tot haar aangetrokken voelt. Onder 
hipnose vertelt ze aan de hipnotiseur, die 
tegelijkertijd een antiekwinkel beheert, Fran-
klyn Madson (Derek Jacobi in een rol die hij 
nog zelden zal kunnen evenaren) over haar 
schokkende herinneringen aan een leven vol 
feestjes toen ze in de jaren veertig als 
gevierde koncertpianiste getrouwd was met 
een gevierd komponist, die echter ter dood 
werd veroordeeld omdat hij haar vermoordde 
met een schaar. 

Wie is die Grace? Waarom heeft ze die 
verschrikkelijke nachtmerries? Is Mike 
Church haar ex, die is teruggekomen om 
haar opnieuw te doden? 

De sobere jaren veertig vormen een onop
gesmukt dekor, waarin de sterren zichzelf 
moeten zijn, zonder veel hulp van enige 
garderobe of andere trukjes. De trukjes ko
men van het scenario, dat soms grappig is en 
ook aan de bijrollen heerlijke hoogstandjes 
biedt, zoals Robin Williams die, als psichiater 
die het allemaal al heeft gezien, hoge ogen 
gooit en Hanna Schygula laat zich ook op

merken, ten/vijl Andy Garcia geen krans meer 
behoeft. 

Een triller die je nog echt aan het trillen 
brengt. 

PARIS TROUT 
Paris Trout (Dennis Hopper) is het tipi-

sche voorbeeld van een blanke mannelijke 
chauvinist, die denkt dat de wereld aan zijn 
lijf hangt. Levend in de Amerikaanse staat 
Georgia, in 1949, waarin de blanke wette
loosheid hoogtij viert, stelt hij zich diktato-
riaal op tegen zijn hele omgeving. Hij leent 
geld, heeft een handeltje in alles en verkoopt 
ook tweedehandsauto's, dikwijls wrakken. 
En daar begint het allemaal. Wanneer een 
zwarte weigert te betalen vindt Paris er niks 
beter op om diens moeder en zus neer te 
knallen. Het twaalfjarig meisje sterft. Dat 
vergeeft zijn vrouw (Barbara Hershey in weer 
een schitterende rol) hem niet. Maar zij moet 
haar opstandigheid bekopen met een brutale 
verkrachting. Paris wordt uiteindelijk voor de 
rechtbank gebracht en veroordeeld, ondanks 
de hulp van een schitterende advokaat (Ed 
Harris), die echter niet meer in zijn zaak 
gelooft, en dat is reeds voor hij het bed van 
echtgenote Trout heeft gedeeld. Een korrup-
te rechter laat Trout echter dezelfde dag 
reeds vrij. De klimaks is nog zwarter dan de 
rest van de film. Het personage van Paris 
Trout wordt zo walgelijk op het scherm gezet, 
dat je haast zou gaan geloven dat Hopper 
eveneens met een zwaar probleem zit opge
scheept. Erg teneerdrukkende zwarte kine-
ma met veel kleur gemaakt door Stephen 
Gyllenhaal, naar een roman van Pete Dexter 
(Standaard Uitgeverij) — die eveneens voor 
het scenario tekende, met een sterke mu-
ziekscore van David Shire. 

Willem Sneer 

Paris Trout, een teneerdrukkende film maar met veel kleur gedraaid. 
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TEATER 

ULTIEME MISVERSTANDEN 
De teaterproduktie Ultieme Misverstan

den begon met een ultiem misverstand. 
Al<teurs Gerd De Ley en Leo Jansegers 
zouden deze produl<tie vanaf 7 januari op de 
scène brengen, maar diegenen die de ganse 
maand januari aan de deur van teater Paljas 
stonden, moesten onverrichterzake terugke
ren. Een misverstand? Neen, akteur Leo 
Jansegers voelde zich niet opgewassen te
gen zijn rol en ging op de vlucht. Invaller 
Arnold Willems, die ook voor de regie instond 
en instaat, kreeg één maand de tijd om zich 
in te leven in al de personages. 

Ultieme misverstanden is in opvolging van 
het suksesvolle Carmiggelt-programma van 
Paljasprodukties, weer een kursieve avond. 
Deze maal werd er echter uit teksten van 
diverse auteurs geput. Het voordeel hiervan 
is dat je de room van de soep kan scheppen 
en dat is ook wat er hier gebeurt. Auteurs 
Paul Jacobs, Ronald van Rillaer (meermaals 
aanwezig), Carl Eyckmans, Carmiggelt, 
Hugo Matthysen e.a. kunnen zich gelukkig 
prijzen. Hun entertainmentstukjes werden 
verheven tot sterk teater. Een avond lachen 
om onze eigen kleinheid. 

Johnny en Rijk op hun best, een evenknie 
van Koot en bie, zou je Arnold Willems en 
Gerd de Ley kunnen noemen. Met een ver
bazend gemak zetten ze ons een doofstom
me straatmuzikant voor de neus, naast de 
gastarbeider die verloren loopt in de papier
winkel van de administratie en de twee 
bouwvakkers die eikaar blijkbaar alleen maar 
begrijpen als het om de vakbond gaat, bren
gen je gewoon de tranen van het lachen in de 
ogen. 

De twee dames in de wachtkamer van de 
chiropraktikus heb je reeds naast je gehad 
en de man die geen moppen kan vertellen zit 
dikwijls naast je in het café, net zoals die 
kerel die dronken tegen je staat aan te praten 
omdat je zelf te dronken bent om nog een 
woord uit te brengen. En waarom Prosper 
niet naar het feestje van zijn buurman kan, is 
gewoon een pareltje van antiracisme. 

Er zaten maar enkele kleine foutjes in de 
hele avond, Gerd De Ley moet nog wat 
oefenen op zijn Italiaantje en het grapje met 
de fiktieve woordenschat moet iets sneller. 
Maar sinds Urbanus de humor vergat en 
Wijns er geen kaas van heeft gegeten is dit 
het beste wat je kon overkomen. En weet je, 
dit programma kun je ook bij jou in de 
vereniging krijgen, want dekor is er nauwe
lijks en veel hoeft het blijkbaar niet te kosten. 

Eindelijk eens goed nieuws. ELke dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag om 20u.30 in 
Teater Paljas en daarna gaan ze op reis, om 
in de maand juni in het Antwerps Raamteater 
terecht te komen. 

Memos 

— Ultieme misverstanden. Teater Pal
jas, Fllomenastraat 25 te 2018 Antwerpen 
(03/218.65.56). 

Gerd De Ley doet met Ultieme Misverstanden zijn reputatie van Paljas alle eer 
aan ! (toto M. ceis) 

25 JAAR NTG 
Het Nederlands Toneel Gent (NTG) be

staat 25 jaar. Dat dit repertoiregezelschap 
vandaag nog steeds een vooraanstaande 
plaats bekleedt in het Vlaamse teaterland-
schap is in elk geval niet te wijten aan een 
behoorlijke infrastruktuur. De charmante 
thuishaven van het NTG aan het Gentse 
Sint-Baafsplein is reeds jarenlang ontoegan
kelijk om dit pand een grondige renovatie-
beurt te laten genieten. Het Tolhuis en de 
Minnemeers moeten ais invallersbehuizing 
dienen voor de teaterprodukties, die wel 
blijvend op heel wat sukses kunnen rekenen. 

Ter gelegenheid van deze verjaardag ver
scheen het vijfde lustrumboek van het NTG. 
Een in luksepapier, gebonden en zeer fraai 
verzorgde publikatie dat inhoudelijk vanuit 
een gans andere invalshoek vertrekt dan de 
vorige edities. Het lustrumboek werd niet 
meer opgevat ais een soort historisch na
slagwerk over de aktiviteiten van het NTG 
van de afgelopen vijf jaar. Slechts 35 van de 
in totaal 270 bladzijden geven in bijlage en in 
telegramstijl het repertoire van de afgelopen 
5 seizoenen, inklusief het aantal voorstellin
gen en toeschouwers. 

Er werd integendeel geopteerd voor het 
opnemen van enkele, weliswaar zeer moei
lijk toegankelijke teksten over teater en we

reld door enkele vooraanstaande denkers en 
(kultuur-)filosofen, die slechts zijdelings iets 
met teater te maken hebben. Het betreft 
bijdragen van Leo Apostel, Freddy Decreus, 
Raymond Vervliet, Jacques De Visscher, 
Ronald Commers en Etienne Vermeersch. 

Waar Leo Apostel van wal steekt met voor 
een leek al te summiere bedenkingen om
trent vier 20-ste eeuwse opvattingen over 
toneel, cirkulerend rond het begrip ,,meta
morfose" als zijnde het wezen van deze 
kunstvorm, sluit de Gentse filosofieprofessor 
Etienne Vermeersch de reeks erudiete bij
dragen met het vernoemen van de volgens 
hem drie grote opgaven voor het teater van 
de toekomst. Deze zijn, achtereenvolgens 
het programmeren van het erfgoed, de multi-
kulturele konfrontatie en de uitdrukking van 
solidariteit met mensheid en natuur. 

De teksten worden afgewisseld met een 
veelheid van prachtige foto's en treffende 
citaten uit de NTG-produkties van de afgelo
pen seizoenen. 

— Theater. Mens en Wereld. Beelden. Oltg. 
NTG, Minnemeers 8, 9000 Gent (091/2512 02) of 
bij de boekhandel. Ter gelegenheid van een 
teaterbezoek geniet u een prijsvermindering 
(820 i.p.v. 980 frank). 
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GOD EN KONING... 

E
UROPA heeft geen Pele maar 
twee „groten" benaderden de 
keizer van de samba dicht. Johan 
Cruyff en Michel Platini, de god 
van Nederland en de koning van 
Frankrijk. Beiden hebben hun ak-
tieve loopbaan al geruime tijd af
gesloten maar noch onze door
gaans koele noorderburen noch 
onze betweterige zuiderburen 
kunnen voortleven zonder hun lie

verdjes. Platini werd voor een paar jaar als 
redder in nood binnengehaald bij de nationa
le ploeg. Cruyff werd nu al, met de nodige 
poeha, aangesteld als kapitein op het schip 
dat Oranje in 1994 naar de WK in de Verenig
de Staten zal varen. 

VAN KWAAD 
NAAR ERGER... 

Voor Platini hebben we altijd een boontje 
gehad. Een schitterende voetballer die nooit 
drukte verkocht en vanuit de Elzas richting 
St.-Etienne vertrok om uiteindelijk bij Juven-
tus de kroon op zijn werk te zetten. Platini, 
een geboren spelmaker die vaak beslissen
de doelpunten maakte, won en verdiende 
goud zonder herrie te schoppen of sensatie 
te veroorzaken. Hij was voor alles een ,,voet
baller met internationale klasse" en als trai
ner heeft hij dat niveau op zijn eigen beschei
den manier weten aan te houden. Frankrijk 
kwalificeerde zich voor de eindronde van het 
Europees kampioenschap met het maksi-
mum der punten! 

Twee recente uitlatingen van hem gingen 
ons recht naar het hart: „Ik ken geen trainer 
die een ploeg beter kan doen spelen dan 
de... spelers zelf. Indien men het voetbal als 
spektakelsport wil redden moet de tackling 
worden verboden..., moet de techniek in ere 
worden hersteld!" Platini zegt dat met zo'n 
vanzelfsprekende eenvoud dat niemand er 
blijft bij stilstaan. Maar de kommentaar uit 
voetbalkringen na de uitspraak in het proces 
Lozano-De Sloovere wijzen niet op denken in 
die richting. Daar blijft men volharden dat 
(professioneel) voetbal een kontaktsport is 
en een harde aanpak mogelijk moet zijn... 

Wij maken ons geen illusies. Alles gaat 
gewoon door en van kwaad naar erger. Sport 
en lichamelijk geweld kunnen blijkbaar niet 
meer zonder elkaar. Het Amerikaans voetbal 
al eens goed bekeken ? Dat wordt ons door 
toekomstvoorspellers als model voorgehou
den. Professioneel, kommercieel en wat nog 
meer. Het weze zo. 

Cruyff is een ander geval natuurlijk. De 
trots van Nederland gaat door voor de twee
de beste aller tijden. Vermoedeliijk niet ten 

onrechte. Wanneer de frêle Amsterdammer 
zin had mocht de tegenstander het vergeten. 
Of het nu de Engelse of Italiaanse kampioe-
nenploeg betrof. Dat maakte voor de „echte, 
gedreven en jonge Cruyff" niets uit. Hij was 
een klasse apart en hij streed in zijn beste 
dagen met zijn tere lijf onvervaard in de 
vuurlijn. Cruyff maakte het verschil en dat 
heeft gans de wereld geweten. Johan stapel
de de Europacups voor zijn Ajax op. 

