
VLAAMS NATIONAAL oo WEEKBLAD 

VRIJDAG 28 FEBRUARI '92 37« JAARGANG. NR. 9 • 33 fr. 

SABENA: 



EmSMQMniM! 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 
w O HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
0Jt^!SK. Tel 03/457 23 89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

m 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 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nvde winne-fabnsac 

migrostraat 128 
B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukken] 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 



EERST DIT 

KOMMUNAUTAIRE 
KIPKAP VAN DEHAENE 

D
IT land gaat nu een noodregering krijgen, het is 
eens iets anders. Dat haar stempel rooms-rood zal 
zijn mag niet verbazen. Na het mislukken van de 
tripartite-poging en een regering-zonder-CVP blijkt 
zij de enige uitweg. Kristen-demokraten en socia
listen dus, of het zou moeten zijn dat het CVP-
kader zich massaal verzet want het gemor is groot 
en zwelt nog aan. 

Vooral de CVP-jongeren maken stemming tegen 
een mogelijk akkoord, zij bestoken — in het 
vooruitzicht van het kongres dat over de toetreding 

moet beslissen — de afgevaardigden met zwaar geschut. Met 
een suggestieve tekst van vijf punten wordt de moederpartij in 
de tang genomen, de CVP-jongeren zeggen tol het uiterste te 
willen gaan! 

Los van de machtsstrijd binnen de CVP, boeiend om volgen 
maar die ons verder niet aangaat, is er veel te zeggen over de 
wijze waarop de Tweekerkenstraat bereid is om het regeerak
koord dat zij op regionaal vlak met VU en SP sloot op federaal 
vlak te (laten) verminken. 

De drie partijen die samen rond het welomschreven tien
puntenprogramma de Vlaamse regering hebben gevormd 
worden door onderhandelaar Jean-Luc 
Dehaene lelijk in het ootje genomen. 
Van het gesloten akkoord is maar bitter 
weinig terug te vinden in de teksten die 
de onderhandelingsbasis vormen. De 
ouwe trant die op 24 november door de 
kiezer niet gehonoreerd werd wordt 
aangehouden en dat kunnen de 
Vlaamse vertegenwoordigers aan de 
tafel van Dehaene toch niet aanvaar
den. 

De veelbelovende aanzet om van 
volk tot volk over de afwerking van de 
staatshervorming te onderhandelen 
verliest elke grond wanneer van boven
af de vleugels geknipt worden. Dehae
ne staat inderdaad met de grote schaar klaar want zijn 
voorgesteld minimumprogramma dient het Vlaams belang 
niet. De vraag blijft meer dan ooit gesteld of hij en zijn partij de 
belangen van onze gemeenschap voor ogen hebben, of de 
belangen van België? Het is en blijft het drama van de CVP. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten kan het minimumpro
gramma van Dehaene niet onderschrijven, net zoals de 
partijen in de Vlaamse regering dat niet kunnen doen; als zij 
tenminste nog een beetje geloofwaardigheid willen behou
den. Want naar welke vertoning gaan wij anders? 

In het Vlaams parlement struisdoende leden die in kamer of 
senaat uit een andere mond spreken, een verderzetting van 
de dubbele-petjes-politiek. Dat was in het verleden zo, het 
mag zich niet meer herhalen! 

Nog voor de zomer wil Dehaene de fiskale verantwoorde
lijkheid, de rechtstreekse verkiezing van de raden en de 
overdracht van het kijk- en luistergeld geregeld zien. 

Voor de Vlaams-nationalisten moet de staatshervorming in 
haar geheel onderwerp zijn van de rechtstreekse dialoog 
tussen de twee volkeren. De kipkap die Dehaene thans 
voorstelt doet te veel aan de fazering van de vorige regering 
denken, en hoe falikant deze is afgelopen weten wij maar al te 
best. De toen gezworen dure