LIEVERDJE 
In 1974 stonden hij en Oranje in München 

dicht bij het Nirwana (de wereldtitel) maar het 
mocht niet baten. Het Duitsland van Becken-
bauer. Muller en Vogts had de omstandighe
den en het publiek mee en uiteindelijk woog 
dat het zwaarst. Maar Cruyff week nooit uit 

Grote voetballers drukken diepe 
sporen. Zuid-Amerika en Brazilië 
kunnen Pele onmogelijk verge
ten. De „zwarte parel" gaat nog 
steeds door voor de beste aller 
tijden. Hij zou met zijn ongeëve
naard talent zijn voetbalgekke 
land drie wereldtitels hebben ge
schonken. Na Pele belandde Bra
zilië In de sportieve duisternis en 
daardoor kreeg het verleden nog 
meer patine. Pele vertegenwoor
digt vandaag het heimwee naar 
het schone, spektakeirijke voet
bal. 

de belangstelling. Na gouden jaren (finan
cieel dan wel) bij Barcelona en een terugkeer 
naar Ajax en (zeer kortstondig) Feijenoord 
werd hij een gevierd klubtrainer. Eerst bij 
Ajax, nu bij Barcelona. Zijn uitstraling heette 
onbegrensd te zijn. Van Basten vertelt aan al 
wie het horen wil dat hij van niemand anders 
meer leerde. Bergkamp, het nieuwste lie
verdje van de Nederlandse hoofdstad, werd 
door hem van de jeugdploegen naar het 
eerste elftal gepromoveerd. 

Cruyff, Ajax en Barcelona: het gelijkt een 
beetje op de voetballistieke Drievuldigheid. 
Ze kunnen gewoon niet zonder elkaar. De 
ene(n) waren altijd rond in de geesten van de 
andere(n). Cruyff is nog alomtegenwoordig in 
het Nederlandse voetbal. Elke dag staat zijn 
naam in de kranten, peilt men naar de 
roerselen van zijn ziel. Het heimwee naar zijn 
gouden jaren stilt nooit. Daarom moet hij en 
niemand anders Nederland leiden in de Ver-

Cruijff is nog alomtegenwoordig in 
het Nederlandse voetbal, (foto VUM) 

enigde Staten. ,,lk ga om te wmnen. Iets 
anders is aan mij niet besteed." De lef en de 
zelfzekerheid van de Amsterdammer. Het is 
onwaarschijnlijk en onvergelijkbaar. 

Bij ons simboliseert Paul Van Himst duur
zame waarden maar de bondscoach zal, 
wanneer de uitslagen uitblijven, van van
daag op morgen vergeten zijn en vervangen 
worden. Zoveel is zeker. In Engeland wordt 
Bobby Charlton bij elke gelegenheid ten 
tonele gevoerd maar de trots van Manches
ter United en van de nationale ploeg waagde 
zich nooit aan de trainersstiel. 

Cruyff overtrof en overtreft ze allen. ,,lk 
hoef geen trainer te worden van Oranje. Ik 
vraag daar niet om. Maar ik kan niet weige
ren natuurlijk: ik ben het Nederlands voetbal 
veel verschuldigd en wil graag wat terug
doen." Hij forceert bestaande wetten met de 
glimlach. Hij werd trainer zonder diploma en 
gans Nedertand stond op zijn achterste po
ten toen Zeist (de Nederlandse voetbalbond) 
de reglementering ter zake gewoon maar 
wilde ter sprake brengen om ze aan Johans 
noden en behoeften te proberen aanpassen. 
Cruyff is verheven boven God en gebod. Hij 
is de grootste tot in de eeuwigheid. 

Flandrien 
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SPORT 

HET PROCES VAN EEN MENTALITEIT 
Het zijn geen tijden. Terwijl in Albertville de 

Olimpische viam brandt die ons moet doen 
geloven dat deelnemen belangrijl<er is dan 
winnen — in de sport vertelt men aan volwas
senen sprool<jes — worstelt het Duitse atle
tiek met een nieuw schandaal. 

De dames Krabbe (meervoudig wereld
kampioene spurt), Breueren Moe/ter beston
den het in volmaakte onwetendheid en on
schuld éénzelfde urinestaal voor dopingon-
derzoek in te leveren. Natuurlijk werd hun 
„water" met kwaadaardige bedoelingen ge
manipuleerd door de buitenwereld. Arme 
meisjes... 

In ons eigenste vaderland veroorzaakte 
een gerechtelijk vonnis een aardbeving bin
nen de Voetbalbond. Het Gentse Hof van 
Beroep bevond Yvan Desloover van Ware-
gem schuldig aan onopzettelijke slagen en 
venwondingen ten nadele van Juan Lozano I 
Speler en klub moeten solidair een „voorlo
pige schadevergoeding" van 750.000 fr. be
talen aan de benadeelde. Het hof stelde een 
„medisch deskundige" aan om het definitie
ve schadebedrag te bepalen. We hebben 
dus nog niet alles gezien. Bond, klub en 

speler zijn anders solidair in de reaktie, zij 
gaan begrijpelijkerwijze in kassatie. 

Maar daarmee is niet alles verteld ntuur-
lijk. Er klinken luide kreten: „Voetbal wordt 
onmogelijk! alle kontaktsporten verkeren in 
gevaar. Risiko-aanvaarding is eigen aan 
voetbal". 

Het zal waar wezen. Gedeeltelijk ten min
ste. Maar in de rechtbank werd, bewust of 
onbewust, het proces gemaakt van ,,een 
mentaliteit, een instelling, een trieste reali
teit". De professionele fout is een ,,aanvaard 
gegeven" in het voetbal van vandaag. Ver
dedigers krijgen de opdracht mee zich te 
laten respekteren. Respekteren en intimide
ren slapen dan in hetzelfde bed. 

Overigens was Lozano — toevallig de 
beste voetballer van zijn generatie — geen 
alleenstaand geval. Delesie — destijds,,ver
nield" door Haan — De Schrijver, Lashafen 
andere minder bekende voetballers werden 
oordeelkundig ,,geneutraliseerd"! Zonder 
dat de Bond, de scheidsrechters en de klubs 
daartegen echt in opstand kwamen. Men 
sluit de ogen, zoals de Bond er geen graten 
in vindt wanneer een Rode Duivel in een 
beslissende kwalifikatiewedstrijd voor de we

reldbeker de beulshamer hanteert om ,,de 
plaatsing" voor de Verenigde Staten veilig te 
stellen. 

De Sloover is geen misdadiger! Zeker 
niet! Hij is eerder slachtoffer van omstandig
heden. Hij deed ,,zijn werk"! De uitkomst 
was ongelukkig! Meer niet. 

En nochtans: het volstaat er de spelregels 
op na te lezen en onverminderd toe te 
passen om soortgelijke „aksidenten" te 
voorkomen. Wie een opzettelijke overtreding 
begaat moet er uit! Dat staat wit op zwart! 
Pas het reglement toe en het merendeel der 
wedstrijden moet worden stopgezet omdat 
onvoldoende spelers overblijven. Zeker we
ten. Maar zover redeneren de hoge omes 
niet. Ze pleiten voor sportrechtbanken om, 
wanneer dat de profklubs goed uitkomt, de 
mantel van de liefde van de kapstok kunnen 
halen. Voorzitter Dooms van de Gentse 
rechtbank — de man was zelf ooit kompeti
tievoetballer en wist vermoedelijk erg goed 
„waarover" en ,.waarom" het ging — wei
gerde het spelletje mee te spelen! Echte 
voetballiefhebbers —- zoals Platini die de 
tackling wil afgeschaft zien — kunnen daar 
niet kwaad om zijn! Wij dus ook niet! 

Juan Lozano wordt na een tackle van Desloover met een dubbele beenbreuk van het voetbalveld gedragen. Het Gentse 
Hof van Beroep bevond deze week Yvan Desloover van Waregem schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen. 

(foto F. De Maftre) 

35 WIJ — 14 FEBRUARI 1992 



TELEVISIE 

ZATERDAG 15 FEBRUARI ZONDAG 16 FEBRUARI MAANDAG 17 FEBRUARI 
TV 1 
10 30 Vakwerk, informatief progr , 11 00 Bijbe
nen, computers, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 15 10 Prins of zwerver, film, 17 05 De 
tocht, jeugdfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakan
tieland, toeristiscfi progr , 19 20 Joker- en lotto
trekking ; 19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, Vlaamse serie 
20 30 Penthouse, TV-film 
22 05 Night court, komische reeks 

22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Eenzame Wolf McQuade, film 

TV 2 
14 30 Belgian indoor Championship, tennis 
20 00 Saint-Amour, literair progr 
21 00 Belgian Indoor Championship, tennis 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 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 Colors, film 
22 30 Nieuws 
22 45 VTI« Sport 
23 00 Johnny Reno, film 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 29 De kampioen, 08 55 Het zakmes, 
sene, 09 07 Ko de Boswachter Show, 13 00 
Nieuws; 15 35 Health & beauty, schoonheidskur-
sus, 16 00 Nieuws, 16 08 Hollands dekor, 16 18 
Heb ik iets gemist?, terugblik, 17 05 Disneyklub, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Sportpanorama; 
18 58 De hoogste versnelling, automag ,19 30 
Growing pains, serie. 
20 00 Nieuws 
20 25 Shoot to kill, film 
22 13 Karel, praatshow 
23 00 Raging Bull, film 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 1515 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 05 Museumschatten, 16 14 Mijn ei
gen huis, kinderserie, 16 22 Buiten is het erger, 
klip, 16 26 Bobbie en Onyx, tekenfilmserie, 16 43 
De kleine wijzer, kinderkwis, 17 08 Het meisje uit 
het jaar 2000, jeugdserie, 17 33 Man over de 
vloer, 18 00 Nieuws; 1819 Kassa!, konsumen-
teninfo, 18 57Lingo, woordspel, 19 20 Jules Unli
mited, avontuur 
19 50 Flying Doctors, serie 
20 40 Oppassen!!, komische reeks 
21 09 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 38 Twee voor twaalf, kwis 
23 21 De wereld van Boudewijn Buch, reisverslag 
23 56 Alien Nation, SF-serie 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 09 30 Olimpische winterspelen; 
12 00 Nieuws; 12 08 Skiën; 13 30 Bobsleeén; 
13 45 IJshockey, Italie-Duitsland 14 25 Schaat
sen; 15 35 IJshockey; 15 58 Langlauf; 16 23 
IJshockey, Finland-Zweden, 18 45 Sesamstraat; 
19 00 Winter bij de NOS, hoogtepunten Albertvil-
le, 20 00 Nieuws 
20 25 Kunstschaatsen, vrije kuur voor mannen 
20 50 NOS-Laat, achtergrondinfo 
21 05 Kunstschaatsen 
22 30 Studio Moutiers 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday proms, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Een Connecticut Yan
kee aan het hof van koning Arthur, jeugdfilm, 
15 00 1 voor Iedereen, gevarieerd familieprogr , 
17 30 De Edison tweeling, jeugdserie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Merlina, jeugdserie, 
18 30 Meester, hij begint weer, komische reeks, 
19 00 De Cosby show, komische sene, 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse sene 
21 10 Mr. Bean, humor 
21 35 Dokter ter zee, sene 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 

TV2 
15 00 Belgian Indoor Championship, tennis 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatenserie, 13 50 Tekenfilm; 14 00 Dy
nasty, sene, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
The undergrads, film, 16 30 Taxi, serie, 17 00 De 
kinderakademie; 17 50 VTM-Sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr , 19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, show 
20 30 Luc, praatprogr 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Wild, wild worif of animals, natuurserie 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 11 55 Schoolse zaken; 
13 00 Nieuws; 15 05 Health & beauty, kursus, 
15 30 Het gezongen woord, koor- en samenzang, 
16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, op zoek 
naar menselijk vernuft, 17 00 Kiekeboe, kinderse-
ne, 17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 
De zusters Kokkel, serie, 17 40 De sprookjes-
stoel, sene, 18 00 Boggle, woordspel, 18 25 
Nummer28, serie, 18 35 Hotel Amor, sene, 19 00 
Perfect strangers, sene, 19 27 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 15 Vreemde praktijken, komische sene 
20 53 Ook dat nog, absurde problemen 
21 40 Brandpunt, aktualiteiten 
22 20 The Chief, politieserie 
23 15 A titre personnel, praatprogr 

Ned. 2 
09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 Bonk en 
Beer; 09 45 Hoe zit dat en waarom, wetenswaar
digheden, 10 00 Mannetje & Mannetje, 10 10 
Watt??!; 10 30 Winjin' Pom, 11 00 Reiziger in 
muziek; 12 00 Tros Vbetbal plus, 12 45 De Vara 
Matinee, klassiek, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Hae-
nen vijf over zes, kult -humor progr , 18 35 Eerie, 
Indiana, avonturensene, 19 00 The wonder 
years, komische sene, 19 27 Onrust!, mag , 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Belevenissen, portretten 
21 05 Let the blood run free, sene 
21 30 De Dienst: de keuringsdienst van Waren, 
dok 
22 30 For the greater good, dramasene 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum, OW , 
10 00 Bobsleeën; 12 00 Nieuws, 12 08 Skiën; 
14 33 Skispringen; 15 33 IJshockey, Franknjk-
Noorwegen, 15 55 Schaatsen; 18 30 Sesam
straat; 18 50 Studio Hilversum; 20 00 Nieuws; 
20 15 IJshockey, Canada-GOS 

TV 1 
14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 500 
jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 16 00 Met 
zijn drieën in de kelder, 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, sene, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 25 Tien voor taal, VI -Ned taalstrijd 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 

TV 2 
18 55 Nieuws, 19 00 Muziek: het cirkus, school
televisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 ABC-auto, gewillige knechten 
21 30 Nieuws 
22 00 The falcon and the snowman, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clib 
Club, verzoekklips, 17 00 Ducktales, sene, 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, sene 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 56 Boek in Waterland, literair 
mag ,15 37 Familie Kroll, muziekspecial, 16 00 
Nieuws; 16 07 Tom en Jerry, 16 21 Service 
salon; 17 32 Winnie de Pooh, animatiesene, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 27 Sport op 1 ; 18 55 
Weg van de snelweg Europa, Midden-Belgie, 
19 20 De roze panter; 19 30 Ha die pa; 20 00 
Nieuws. 
20 25 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Einstein, kwis 
22 37 Rondje van het huis, praatprogr 

Ned. 2 

10 00 Huisje, boompje, beestje, schooltelevisie, 
11 00 Landen in Europa, schooltelevisie, 13 00 
Nieuws; 15 30 The big valley, westernserie ,1610 
Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 17 50 Bou-
li, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 15 Ha die dieren, 
mag ,18 40 Countdown, pop, 19 20 De heilige 
koe, automag , 19 50 Married with children, se
ne 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 15 lllegaly yours, film 
23 00 Berg, praatshow 
23 45 Erotika, erotisch mag 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum; 10 00 
Langlauf; 1130 Studio Hilversum; 12 00 
Nieuws; 12 07 Skiën; 14 15 Skispringen; 15 30 
IJshockey, Polen-Duitsland, 15 55 Schaatsen; 
18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 19 00 
Studio Hilversum; 20 00 Nieuws. 
20 20 IJshockey, Zweden-Amenka 
20 50 NOS-Laat 
21 02 IJshockey, vervolg 
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TELEVISIE 

DINSDAG 18 FEBRUARI WOENSDAG 19 FEBRUARI DONDERDAG 20 FEBRUARI 
T V 1 

1430 Muziek, schooltelevisie, 15 00 Nederlands, 
schooltelevisie, 16 00 Meine Tante, deine Tante, 
film, 17 30 Mooi en meedogenloos; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest; 18 20 
Het station, kindermag ,18 35 Top Score, spel-
progr, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, Dag witte man 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Europese verhalen, school
televisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Monte Carlo, 2de deel TV-film 

VTM 
15 00 Nieuws, 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 1700 Ducktales, serie, 17 30 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Bompa, serie 
20 30 Medisch Centrum West, serie 
21 30 Blanco, spelprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd couple, serie 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 11 10 Een wereld van 
verschil, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het 
kleine huis op de prairie, jeugdfilm, 17 00 Kinder
krant; 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 15 Bill, op 
weg naar zelfstandigheid, TV-film, 19 50 Mijme
ringen; 20 00 Nieuws 
20 23 Op de voet gevolgd: Drift de zwaan, dok 
21 18 Tijdein II, aktualiteiten 
21 50 Het reddende leger van Peru, dok 
22 10 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 30 Antenne: Bulgaarse koncentratiekampen, 
dok 
23 20 Muren van mijn hart, emotioneel verwaar
loosd 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 03 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1915 Lingo, woordspel, 19 43 
De baas in huis, serie 
20 10 Meer moet dat niet zijn, komische reeks 
20 40 Doet ie 't of doet ie 't niet, spelprogr 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Golden girls, komische serie 
23 05 Impact, De Beukenhof 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum; 09 55 
Skiën; 12 00 Nieuws, 12 07 Langlauf; 12 55 IJs
hockey, 13 55 Skièn; 15 30 IJshockey; 15 55 
Schaatsen; 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Studio Hilversum; 20 00 Nieuws. 
20 25 Short track 
20 45 NOS-laat 
21 00 IJshockey, kwartfinales 
22 30 Studio Moutiers 

T V 1 

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

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

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en 
Jerry; 16 10 Victor en Maria, tekenfilmserie, 
16 20 Avro's Serviesalon; 17 30 Factor twee, 
jeugdserie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 De 
ver van mijn bed-strijd, Latijnsamerikaanse lan
den, 19 00 Woensdagavond met Van Willigen-
burg, 20 00 Nieuws. 
20 28 West Side Story, film 
23 00 Reporter, aktuahteiten 
23 35 Mancuso FBI, misdaadserie 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Schooltelevisie; 13 00 Nieuws; 14 15 Mati
nee klassiek, 15 00 Telearchief, retro, 16 00 
Nieuws; 16 05 Stopwatch; 16 35 Bekijk het 
maar; 17 12 Santa Barbara, serie, 18 00 Nieuws; 
18 20 Popformule plus, 19 00 Kieskeurig, konsu-
mentenprogr , 19 35 Aktua in bedri|f, Nederlands-
se zoutwaterbranche 
20 20 Aktua Nieuws 
20 22 Love letters, spelprogr 
21 52 Sjans, komische reeks 
22 22 Ojevaarsjo, opvoedingsmag 
23 06 Binnenlandse zaken, satire 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum, 10 00 
Skien, 12 00 Nieuws, 12 55 IJshockey, 13 55 
Skiën, 15 30 IJshockey, 16 00 Biatlon; 16 53 
IJshockey, kwartfinales, 1815 Sesamstraat, 
18 30 Jeugdjoernaai; 19 00 Studio Hilversum; 
19 49 Stichting Socutera; 20 00 Nieuws. 
20 20 Politieke partijen 
20 30 Kunstschaatsen 
20 50 NOS-laat 
21 05 Kunstschaatsen 
22 30 Nieuws 
22 50 Studio Moutiers 
23 03 NOS-laat 
23 31 Terugblik Olimpische dag 
00 00 Nieuws 

TV 1 

14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 500 
jaar Latijns-Amerika, schooltelevisie, 16 00 His 
girl Friday, film, 17 30 Mooi en meedogenloos, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 
1810 Draaimolen; 18 20 Prikballon; 18 35 Top 
Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Van Nu en Straks, schoolte
levisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
HUI, humor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Sch(o)one Kunsten, ver weg, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 Dat is de vrijheid, 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, sene, 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 Tien om te zien special, show 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Vermiste kinderen 
23 00 Miami Vice, politieserie 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 16 20 Servicesalon, 17 30 Wordt ver
volgd, tekenfilmmag , 18 00 Boggle, woordspel, 
18 23 Forza!, 18 53 Een nieuwe jas, popclip, 
18 55 Tussen kunst en kitch, kunstmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 18 Televizier, aktualiteiten 
21 55 Hoe voelen wij ons vandaag?, komische 
reeks 
22 25 Preview TV, filmmag 
22 50 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 00 Jonge mensen op het koncertpodium 

Ned. 2 
09 30 Schooltelevisie; 13 00 Nieuws; 15 25 After 
School special, jeugdfilm, 16 10 Santa Barbara, 
sene, 16 55 Zorro, serie, 17 20 Starstreet, anima-
tieserie, 17 30 Goud van oud live; 18 00 Nieuws; 
1815 B.O.O.S., 18 45 Top 40: 19 20 Bodylijn, 
life-style mag 
19 50 Empty nest, serie 
20 15 Tour of duty, Vietnamserie 
21 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche pot, serie 
22 00 Motorsportgala 
22 50 Police squad, serie 
23 20 Stop de persen, mediamag 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Studio Hilversum; 10 00 
Skièn; 11 45 Nieuws; 11 52 Schaatsen; 18 00 
Sesamstraat 18 15 Jeugdjoernaai, 18 30 IJsho
ckey, 19 00 Studio Hilversum; 20 00 Nieuws. 
20 25 IJshockey 
20 45 NOS-Laat 
21 00 Schaatsen 
22 30 Studio Moutiers 
22 48 Nieuws 
23 01 NOS-laat 
23 28 Terugblik Olimpische dag 
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EEN FILM PER DAG 

VRUOAG 21 FEBRUARI 
TV 1 
14.30 Muziek, schooltelevisie; 15.00 Nederlands, 
schooltelevisie; 16.00 Parijse onderwereld, film; 
17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.30 TV 1 - top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge (Hammer, serie 
20.25 De sleutels van het sport Boyard, spel-
progr. 
21.30 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 The Free Frenchman, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 500 jaar Latijns-Amerika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Dokument: Waals land in Vlaamse hand, 
dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Tenuto: laureatenkoncert 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Taxi, serie; 15.30 Dallas, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoekklips; 17.00 Ducktales, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Jan Theys 
21.00 Contract on Cherry Street, TV-film 
23.35 Nieuws 
23.50 New Mike Hammer, serie 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry; 16.10 Victor en Maria; 16.21 Serice salon; 
17.30 Ereprijs 117; 18.00 Boggle, woordspel; 
18.28 Weg van de snelweg: Nederland, Noord-
Brabant noord; 18.53 De roze panter, serie; 19.01 
A different world, serie; 19.29 Cosbyshow, serie; 
20.00 Nieuws 
20.25 Rondom tien, praatprogr. 
21.47 Muziekspecial Paul Simon, registratie kon-
cert 
22.30 Dokument: angel one, dok. 
23.16 The commish, serie 

Ned. 2 
09.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws; 16.00 
Nieuws; 16.08 Muziek uit duizenden, Marco Bak
ker zingt; 16.55 Derrick, serie; 18.00 Nieuws; 
18.20 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
18.46 Bassie en Adriaan en de geheimzinnige 
opdracht, serie; 19.19 Hollywood boulevard, gla
mour. 
19.55 Vokaal centraal, muzikaal progr. 
20.35 Medisch Centrum West, serie 
21.35 De TROS TV-show, praatshow 
22.28 In the heat of the night, serie 
23.25 Vamp, film 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.30 Studio Hilversum; 10.00 
Bobsleeën; 12.00 Nieuws; 12.07 Bobsleeën; 
12.55 IJshockey; 16.55 IJshockey, halve finale; 
18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 
IJshockey; 19.00 Studio Hilversum; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Politieke partijen 
20.23 Kunstschaatsen 
20.50 NOS-Laat 
21.02 Kunstschaatsen 
22.30 Studio Moutiers 

Met haar charmes alleen rooit Barbara Carrera het niet in de Ameril<aan-
se aktiefilm Lone Wolf McQuade. Zaterdag 15 februari op TV1, om 
23U.20. 

ZATERDAG 15 FEBRUARI 

EENZAME WOLF 
McQUADE 

Amerlk. aktiefilm van Steve Carver 
(1983) met Chuck Norris, David Carradi-
ne en Barbara Carrera. J.J. McQuade, 
een keiharde Texas Ranger, moet met de 
jonge stagiair Kayo een bende wapen-
smokkelaars oprollen. (TV1, om 23u.25) 

ZONDAG 16 FEBRUARI 

HARTEN OP DRIF 
Romantische komedie over twee ge

liefden die het na een vrij banale ruzie 
uitmaken en een nieuwe partner gaan 
zoeken. F.F. Coppola trok in 1982 naar 
giitterstad Las Vegas voor de verfilming 
van dit banale verhaal. Met Nastassia 
Kinski en Frederic Forrest. (BBC 2, om 
Ou.40) 

MAANDAG 17 FEBRUARI 

THE FALCON AND 
THE SNOWMAN 

Amerlk. splonagefilm van John Schle-
singer (1984) gebaseerd op ware gebeur
tenissen. In 1977 werden twee jonge 
Amerikanen veroordeeld wegens het 
doorspelen van staatsgeheimen aan de 
Sovjet-ambassade in Mexiko. Met Timot
hy Hutton en Sean Penn. (TV2, om 
22U.05) 

DINSDAG 18 FEBRUARI 

FLIK ZONDER GENADE 

Voorspelbare Franse politiefilm van 
Jacques Deray (1983). Belmondo is een 
politiekommissarls die omwille van zijn 
onverschrokkenheid wordt weggepromo
veerd en het dan maar in zijn eentje 
opneemt tegen een drugsbende. (TF1, 
om 20U.50) 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 

WEST SIDE STORY 
Amerlk. musical van Robert Wise 

(1961) met Natalie Wood, Russ Tamblin 
en George Chakiris over twee rivaliseren
de jeugdbendes in New York. Leonard 
Bernstein komponeerde de onvergetelij
ke muziek. (Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 

LE PACTOLE 
Een gehuwd paar leidt een saai leven

tje en droomt van een avontuurlijker be
staan. Het besluit van het leven te gaan 
genieten en overvallen een supermarkt. 
Franse komische avonturenfilm van 
Jean-Pierre Mocky (1985) met Richard 
Bohringer en Pauline Lafont. (TF1, om 
22U.25) 

VRIJDAG 20 FEBRUARI 

BLUEBERRY HILL 
Min of meer autobiografische film van 

Robbe De Hert (1989) over de jaren 
vijftig. Goede vertolkingen van Michael 
Pas, Babette Van Veen en vooral van 
Frank Aendenboom. 
(BBC 2, om Ou.50) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 120 
HORIZONTAAL 

1 Slap, maar bij verdubbeling krijg je la
waai i (3) 

4 Opnieuw gepakt (6) 
7 Slaapplaats in de tuin (3) 
9 Toonladder (9) 

12 Glmstenng in de mond (11) 
13 Vorm van verdedigen waarbij je slaat en 

bijt (3, 4, 2, 4) 
15 De laatste stukjes (7) 
17 Zeeleger (6) 
19 Zodanig versierd dat er mets is overge

bleven (9) 
21 Ontvanger (5) 

VERTIKAAL 

10 

11 
14 
16 
18 

20 

Dat IS overmatig (2) 
't Is allemaal water op die Antwerpse 
grenspost (4) 
Als muziek zo klinkt, komen de solisten 
met aan bod (11) 
Reddingsmiddel vol gaten (7) 
BIJ deze wijze van informatie overbren
gen kun je rustig woorden weglaten (12) 
Dit overleg leidt tenslotte tot een advies 
(6) 
Handig, zo kun je vlak bij huis geld 
wisselen (8) 
Dat IS met minder dan een schepping (7) 
Mikpunt aan de Schelde (4) 
Slachtoffer (4) 
Tijdens de volgende periode wordt er 
geroerd (5) 
Dat toestel deugt van geen kanten (4) 

OPLOSSING OPGAVE 118 
Horizontaal: 3 eureka, 6 Kalmthout, 
7 emotioneel, 8 vertederd, 11 knol, 
12 vloeren, 13 opgave, 15 vlak, 16 
draaiorgels, 18 gni, 19 eerste klas 

Vertikaal: 1 elastiek, 2 meloen, 4 
uitvinden, 5 kloosterkapel, 6 koeke
loeren, 9 rookgat, 10 lokaal, 11. ke
vers* 14 gelijken, 17 oprit, 18 gas 

* Rechtzetting: in opgave 118 sloop 
een foutje: 11-vertikaal (kevers) 
werd niet omschreven. Hiervoor 
onze verontschuldigingen! 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 120 ten 
laatste dmsdag 25 februari op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Albert Billiet, Ten Hove 12 in 8200 
Sint-Michiels wint een boekenpakket 
want zijn gele briefkaart met de juiste 
oplossing van opgave 118 werd uit 
de korrekte mzendingen getrokken. 

SATERDAG 
Duitse atleten nemen er 
een waterloopje mee 

• 

Blankenberge vreest 
voor tetanusepidemie 

Vlaams-Nederlandse relaties dreigen 
te verwateren 

AHASVERUS 
„ Voedselluchtbrug naar GOS", 
las Ahasverus 

Russen zijn blikvangers 

Mike Tayson is een 
verkrachtpatser 

Voedselpaketten: Russen zien 
ze vliegen 

Algerije: FISIek geweld 
neemt toe 

Salman Rushdie: duiveltje wil 
uit doosje 

Salman Rushdie staat z'n 
muzelmannetje 
• 

Zetduivel: 
Kernaval 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Nieuwjaar was nog nét niet van de kalen
der op die laatste dag van de louwmaand, 
toen we voor de VUJO in Lier het jaar 
.mochten' open spreken. We vonden er in 
het Vlaams-Nationaal Centrum 'n toffe groep 
meisjes en jongens die tussen Dijle en Nete 
hun Vlaams Nationalisme eigentijds willen 
ontdekken, beleven én doorgeven. Zij leven 
op 't eind van 20 eeuwen bevochten Vlaan
deren met al zijn kenmerken van vandaag. 
Zij beseffen de uitdaging van een wedijve
rende Europese Gemeenschap. Zij zagen 
nog de uitlopers en het failliet der politieke 
staatsregimes die de miskenning van 't volk
seigene en van de vrije mens dogmatisch-
programmatisch inbouwden. Zij kennen de 
volle lukse; nog nooit is Vlaanderen mate
rieel zo welvarend geweest. (Gelukkig voor 
we de grote sprong-zonder-grenzen op 1 
januari 1993 zullen moeten nemen!) Tussen 
al die jongeren zaten ook enkele ouderen. 
Twee generaties dus. IVlaar de tussenkom
sten en de vragen van beide waren met 
dezelfde vrees doordrongen voor wat komen 
gaat; voor de moderniteit. Wat kansen biedt 
kan hinderlijk zijn, dat weet ik wel. Maar noch 
een drempelvrees, noch een euronaïeviteit 
noch een wantrouwend pessimisme kunnen 
onze levenwaarden richten. Het afstand 
doen van zinloos verbruik; natievormend 
leven; kuituur zonder muur beleven; positi-
verend met de mensen omgaan; natuur 
scheppen... kortom: waarden opbouwen 
voor de toekomst van ons Volk blijft het 
werkschema voor iedere generatie. Jonge
ren hebben de opdracht om vanuit de Vlaam
se Beweging voor de volgende jaren méér
waarde toe te voegen aan het samen-leven 
van ons Volk, Wij hebben de staat met zijn 
Belgische onwaarde voor een goed deel 
bloot-gelegd en ontmanteld. En de pinne-
kensdraad, op de kilometers na in Ierland, in 
Kroatië, in Cyprus enz..., werd aan de staats
grenzen in Europa opgerold. Maar het zich 
inspinnen, het zichzelve inweven nam toe. 
We bezoeken de wereld in alle uithoeken als 
een soort dierentuin, maar leren er niet mee 

te leven. Het individualisme van het geïso
leerde huis groeit. We pantseren hel met 
angst; we willen niet verliezen waar onze ego 
zo mals in neergevlijd ligt. De andere ver
vreemdt meer en meer. Wij wonnen met 
taaie inzet van velen onze taal terug! Maar in 
dat vrij-geworden heerlijke Nederlands bloeit 
als nooit tevoren het geweld van het woord. 
De ekologische schade, het administratief 
failliet, het omvormen van de staat, het leven 
met de anderen enz... omschrijven we in 
vijandtermen en vergeten dat oplossingen 
slechts uit verantwoordelijkheid, krachtda
digheid én tederheid kunnen groeien. Zij die 
de afkeer voor dé politiek preken, misprijzen 
de mens. Als er geen jongeren meer bereid 
zouden zijn om met eigentijdse demokrati-
sche middelen zich in te zetten voor de polis; 
voor de gemeenschap (want dat is de letterlij
ke vertaling van politiek), deemstert een volk 
weg, ook wanneer het in overvloed leeft. Het 
deemstert weg in een naamloze verbruikers
massa, waarvoor ekonomen en reklame-
mensen aan de hand van statistieken de 
krijtlijnen van het samenspel trekken. De 
wetenschapslui betoogden deze dagen en 
terecht. Vlaanderen besteedt 4 maal te wei
nig aan onderzoek en wetenschappelijk on
derwijs in verhouding tot ons ommeland. 
Maar wat ik bij hen miste is de eis om 
tegelijkertijd de levenswaarden, ook de zach
te — de omringende, voor ons Volk te 
onderzoeken. De linkse waardenschaal 
heeft haar aantrek verloren. Maar zoals in de 
30'er jaren Mussolini en Maurras verering 
vonden — eerst in franssprekende middens 
— in ons aller Europa, duiken hun rechtse 
navolgers op. Het lijken kopijen te zijn van 
wat ooit Tony Herbert, Viktor Leemans en 
Joris van Severen in hun jonge jaren bij 
mekaar dachten en overnamen. De Vlamin
gen zijn steeds sterker geweest in het her
denken dan in het uit- of bedenken... Daarom 
pleit ik hier eens te meer voor politieke 
akademies van het vrije, demokratische 
Vlaams-nationale woord en wederwoord, 
waar op basis van het federalisme en het 
volksnationalisme een waardenschaal voor 
onze ontgrenzende tijd wordt opgesteld. Ein
de 1936 — begin 1937 (dus precies 55 jaar 
geleden!) ondertekenden de Katholieke Par
tij en het Vlaams Nationaal Verbond hun nu 
te weinig bekende beginselakkoord waarin 
zij „het volksbelang als voorafgaandelijk 
stelden aan de staatsinrichting". En ook 
Hendrik de Man, die voorzitter zou worden 
van de socialistische partij erkende dat in zijn 
Plan.. Nu hebben kristen-demokraten, socia
listen en nationalisten een regeerakkoord 
ondertekend dat véél verder reikt dan dat 
beginselakkoord. De tijd is dus meer dan 
daar, voor ons Vlaams-nationalisten, om de 
levenswaarden die de uitwerking van dit 
akkoord moeten richten, te omschrijven. De 
VU-afdelingsbesturen worden overal in 
Vlaanderen nieuw gekozen voor de volgende 
drie belangrijke beleidsjaren. Zij moeten 
naast voelkringen ook en zéker politieke 
akademies zijn. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

20 JAAR TAK 
Op 26 maart a.s. is het precies 20 jaar geleden 

dat de Vlaams-nationale aktiegroep Taal-Aktie-Ko-
mitee (TAK) zijn allereerste aktie voerde. Op zon
dag 26 maart 1972 trok TAK voor een voettocht 
vanuit Gent naar de taalgrensgemeente D'Hoppe 
onder het motto:,,D'Hoppe, groen én Vlaams". De 
start van een eindeloze reeks, meestal ludieke, 
akties voor een zelfstandig Vlaanderen. 

DUCHTLOOS... 
Om deze twintigste verjaardag niet onopgemerkt 

voorbij te laten gaan, zal op zaterdag 28 maart a.s. 
een gelegenheidspublikatie van de drukpers rollen. 
Onder de titel Ductitloos doorgevarerj! en onderti
tel : Zes (kritisclie) nota 's en één poëtische bijdrage 
i.v.m. een stukje Vlaams Bewegen wil TAK een 
mooi verzorgde pocket uitgeven. 

Anton van Wilderode werd gevraagd een staaltje 
gelegenheidspoëzie ten beste te geven. 

Koen Baert (IJzerbedevaartkomitee) levert een 
bijdrage over de plaats van TAK in het grote geheel 
van de Vlaamse beweging. 

BRTN-joernalist Jos Bouveroux is in zijn pen 
geklommen voor een stuk over TAK en het hete 
hangijzer amnestie. 

Het reilen en zeilen van TAK in de Rand rond 
Brussel wordt toegelicht door Jan Veestraeten 
(Gazet van Antwerpen). 

Luc Neuckernians (De Standaard) levert een 
bijdrage over het sociale engagement van TAK in 
Vlaams-Brabant. 

Guido Sweron (Voeren) schrijft over de veelvuldi
ge TAK-bezoeken aan de Voerstreekt. 

Peter De Roover (VVB) gaat het in zijn bijdrage 
hebben over de zin of onzin van een Vlaams-
nationale aktiegroep. 

Norbert D'hulst (Davidsfonds) verzorgt de inlei
ding, terwijl TAK-verantwoordelijke Guido Moons 
een slotbeschouwing brengt 

Wie intersse heeft voor Duchtloos doorgevaren 
schrijft 350 frank over op rekeningnummer 930-
0013188-60 van 20 jaar TAK, p.a. Kasselstraat 22 
te 9080 Zaffelare met vermelding „boek". (350 fr. 
tot 25 februari, na deze datum 400 fr.) 

...DOORMARSJEREN 
Zaterdag 4 april: dé gebeurtenis waarop alle 

huidige medewerkers en oud-gedienden van de 
aktiegroep, met daarbij natuurlijk de grote schare 
simpatisanten, elkaar kunnen ontmoeten op Dé 
nacht van TAK, een gezellig bal. Plaats van het 
gebeuren is zaal Ter Use, Stationsstraat te Over-
ijse 

Zaterdag 2 mei: uitnodiging voor iedereen die 
nog eens de stapschoenen wil aantrekken en de 
allereerste TAK-aktie van 20 jaar geleden wil over
doen 

Voor deze 40 km lange voettocht wordt verzame
len geblazen op het St -Pietersplein te Gent op 
zaterdagochtend 2 mei om 8 uur. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 

FEBRUARI 

14 HERENT ALS: 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 in de achterzaal van café 
Het Pleintje, Veemarkt Verkiezingsevaluatie-
avond met deskundige begeleiding van Dosfelme
dewerker Org VUJO arr -Mecfielen 
15 EDEGEM: Kaartavond om 20u in Dne Eiken 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
15 KALMTHOUT: Met FVV 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-
ters Om 11u in de O L Vrouwkapel Elzenveld, 
Lange Gasthuisstraat 45 
16 TURNHOUT: Geleid bezoek aan historisch 
Turnhout, o l v stadsgids Verzamelen om 14u 
onder luifel van Stadhuis, Grote Markt Org 
Vlaamse Knng Turnhout 
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 FVV-Kalmthout 
17 BERCHEM: Met FVV-Berchem naan tentoon
stelling ,,Vlaanderen-Vrouwen-Vrede" te Gent 
Vertrek om 9u 30 met trein Berchem-Station 
18 EDEGEM: Vlaamse ziekenkas in Dne Eiken, 
van 20u30 tot 21u30 
19 BERCHEM: Om 20u voordracht over het „Gul
den Vlies" door Raphael De Smedt Om 20u in 
Kultureel Centrum Berchem Org FVV-Berchem 
20 EDEGEM: Dia-avond over Ecuador door mevr 
De Povere Om 20u in Dne Eiken Org Kulturele 
Knng Edegem 
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 in het Oosten (Iran, Irak enz) Om 
20u 30 in Kapellekeshoef Org SMF-Kempen 
22 EDEGEM Gezellige avond Belcanto Met Gust 
Teugels en Lus Mampuis Om 20u in Drie Eiken 
Org VNSE 
22 ARENDONK: Jaarlijks mosselfeest in zaal De 
Vrij, achter cafe Tramhalt, Voorheide Keuze uit 
mosselen (350 fr), halve kip (250 fr) en kippebil 
(175 fr) info H Hermans (014/670050) Org 
VU-Arendonk 
23 WILRIJK: Bestuursverkiezing van 10 tot 13u 
Praatkaffee met gasten van 11 tot I3u in zaal De 
Kern Org VU-Wilrijk 
25 NIJLEN: Karnavalfeest met optreden van de 
Nijlense Straatzangers in zaal Kempenland om 
20u Org FVV-Nijlen Inschrijven bij bestuursle
den 
27 WOMMELGEM Bestuursverkiezing in lokaal 
Den Klauwaert, van 18u 30 tot 21 u 30 
28 BOECHOUT: Bestuursverkiezingen VU-Boe-
chout/Vremde, van 19u 30 tot 22u 30 in café Het 
Hoefijzer 
29 MERKSEM Om 20u in Vlanac, Bredabaan 
360 kaartavond Deelname 100fr pp Inschrijving 
ter plaatse Org VU-Merksem 

MAART 

7 MERKSEM: Jaarlijks bal van VU-Merksem, vanaf 
20u m zaal Wilgenhof, Moeshofstr 138 Diskobar 
Ronnie Inkom 100 fr Kaarten bij bestuursleden 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN ANTWERPEN-
STAD 

Op 31 januari 1992 hadden bij de VU-Antwerpen-
Stad de driejaarlijkse statutaire verkiezingen plaats 
onder voorzitterschap van arrondissementeel afge
vaardigde Marleen Bryssinck Talrijke leden kwa
men hun stem uitbrengen en maakten van de 
gelegenheid gebruik de recentste politieke toe
stand te bespreken met senator Hugo Schiltz en de 
kamerleden Hugo Coveliers en Herman Lauwers 

Tijdens de eerste bestuursvergadering van 6 
februari 1992 werden de funkties als volgt ver
deeld 

Voorzitter Gusta Verhaegen, ondervoorzitter 
Koen Pauli, sekretans Luk Verlonje, penning
meester Guido Bosmans, propaganda en organi
satie Luk hennissen en Hugo Hermans, leden en 
abonnementen Francisca Martin en Kris Bekkers 
Leden Margriet Bachot, Enwin Meulepas, Emmy 
Rodyns, Luk Saen, Els Schiltz, Frans Smet, Bart 
Staes 

KINDERZANG-
NAMIDDAG 

Voor de zesde maal organiseert de Vlaamse 
Volkskunstbeweging (WKB) een nationale kinder-
zangnamiddag Deze zangnamiddag vindt plaats in 
zaal Rozenkrns, Heistraat 390 te Wilrijk-Antwerpen 
op zaterdag 29 februan 1992 van 14 tot 17 uur 

Onder het tema „Eigenaardig, he ' " (29 februari) 
wordt gezongen over,,eigenaardige" mensen, din
gen, handelingen, plaatsen Een geanimeerd pro
gramma vol samenzang wordt geleid door het 
VVKB-kinderkollege en opgeluisterd door een ar
tiest, die met ballonnen ,,eigenaardige" dieren en 
voonwerpen maakt De kinderen worden aktief bij 
het geheel betrokken 

De samenzang wordt begeleid door de WKB-
muzikanten uit Tessenderio De plaatselijke VVKB-
volkskunstgroep De Kegelaar staat borg voor een 
vlotte organisatie achter de schermen 

Voor de VVKB-kinderzangnamiddag werd een 
programmaboekje samengesteld dat te verkrijgen 
IS op het WKB Nationaal Trefpunt of bij inschrijving 
op de dag zelf In deze zangbundel zin de gepro
grammeerde liederen opgenomen 

Info WKB Nationaal Trefpunt, Baron Dhanis-
laan 20 bus 3, 2000 Antwerpen, tel 03/238 94 12 

10DE VLAAMSE ZIELEDIENST 
Op zaterdag 29 februari a s gaat om 11 uur in de 

St Walburgiskerk aan de Volkstraat te Antwerpen, 
de jaarlijkse Vlaamse Zieledienst door 

Deze herdenkingsmis is een zinvolle traditie 
geworden, die m 1992 voor de tiende maal zal 
plaats hebben In 1982 gestart is de Zieledienst nu 
reeds een gezamenlijke organisatie van Borms-
huis. Broederband Antwerpen, H Van den Reeck-
komitee, SMF-Antwerpen en VOS-Antwerpen 

De mis wordt opgedragen door pastoor Soete-
wey, pater A Aernoudts houdt de homilie Het 
SMF-Scheldekoor antwerpen zorgt voor passende 
liederen Walda Van Onckelen en H Bogaert 
treden op als lektoren 

Na de Zieledienst kunnen de aanwezigen elkaar 
begroeten bij een kop koffie in de ontmoetingsruim
te van de kerk Er is tevens gelegenheid om in de 
direkte omgeving het Bormshuis (Volkstraat 30) te 
bezoeken 

ADVERTENTIE 

Je zoekt een job met afwisseling. 
Je werkt graag samen met collega's en voor mensen. 
Je zoekt vast werk in eigen gemeente of streek. 

Het Gemeentebestuur van WIJNEGEM werft aan : 
EEN ASPIRANT-POLITIEAGENT(E) 

Er is thans 1 plaats vacant en een werfreserve wordt aangelegd daar 
in de nabije toekomst nog meer aanwervingen worden voorzien. 

Ben je minstens 18 jaar en maximum 35 jaar en houder van een di
ploma van hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld niveau, voldoe 
je reeds aan 2 belangrijke aanwervingsvoorwaarden. 

Ook voor vrouwen is er bij de politie een taak weggelegd. 

Heb je interesse, neem dan kontakt op met het gemeentesecretariaat 
(tel. 353 60 43) of het politiecommissariaat (tel. 353 16 14), waar je 
al de bijkomende inlichtingen zal krijgen. 

Let wel de uiterste inschrijvingsdatum is 16 maart 1992. 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
FEBRUARI 

14 LENNIK: Diskussieavond over „Is het mogelijk 
blijvend anders te besturen in een gemeente ' ' Om 
19u 30 in „De Verzekering tegen de Grote Dorst", 
F Baetensstraat Org vzw Vorming & Gemeen
schap 
17 LEUVEN: Legalisatie of met een oplossing voor 
het drugsprobleem Om 21u o l v Jan Siffert, 
Vaarstraat 19 Org VUJO-KUL 
20 LEUVEN: Diner-gesprek van 18-20 uur met 
senator Willy Kuijpers en afvaardiging Kosovaren in 
Alma 2, Van Evenstraat 2 Info Geertrui Vernieu-
we, Schapenstraat 108, Leuven Org VUJO-KUL 
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 

21 STEENOKEERZEEL: De Stoopkes (Hasseltse 
zanggroep) komen naar Steenokkerzeel In Paro
chiezaal van Humelgem, om 20u Inkom 150 fr 
(•i-3pas130), wk 120fr ( + 3pas100) Info Ryon 
02/759 84 40 Org DF-Steenokkerzeel 

22 SINT-KATARINA-LOMBEEK: 23ste Haantjes-
kermis in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24 Vanaf 
18u Ook op 23/2 vanaf 12u enop24/2 vanaf 18u 
Org VU-St Katarma-Lombeek 

22 LINKEBEEK: 9de Kaas- en Wijnavond, in de 
Moelie, St Sebastiaanstraat 14, vanaf 18u Org 
Vlaamse Vnendenkring Linkebeek 

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 
(02/53214 41) 

24 LEUVEN: Bij Jan Siffert, Vaartstraat 19 evalu-
taite verkiezingsuitslag o l v Dosfelinstituut Om 
20u Org VUJO-KUL 
28 LEUVEN; Om 20u bij Jan Siffert, Vaartstr 19-
bestuursverkiezing VUJO-arr Leuven Meer infO' 
Jeroen De Smet (016/25 93 94) 
28 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in feestzaal van 
het gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum, 
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, Noorderiaan 
Org VU-Zelhk 
29 TERALFENE: Volkseetmaal in zaal Giidenhuis, 
Daalstraat, vanaf 18u Ook op 1/3 van 11u 30 tot 
15u30 Org VU-Teralfene 

MAART 

6 HAACHT: VU-Afdelingsbestuursverkiezingen in 
café Wiels Palace (Markt), van 19 tot 22u 
6 STEENOKKERZEEL: VJS-Fuif in De Molekens, 
Wambeekstraat 27 Vanaf 20u , met diskobar Insi-
lencio Org Vlaamse JOngeren Steenokkerzeel 
7 HULDENBERG: Papierslag m de deelgemeenten 
Huldenberg, Loonbeek en Neerijse Vanaf 9u 30) 
Org VU-Huldenberg 

— GEZOCHT — Ervaren boekhouder, gewezen 
verantwoordelijke kommerciele dienst, zoekt een 
betrekking Inlichtingen kabinet staatssekretaris 
Anciaux, 02/846 33 50, toestel 22 

— GEZOCHT — Vrouw, ("12 10 70), gegradueerde 
ek hoger onderwijs, boekhouden-optie fiskaliteit 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel 
0/Ref 920101 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

— GEZOCHT — Vrouw, (°16 06 70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr, Eng Duits Kennis daktilografie en 
tekstverwerking Noties Spaans Zoekt werk m de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920102 Voor ml 
kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

— GEZOCHT — Vrouw, (°25 01 66), kwalifikatie-
getuigschrift snit en naad Zoekt werk in de omge
ving van Brussel 0/Ref 920103 Voor ml kontak
teer kamerlid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 
(van 7u30 tot 15u) 

— GEZOCHT — Vrouw, (°04 05 72), kwalifikatie-
getuigschrift kantoonwerken Zoekt werk m de om
geving van Brussel 0/Ref 920104 Voor ml kon
takteer kamerlid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 
(van 7u30 tot 15u) 

— GEZOCHT - Vrouw, (°06 02 71), hoger sek 
onderwijs Kennis Fr, Eng Duits, en mformatika 
Zoekt werk m de omgeving van Brussel 
0/Ref 920105 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

— GEZOCHT - Vrouw, (°03 03 66), hoger sek 
onderwijs Kennis Fr, Eng , Duits, noties Spaans 
Zoekt werk m de omgeving van Brussel 
0/Ref 920108 Voor i4nl kontakteer kamerlid E 
Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
15u) 

ADVERTENTIE 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
« V A N DEN B R A N D E N » k w a l i t e i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 

• I I I I I H 
l l l l l l l l i l l l l 

l l l l 
LiJIjjULfc^ 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

NAAM : 
ADRES : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, prijzen ) 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLMNDEREN 
FEBRUARI 
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 21 u 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 Rolarius, 
Aardooisesteenweg, om 20u Menu aperitief, ton 
greepjes, filet Mignon, koffie, gebak en wi)nen, aan 
1000 fr Inschrijven voor 11/2 (20 83 45 — 't 
Leeuwke, 20 85 63 — Tonie Soete, 2014 73 — 
Patrick Allewaert) 
22 TIELT: VU-bestuursverkiezingen van VU-Tielt 
Van 15 tot 19u in café 't Paradijs, leperstraat 14 
Kandidaturen tot 15/2 bi) Hilde Houwen, Stations
straat 75/3, Tielt) 
21 WEVELGEM: Breughelmaaltijd in zaal Leye-
daele om 20u Deelname 350fr,-12j halve prijs 
Org VU-Wevelgem 
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 

MAART 

6 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaarting 6/3 
vanaf 18u , 7/3 vanaf 17u en 8/3 van 10 tot 13u in 
café Boldershof, Harelbeekstraat 25 Gratis Tom
bola Inleg 30 fr Org VU-Vlaamse Klub Groot 
Zwevegem 
7 KORTRIJK: VU-bestuursverkiezingen van VU-
Kortrijk-Stad in West-Flandna, Graaf Gwijde van 
Namenstraat, tussen 15 en 17u Om 17u Paul Van 
Grembergen over de aktuele politieke toestand 
Inkom gratis 

KORTRIJK: DAN 
MAAR IN 'T FRANS... 

De Volksunie (Entiteit) Kortrijk vernam van haar 
gemeenteraadsleden dat een Italiaans architekt-
urbanist, dhr Secci, voor de Verenigde Raadskom-
missies op 31 januari j I een uiteenzetting heeft 
gegeven i v m de urbanistische toekomstplannen 
voor Kortrijk 

De heer Secci hield zijn uiteenzetting in het 
Frans, met een beperkte vertaling m het Neder
lands 

De VU-Entiteit Kortrijk heeft deze vertoning be
sproken en 

— betreurt dat de heer Secci zijn toelichting met 
in het Italiaans, met simultaan-vertaling m het 
Nederlands heeft gegeven 

— betreurt dat het stadsbestuur andermaal blijk 
heeft gegeven van gebrek aan eerbied voor de 
eigen taal en kuituur door het weglaten van een 
simultaan-vertaling 

De VU-gemeenteraadsleden hebben uit protest 
de zaal verlaten, de fraktieleider in de raad kreeg 
de opdracht het stadsbestuur hieromtrent uitge
breid te interpelleren in de eerstvolgende gemeen
teraadszitting 

VLAANDEREN, 
VROUWEN, VREDE 

Onder deze titel organiseert de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen (FW) een 
tentoonstelling m 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 
ongineel, onuitgegeven en onbekend doku-
mentatiemateriaal (uit het bestand van het 
ADVN, maar ook uit prive-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" penodes 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 13u30 tot 16u30 
(zondag van 10 tot 14u) 

Het IS een initiatief van plaatselijke FVV-
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) 

ADVERTENTIE 

AA Tekstieldrukkerij 

Levering van vlaggen, 
banieren, masten 

en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

HOTEL - RESTAURANT 

albino 

'on. 
Berg 17 • B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/81 09 08 041/81 09 29 
Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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

VAN KERCKHOVEN $ 2 5 | 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
Z A A K V O E R D E R 

F R A N S HENDRICKX 

Wouwerstraat 45, Helst-o/d-Berg 
Tel . : . 015/24.45.76 

's avonds: 015/25.16.16 
Fax: 015/25.13.44 

UW PERSOONLIJKE WENSEN 
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR 

UW KEUKENS-, WINKELS-
en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING 
• gespecialiseerde vakmensen 
• binnenhuisonlwerpers 
WU BIEDEN U 
• Maatwerk 
• Afwerking in detail 
* Apparatuur 
* Verzorgde plaatsing en service 
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwer 

pen 
ir Volledig pakket naar wens 
RUWBOUW AFWERKING - INRICHTING 
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UIT DE REGIO 

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

MAART 
8 OVERPELT: Mosselfeest in het Pelterke te 
Overpelt In aanwezigheid van depute Jef Van 
Bree Van 11 tot 22u Org VU-Overpelt 

ZOEKERTJE 
- AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
n e ' Gratis afhalen bij W Deconinck, Kortrijk 
(056/21 26 99) 

JONGE ROEMENEN 
ZOEKEN VLAAMSE PENNEVRIEND(IN) 

— Stivia IS een 16-jarige lyceumstudente Zij houdt 
van lezen, muziek beluisteren en TV kijken Ze wil 
daarover en over mode en literatuur korresponde-
ren met een meisje of een jongen van 17-18 jaar m 
het Frans 

Slvia Piper 
Str Dunani nr 222 
BI 817, Sc B, Et 1, Ap24 
R-0700 Alexandria (Teleorman) 

— Popa IS een 17-jarige lyceumstudente Zij houdt 
van muziek, literatuur, TV kijken, mode en sport 
(vooral voetbal') Zij wil hierover korresponderen 
met een jongen of meisje van 17-18 jaar in het 
Frans 

Popa Petruta 
Str Victo Antonescu nr 16 
R-0700 Alexandria (Teleorman) 

— Isabella is 18 jaar en werkt als rekenplichtige m 
een klem bedrijfje Ze houdt van lezen, film, mu
ziek, mode, informatika, dansen en sport (aerobic) 
Verder studeert ze nog wiskunde, aardrijkskunde 
en ekonomie omdat ze karnere wil maken m de 
toeristische sektor van haar stad Ze wil graag 
korresponderen met een jogen van 19-25 jaar in het 
Engels 

Isabella Mihaila 
Str Barbu Lautaru nr 15 
BI 25, se B, Et 3, Ap 15 
R-2200 Brasov 

— Patre is een 13-jarige jongen die aan de Zwarte 
Zee woont Hij is sportief en wil korresponderen om 
zo Frans te leren (zijn moeder is een lerares Frans) 

Petre Nicolau 
Str Mircea Celbatrin nr 49 
bl RM, Sc A, Ap 1 
R-8700 Constanta 

ADVERTENTIE 

P O V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de Provincie 

Limburg zal overgaan tot 
de aanwerving in contractueel verband van een architect voor de afdeling Ruimtelijke 

Ordening. 

Taakomschirijving 

— Behandeling van beroepen inzake v\̂ eigenng van bouvir- of verkavelingsvergunnin-

gen, 
— advies betreffende de gemeentelijke plannen van aanleg of plannen van hogere orde 

Profielomschrijving 

— Houder zijn van het diploma architect of burgerlijk ingenieur architect, 
— Bijzondere Licentie Stedebouw en Ruimtelijke Ordening strekken tot aanbeveling, 
— Verder wordt aandacht voor en kennis van milieuproblemen verwacht 

Het examenprogramma zal bestaan uit de volgende proeven • 

— Indien er zich meer dan 10 kandidaten melden, zal er een C V-vergelijking 

doorgevoerd worden, 
— een matunteitsproef 
— en een mondelinge proef met schnftelijke voorbereiding 

Salaris aan de huidige index. 

Minimum 847777-Maximum 1352 361 

Kandidaturen 
De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een voor eenslui
dend verklaard afschrift van het vereiste diploma moeten voor 29 februan 1992 bij er post 
aangetekend schrijven worden ingediend bij de Provinciegriffier, IVde Directie, Universi-
teitslaan 1, 3500 Hasselt 
Namens de Bestendige Deputatie M MARTENS, Provinciegriffier 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vrouw, (°08 05 72), hoger sek 
onderwijs Afdeling kantoorwerken, spec kantoor
automatisering Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel O/Ref920112 Voor ml kontakteer kamer
lid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
15u) 

- GEZOCHT — Vrouw, (°01 10 69), pedagogisch 
hoger onderwijs, afdeling kledmgkunde techni
sche Zoekt werk m de omgeving van Gent 
0/Ref 920121 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

- GEZOCHT - Man, ("17 01 61 kok, hoger sek 
beroep, spec grootkeuken en traiteur Zoekt werk 
m de omgeving van Brussel 0/Ref 920147 Voor 
ml kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

- GEZOCHT - Vrouw, ("14 07 71), hoger sek 
onderswijs, afdeling personenzorg Zoekt werk m 
de omgeving van Brussel, Aalst of Gent 
0/Ref 920148 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

- GEZOCHT - Vrouw, (°03 02 69), hoger sek 
onderwijs, zoekt werk als bediende of telefoniste in 
de omgeving van Brussel 0/Ref 920150 Voor ml 
kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u) 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Strsekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
Sf*«fvol tiwlnnwubllalr - Ook vergaderruimte 
Weetstraat 131 — 9940 SLEIOINE 
Tal 091/S7M44 Zat en zorxl gestoten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

^'(Sr/^sW' 

gocm^^r^r 3798v(}uwmoe^ 

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

HOF VAN ENBELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsliergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

— Cambftiwus — 
"cKCoostcAsüaat 3»3960CB»ee 

011/47 28.97 

I L :M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

ygtcna 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken éi la carte en e menu s van 695 fV tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 17S0 tt 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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DEZE WEEK IN 

Het recessie-spook 
Wordt ook België arm? Waait de 

ekonomische neergang uit 
Amerika en Engeland over naar 

het kontinent? Wat zeggen 
barometers, indikatoren, 

ondernemers en analysten? Hoe 
gegrond is de vrees voor het 

onheil? De toestand hier, nu en 
morgen, deze week in Knack. 

UIT DE REGIO 

Een nieuw VU-profiel 

Hugo Coveliers is niet entoesiast over de 
deelneming van de Volles-unie aan de Vlaamse 
regering. De partij moet de verkiezingsuitslag 

vertalen in het profiel van een nieuwe voorzitter 
en een nieuw bestuur. En de oude generatie 

moet een stap terug zetten. Een interview, deze 
week in Knack. 

Van Boedapest tot Phnom Penh 

Van alle voormalige Oostblok-landen brengt 
Hongarije het er nog het beste vanaf. Een 

reportage licht toe wat daaronder moet worden 
verstaan Dertien jaar geleden drong, aan de 
andere kan! van de werled, het Vietnamese 

leger Cambodja binnen. Het land lijkt eeuwig 
getroffen door oorlog. Een bezoek aan Phnom 
Penh, het begin van een serie over Cambodja, 

deze week m Knack. 

Jaloe/ie, een lijdensweg 
Jaloersheid, nijd afgunst: we hebben er allemaal 
wel eens last van. Maar wat betekenen deze ge
voelens, waar komen ze vandaan'? En bestaan er 

medicijnen legen'' Deze week in Weekend 
Knack. 

En verder... 

• Inkijk in de papieren van formateur Wathclet • 
Bericht uit Zuid-Afrika • De 

verkiezingscampagne m de Verenigde Staten • 
Schilderkunst, tenloun.stcllmg Andrea Mantegna 
in Londen • Film: de desiruktiedrifl van producer 

Joel Silver* Reportage, de OIympi.sche 
Winterspelen in Savoie. 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATÏ 

TE KOOP 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
14 SINT-LIEVENS-ESSE: Bestuursverkiezingen 
VU-Herzele-Zuid in Bierwinkel 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. 
15 GERAARDSBERGEN; Jaarlijks eetmaal van het 
Vlaams Socio Kultureel Centrum. In feestzaal De 
Vlasschaard, Gentse stwg te Hemelveerdegem-
Lierde. Van 17 tot 22u. (met T-dansant). Ook op 
16/2 van 11u.30 tot 16u. Volw.: 300 fr., kinderen; 
175 fr. 
16 SINT-GILLIS-WAAS: Bestuursverkiezingen in 
kaffee De Volksvriend, Stationsstraat 15, vanaf 
lOu. 's morgens. 
21 ST.GILLIS/DENDERMONDE: Jaak Vandemeu-
lebroucke 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-
St.Gillis/Dendermonde. 
21 ZOTTEGEM: Bestuursverkiezingen VU-Zotte-
gem. 's Avonds in Sint-Jorishof, Markt te Zottegem. 

21 AALTER: Jaarlijkse samenkomst van de Vlaam
se Vriendenkring, om 20u. in de Gemeentelijke 
feestzaal-Lotenhulle. Deelnameprijs: 400 fr., -12j. 
250 fr. Gastspreker is Nelly Maes. Inschrijven bij G. 
Van den Herchove (74.25.00), L. De Meyer 
(051/68.91.28), D. Germonprez (74.70.84) of H. De 
Clercq (74.44.27). 

22 SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vrienden
maal (aperitief, kaasplank, vers fruit, koffie-gebak) 
aan 500 fr., -21 j . 350 fr. Vanaf 19u.30 in Gildenhuis, 
Loofblommestraat St.Denijs-Westrem. Gastspre
ker: Annemie Van de Casteele. Inscfirijven: Anne 
de Keuckeleire (22.91.83), Org.: VU-St.Denijs-
Westrem/Afsnee. 

23 AALTER: Verkiezing nieuw VU-bestuur Aalter, 
van 9 tot 12u. in zaal Papaver. Alle leden hebben 
een uitnodiging ontvangen en worden zeker ver
wacht. 

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. 

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. 054/50.06.23 na 18u. 

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

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

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

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

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

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

Pas fieringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81 10.17 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

TaTrnT=-fi 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 
< 

^ / migrostraat 1S8 
\ / 'B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

.BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t ETRA P.V.B \. 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
g y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel: 03/457.23,89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

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

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
MarwJtz 
Rodenstock 

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

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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WAAR GELAAT 
Het Blok heeft zich voorgenomen om de 

Volksunie de loef af te steken in het leggen 
van kontakten met de diverse volkerenbewe-
gingen in Europa. (De Standaard, 25 jan. j.l.). 

Mogen we dan ook veronderstellen dat 
Dewinter en co aan deze bewegingen hun 
ware gezicht zullen laten zien, namelijk dat 
van handlangers van staatsnationalist en 
centralist Le Pen? 

Mare Andries, O.L.V.-Waver 

SOCIALER WORDEN 
Af en toe heb ik mijn bedenkingen bij 

bepaalde initiatieven van VU-politici. Met 
alles wat Vlaanderen aanbelangt heb ik zo 
geen problemen, maar wat de zwakkeren in 
onze samenleving betreft heb ik bedenkin
gen. Is het niet bedroevend te moeten vast
stellen hoeveel mensen in onze toch wel 
welvarende maatschappij nog armoede ken
nen? Het veelgehoorde gezegde dat ,De 
rijken rijker worden en de armen armer' blijft 
mijns inziens juist. 

Met deze gang van zaken zouden de 
politici rekening moeten houden en er daad
werkelijk iets aan doen. Ik wil lof betuigen 
aan Hugo Schiltz omwille van zijn rezolute 
aanpak van de begroting, waarmee hij ge
tuigde van kennis van zaken tegenover de 
burgers en de andere leden van de regering. 

Van Johan Sauwens vind ik dat hij een 
belangrijke rol te spelen heeft in het politieke 
bedrijf. Hij heeft bewezen er geschikt voor te 
zijn. Willy Kuijpers wil ik bedanken voor zijn 
grote inspanningen op tal van vlakken, voor
al op het sociale. Voor mij is hij een van de 
weinige politici die het volk waardig verte
genwoordigt. 

Eraly-Tack, Bredene 

,VL" OP WAGENS 

ge evolutie, en ogen zeer onestetisch. Te
vens dient de eurofobie van blauw met gele 
sterren venworpen te worden. Men kan toch 
geen goed Europeeër zijn, als men zich niet 
eerst van zijn Vlaamse kant toont? 

Bij de bevrijde Oosteuropese volkeren zijn 
de eigen auto-kentekens op korte tijd inge
burgerd. Idem bij talrijke buurvolkeren, zoals 
de Bretoenen, Schotten, Katalanen, Oksita-
nen. Friezen e.d. Enkel de Vlamingen moe
ten nog de overeenkomst van de verkeersmi
nisters aan hun laars lappen, en resoluut 
opteren voor het volkskenteken (in afwach
ting dat het wellicht ooit nog eens NL zal 
worden). 

Het argument dat deze Vlaamse zelfkle
vers niet in de handel zijn, is niet terecht. 
Men kan ze vinden op de sekretariaten van 
de Vlaams-nationale verenigingen. Ook bij 
briefschrijver: j^g wouters, 

Winkelstraat 23, 2890 Sint-Amands 
Tel. 052/33.59.89 

Op de scheiding van '92-'93 vervallen de 
formaliteiten aan de Europese binnengren
zen. Hierbij worden de Vlaamsbewusten op
geroepen te tonen dat ze voor het Europa der 
Volkeren staan en niet voor het staatsnatio-
nalisme. 

Met mijn aktie voor Vlaamse zelfklevers op 
onze voertuigen (VL en/of Leeuw) wordt een 
bijkomend middel aangegeven op deze weg. 
De overige Europese volkeren kunnen ons 
dan in het dagelijkse verkeer herkennen als 
Vlamingen. 

Daarom ook de oproep om zich bij elk 
persoonlijk kontakt steeds als Vlaming voor 
te stellen — met alle geëigende middelen. In 
dit verband kan elke bewuste Vlaming eigen
lijk de B-kentekens en garage-platen weige
ren (die zonder vragen op de wagens aange
bracht worden). Deze wildgroei van reklame 
B-platen zijn niet meer geschikt bij de huidi-

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrle-
ven. De andere publiceert zl{, 
naai^iang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven In te 
korten en persklaar te maken 
zonder de ^sentie 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 lezersbrlef, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

ONTLEZING... 

Vlaamse schrijver was die twee jaar geleden 
als „writer in residence" een jaar in de VSA 
rondreisde (met steun van het Vlaams minis
terie van Kuituur) om er als ambassadeur 
van de Vlaamse literatuur gastkolleges te 
geven aan Amerikaanse universiteiten. (Wil-
lY Spillebeen). 

Er volgde een vervelende stilte op die 
vraag want de minister moet het antwoord 
schuldig blijven tot stomme verbazing van de 
interviewster. 

Walter Maes, Zwevegem 

In een radiointerview verklaarde de nieuwe 
Kultuurminister Hugo Weckx dat hij een 
bijzondere inspanning zal doen om de ,,ont-
lezing" bij de jeugd tegen te gaan. Meer 
speciaal zal hij de Vlaamse literatuur en het 
jonge schrijverstalent ondersteunen. Voor
waar, een mooie intentie. 

De kersverse minister beschouwt zichzelf 
helemaal niet als een leek terzake want 
gezien zijn 15-jarige ervaring als voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurkommissie in 
Brussel meent hij zich op gebied van kuituur 
een deskundige te mogen noemen. 

Hij pakt ook uit met zijn relaties met Gerard 
Mortier en de Brusselse Muntschouwburg. 
Daarenboven leest hij al eens een boek. 

Hoe hol de woorden van de minister klon
ken werd pijnlijk duidelijk toen de entoesias-
te interviewster tot slot vroeg wie de eerste 

HET SCENARIO 
Na 24 november zochten de afgestrafte 

heersers naar een middel om hun belangen 
te vrijwaren. Een gepast scenario werd uitge
dacht en uitgevoerd. 

Om te beginnen werd het kiesvee ofwel 
uitgescholden voor rascist of fascist, ofwel 
versleten voor dom of idioot, ofwel gelaakt 
voor zijn schromelijke ondankbaarheid en 
onbegrip. 

Zonder dralen werd een stoute jongeman 
als zoenoffer naar het slagveld gestuurd. Hij 
liep op een mijn. Zijn herstel zal veel tijd 
vergen. Daarna werden de waarde landge
noten, vooral die van boven de taalgrens, 
vaderlijk vermaand. Toch mocht de Kerst
man komen, met een rugzak vol snoep. Er 
was een lekker zoethouderdje voor elke ware 
Belg. 

Inmiddels pikte de kraaiende Waalse haan 
in de snoet van de tandeloze leeuw, totdat 
deze — licht brommend — uit zijn slaap 
ontwaakte. De demokratie was in gevaar! 

Op een koninklijke vingerknip verscheen 
de meester-tovenaar ten tonele. Weest ge
rust, vrienden, het konijn zit al in de hoed. 
Nog even geduld, en dan nemen we dezelf
den en we doen voort. 

En, vraagt de Vlaamse burger, komt er nu 
een einde aan het Belgisch onrecht? Neen, 
brave man, dat kan niet. Want tussen belofte 
en daad staan wetten in de weg, en prakti
sche bezwaren, en het hoger belang van het 
land, en de solidariteit met de Walen, en 
andere dingen die men u niet mag verklaren. 

J.M., Groot-Bijgaarden 

WIJSGEMAAKT? 
20-30 jaar gelden werd er in Vlaamse 

kringen gepleit voor „Engels 2de taal". En 
niet ten onrechte. Ook in WIJ werd duchtig 
propaganda gemaakt, jaren aan één stuk. 

Nu wordt er in alle talen gezwegen, ook in 
de 2de taal. Of vergis ik mij? 

Ik vergis me echter niet als ik vaststel dat 
mijn 4 kinderen, die Engels als 2de taal 
hadden in het Middelbaar Ondera/ijs, slechts 
matig tot stuntelig het Frans „beheersen". 
Terzelfdertijd stel ik ook vast dat de kennis 
van de Franse taal evenzeer als vroeger 
vereist wordt bij werkaanbiedingen, uitgaan
de van handel en industrie. 
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En met veel spijt en leedwezen doe ik nog 
een andere vaststelllmg, nl dat mijn kinde
ren die hoger onderwijs volgen, wel een 
voldoende cijfer bekomen voor Engels, maar 
een zeer grote buis krijgen voor Frans Want 
datzelfde Frans 3de taal uit het Middelbaar 
Ondera/ijs krijgt geen opvolger in het HO, 
neen het wordt meteen weer (automatisch) 
2de taal Zijn Engels broertje wordt van 2de 
taal ook automatisch 3de taal in het HO 

Op mijn vraag aan de betrokken leraars 
hoe dat komt, blijven zij het antwoord schul
dig Als ik aandnng, zeggen ze dan dat de 
minister van Onderwijs daar nog nooit ook 
maar iets over gedekreteerd heeft Ondanks 
al de ministenele dekreten en besluiten, die 
er al (te veel) geweest zijn, wordt dit belang
rijk punt (vrijwillig') genegeerd Er zijn ook 
weinig leraars Engels, naar het schijnt 

Is er dan m die 20-30 jaar, die achter ons 
liggen, geen enkel initiatief genomen door 
Vlaamse (VU-') parlementairen om onze 
kinderen, die dat wensen, de gelegenheid te 
geven in het HO Engels als 2de en Frans als 
3de taal verder te volgen, zodat de buis aan 
hen voorbijgaat' Of is er toch iets geregeld 
op dat vlak en heeft men mij iets wijsge
maakt' 

J.V.M., Brugge 

ENGELS 
Enerzijds looft u (WIJ, 24 jan j I) de LBC 

voor haar aktie tegen de toenemende veren
gelsing van het bedrijfsleven (m casu Bell) en 
anderzijds laat u in WIJ het Engels toe in 
advertenties (WIJ, 7 febr j I) 

U heeft nagelaten deze bedrijven er op te 
wijzen dat het hoort te zijn ,,ln Vlaanderen 
geen Frans, Engels of Chinees, maar 
Vlaams", zoals u nochtans schrijft 

H.K., Aalst 

BELASTING 
Ik ben een Antwerpenaar en daar ben ik 

fier op Ik wil uiteraard ook mijn bedrijfsbezig-
heden zo veel mogelijk in Antwerpen uitoefe
nen Maar, het moet me van het hart, onze 
stedelijke heren beginnen deftig mijn voeten 
uit te hangen Ik denk er aan te verhuizen 
Trouwens als we binnenkort een Vlaams 
Blokker als burgemeester krijgen blijf ik toch 
ook met Maar terzake 

Als uitgever heb je uiteraard nogal wat 
ruimte nodig voor opslag Opslag betekent in 
vele gevallen onverkochte goederen, in vele 
gevallen verlies dus Wat bedenken onze 
vroede vaderen ' Ze heffen een belasting op 
de oppervlakte van ieder bedrijf, zonder 
aanziens des persoons In dit bedrijf dat 
groot lijkt op papier, werkt echter zeggen en 
schrijve een man, ikzelf En nu wordt het nog 
gekker, deze ene man krijgt van de Antwerp
se stadskas een aanslagbiljet van 5 000 fr 
voor het afhalen van huisvuil, want iedere 
vennootschap (door hen verkeerdelijke ven
nootschapsbelasting genoemd) moet dit mi

nimum betalen Als enige werknemer zet ik 
maksimum éénmaal per maand een vuilnis
zak buiten, want het oud papier wordt hier 
gerekupereerd, zodat iedere keer als de 
vuilnis wordt opgehaald er een bedragje van 
416,666666666666 fr aan die zak hangt (Ne 
gelukkige nievjaar oan de manne van de 
vuilkar) 

Dit wordt al te gortig Ik weet dat het een 
voorrecht is om je Antwerpenaar te mogen 
noemen, maar er zijn grenzen aan het te 
betalen bedrag voor het dragen van deze 
eretitel Ik denk dat ik maar eens naar 
Knokke verhuis, daar hoef je zelfs geen 
stedelijke opcentiemen te betalen 

Walter A.P. Soethoudt, Antwerpen 

ZELFBESTUUR 

GEBUISD 
Het BRTN-programma Panorama (6 feb 

j I) heeft aangetoond dat de burger van de 
„politiek" met zijn dagelijkse zorg maakt Hij 
leest er wel wat over in zijn krant Als deze 
schrijft over,,zestig ministers" en dergelijk 
kul dan „sjoemelt" zij Een groot deel van de 
burgers weet van toeten of blazen en zou 
liever blijven slapen op de dag van de 
verkiezingen 

Maar, ze moeten opstaan en tot op het 
laatste uur weten ze met wat gedaan met hun 
rood potlood Deze keer wisten honderddui
zenden dat ook met en stemden ofwel voor 
hem, die veel als een zotteke op het scherm 
kwam Ofwel leefden ze nog in de oude tijd, 
toen elke vreemde die bij hen op de kermis 
kwam, gevaar liep Die „vreemde" zou hun 
lief kunnen afpakken of hij droeg een hoed 
I p V een klak Dat hinderde zoals de migran
ten ook hinderen 

Op 24 november '91 hadden CVP en SP er 
ook last van en nu zijn ze ineens bekom
merd Vroeger hoopten ze dat de VU er zou 
door verdwijnen, maar nu maakt zelfs Ver-
hofstadt zich zorgen en liet zelfs een boekje 
schrijven over ,,de vervreemding van de 
burger" Panorama mocht nu eens goed 
bewijzen hoe dom de kiesplicht is 

Helaas' Er werd ook bewezen dat minister 
Coens volledig gebuisd is met zijn onderwijs 
van de tien voorbije jaren Volgens hem 
moest er met te veel gedaan worden aan 
vorming tot burger van onze kinderen Als de 
ouders het nu met zelf ter harte nemen, dan 
stemmen die kinderen nu voor een verdach
te figuur, die sukses heeft in bv Humo of op 
TV 

In elk schoolnet (vooral dat van Coens) 
was de proef met de kinderen erbarmelijk 
Hun uitleg was slechts in een paar gevallen 
echt hoger dan wat er bv in het Hageland 
uitgelegd werd aan CVP-verkozene Merckx 

Twee zaken moeten veranderen 1 de 
stemplicht is in een modern land ondemokra-
tisch en moet gewoon een recht blijven, 2 op 
school moet meer geschiedenis en vooral 
burgerplicht worden aangeleerd 

M. Vandamme, Oostende 

De bewuste Vlamingen hebben al lang 
gestreden voor hun recht in dit kleinzielig 
land, en zullen, zonder hulp van vreemden, 
vanaf heden, de macht nemen met eigen 
hand 

Men paait hen al vele jaren met vage 
beloften en vragen steeds geduld Weldra 
zullen de unitaire belagers ervaren, dat de 
Vlaamse eis voor zelfstandigheid wordt ver
vuld 

Dan zal ons Vlaamse volk herleven in 
volledige vrijheid, zonder geweld, en de 
Belgische Staat, met akkoord van velen, z'n 
macht zien geveld 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

STAP DICHTERBIJ 
Het slot van mijn toespraak tot de Brabant

se VOS-sen op hun Gouwkongres van 1988 
luidde 

,,Tegenover politieke valsspelers is er 
maar een houding de juiste Het spel afbre
ken en onze eigen weg gaan' Alleen dan zal 
weldra de tijd aanbreken die destijds in een 
Fronterslied kort en goed werd samengevat 
,,Ons Vlaanderen vrij, dat willen w i j ' " " 

De houding van Jaak Gabnels brengt ons 
wellicht een stap dichterbij, als Van Veltho-
ven en de Vlaamse Raad voet bij stuk 
houden 

O. Waegeman, Wemmel 

SOMS BOOS 
In een interview met mij over het Brussels 

kultuurbedrijf (WIJ, 7 februari) staat het vol
gende "Men heeft wel een administratie 
uitgebouwd om kwantitatief u tegen te zeg
gen, maar over de kwaliteit wil ik mij met 
uitlaten want dan word ik boos " 

Dat zou de indruk kunnen wekken dat ik 
van mening ben dat de administratie van de 
Vlaamse Gemeenschapskommissie bevolkt 
wordt door een verzameling tuinkabouters 
en zulthoofden Dat is ver bezijden de waar
heid In die administratie werken heel wat 
geëngageerde mensen met hart voor de 
zaak Maar Het besluitvormingsmechams-
me van de Vlaamse Gemeenschapskommis
sie (een Kollege annex kabinetten, een Raad 
met Kommissies en Griffie, en een admini
stratie) IS met die slanke, dinamische machi
ne geworden die velen gedroomd hadden 
ZIJ vertoont helaas de bekende simptomen 
van de Belgische ziekte politizering en- bu-
reaukratizenng En darover wil ik wij tijd en 
wijle wel eens boos worden 

Guide Fredrix, Brussel 
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TEGENDRAADS 

BURGER WIL PRIJS BETALEN. MAAR... 
De Europese Kommissie 

heeft een rapport gepubli
ceerd waarin dit land eens te 
meer een slechte beurt maakt. 
De top van Maastricht heeft in 
december beslist dat de Eko-
nomische en Monetaire Unie 
er komt volgens een welbe
paalde kalender en heeft ook 
de voorwaarden bepaald 
waaraan de verschillende lan
den moeten voldoen bij de 
aanvang van deze EMU. 

Ons overheidsdeficit van 
6% van het BNP (Bruto Natio
naal Produkt) en onze over
heidsschuld van 8.000 miljard 
of 125% van het BNP zijn 
daarbij belangrijke obstakels. 

De Hoge raad van Finan
ciën had eerder reeds voorge
rekend dat ons land ongeveer 
230 miljard zou moeten be
sparen om aan de voorwaar
den van Maastricht te beant
woorden. Het zopas versche
nen verslag van de Europese 
Kommissie bevestigt deze 
analise. 

Dit betekent voor de komen
de regering een bijzonder 
zware opgave want lapmidde
len en verschuivingen zullen 
niet volstaan om de vooropge
zette doelstellingen te berei
ken. Er zullen fundamentele, 
strukturele maatregelen nood
zakelijk zijn, zowel in de socia
le zekerheid als in de budget
ten van de departementen als
ook bij de regionale overhe
den. De voorbije jaren werden 
de uitgaven van de staat 
nauwgezet in de hand gehou
den maar de inkomsten ble
ven steeds onder de ramin
gen. Het vooropgestelde te
kort werd steeds behaald ge
durende de periode 88-91 
mede dankzij de ekonomische 
groei. 

Het aandeel van de ven
nootschappen in de inkom
sten van de staat bleef ver 
t)eneden de verwachtingen en 
de partikulieren konden ge
nieten van een voortijdige be
lastingsverlaging. 

De ekonomische groei ver
traagt, de werkloosheid stijgt 
opnieuw: gelukkig blijft de in
flatie laag maar door de kop
peling van onze munt aan de 

Duitse mark blijft de intrest 
hoog. De keuze van de nog te 
vormen regering bij het ne
men van besparingsmaatre
gelen zal dan ook niet eenvou
dig zijn. 

De recente diskussie over 
een eventuele privatisering 
van de overheidsbedrijven be
wijst nogmaals hoe vastge
roest sommige partijen en de 
vakbonden blijven vasthou
den aan voorbijgestreefde 
stellingen. Het rapport van de 
Europese Kommissie ver
meldt ondermeer de anomalie 
van het overheidsoptreden bij 
de subsidiëring van bedrijven, 
waarbij het hoofdzakelijk gaat 
over de overheidsbedrijven 
(denk maar aan de recente 
toezeggingen aan Sabena — 
37 miljard, de NMBS, enz...). 

De grootste slokop blijft 
echter de Sociale Zekerheid, 
in de eerste plaats zullen de 
onevenwichten die bestaan 
tussen de bestedingen in 
Vlaanderen en Wallonië moe
ten weggewerkt worden voor
al in de ziekteverzekering en 
de werkloosheidsuitkeringen. 
Het is natuurlijk prachtig dat 
wij kunnen stellen dat ons so
ciaal zekerheidssisteem tot de 
meest royale behoort van de 
wereld, maar we moeten er 
wel voor zorgen dat het be
taalbaar blijft zonder de kokn-
kurrentiekracht van onze on
dernemingen aan te tasten. 

(foto Ronald Szommer) 

Want ook in de buurlanden zit 
men niet stil. De arbeidskos
ten in de Oostbloklanden en 
andere lage loonlanden heb
ben een grote aantrekkings
kracht op de arbeidsintensie
ve sektoren. Gelukkig ligt de 
produktiviteit bij ons zeer 
hoog, dankzij een optimaal 
gebruik van de nieuwe tech
nologische middelen. 

De grote uitdaging voor de 
komende regering is dan ook 
een evenwichtige besparings
operatie uit te voeren die de 
essentie van het stelsel van de 
sociale zekerheid handhaaft, 
de inkomsten op peil houdt 
zonder de konkurrentiekracht 
aan te tasten. Reeds meer 
dan tien jaar worden we ge-
konfronteerd met onze bud
gettaire problemen: is het dan 
verwonderlijk dat de burger 
zijn geloof in de politiek ver
liest? De druk van de Europe
se afspraken zal misschien 
een hulpmiddel zijn om einde
lijk werk te maken van de 
noodzakelijke strukturele 
maatregelen die zich opdrin
gen in de diverse sektoren. 

Misschien moet ook de bur
ger in dit land zich gaan bezin
nen over de rol van de over
heid en moet het bewustzijn 
vergroten dat talrijke voor ons 
vanzelfsprekend geworden 
diensten niet langer gratis 
kunnen geleverd worden door 
de staat. Een belangrijk voor

beeld hiervan is het onderwijs. 
Kunnen wij de bestaande zui-
lenstrukturen in alle geledin
gen van de maatschappij blij
ven subsidiëren om parallelle 
konkurrerende strukturen op 
te zetten? Kan het overheid
sapparaat niet sterk vereen
voudigd worden? Het is nor
maal dat de burger van de 
overheid een goede en effi
ciënte dienstverlening ver
wacht, maar het is even nor
maal dat daarvoor de over
eenstemmende prijs wordt be
taald. 

We leven in een zeer snel 
evoluerende tijd, dit vergt van 
de overheid pragmatische op
lossingen, snelle reakties en 
efficiënt beheer. De huidige 
politieke intriges tonen weinig 
uitzicht op deze essentiële 
voorwaarden om onze wel
vaart en ons welzijn te beveili
gen. 

Opnieuw naar de kiezer 
gaan kan geen oplossing 
brengen. Het is hoog tijd dat 
er ernstige gesprekken komen 
om een zo sterk mogelijke 
regering te vormen die de koe 
bij de horens vat, de burgers 
de waarheid vertelt en konse-
kwent handelt in het belang 
van onze gezamelijke toe
komst. Een federale regering 
die zich bekommert om de 
sociaal-ekonomische en de 
maatschappelijke problemen 
terwijl beide gemeenschap
pen onder elkaar afspreken 
wat nog op het nationaal ni
veau kan behouden blijven 
aan bevoegdheden en midde
len. Gemeenschappen die 
zich ook bewust moeten zijn 
van hun rol en hun aandeel in 
de sanering van de overheids
financiën. De invoering van de 
eigen fiskale bevoegdheid kan 
hierbij een belangrijke stimu
lans betekenen. De burger wil 
dat wij meestappen in de kop
groep die het Europa van mor
gen zal bepalen en Is ook 
bereid daar een prijs voor te 
betalen op voorwaarde dat die 
prijs het resultaat oplevert dat 
hem wordt voorgespiegeld. 
Het is aan de politici om hem 
die waarborgen te geven! 

Lamoraal 
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JB ü eter wonen. 
Zo IS het goed, een thuis van uzelf. Nog 

beter als u op sterke financiële fundamenten 
kunt steunen: op het KB-Woningkrediet, de 
hypothecaire lening bij de Kredietbank. Interes
sante voorwaarden! 

U zult er beslist geen spijt van hebben als u 
even langs komt. Vooral als u bij ons spaart. 
Maar eigenlijk hoeft u nog geen KB-cliënt te zijn. 
Wij houden graag rekening met wat bijvoor 
beeld uw kinderen, uw ouders en schoon
ouders bij ons al gespaard hebben. 

De KB verstrekt uitgebreid krediet-

r- _ r 

advies en pluist alle mogelijke belastingvoordelen 
samen met u uit. De KB biedt u ook een brand
verzekering op maat aan. Zo voelt u zich ge
steund en veilig. 

Als u een KB-Woningkrediet, KB-Woning-
of Gezinsverzekering afsluit voor eind mei doet 
u mee aan de KB-Lente-actie. Als extraatje. U 
hebt dan kans op één van de schitterende prijzen. 

Neem nu een PC, een videorecorder, een CD-
speler, een city-bike, een hifi-keten, ... 
misschien zelfs één van de jeeps. Beter 
wonen begint met de Kredietbank. 

Beter met de bank van hier. 
De KB-verzekeringen worden afgesloten bij Omniver NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0993 



A-^ 

Vd^tK^CfCCi 

Dagelijks open van 9 tot 18 u Vrijdagavond Feest en 
koopavond met Trendmcxieshow van de Young Fashion 
Club open tot 21 u Zon en feestdagen gesloten 

VTBOVAB 

het modehart 
van België 
A12 Boomsesteenweg 3'5 Aartselaar 


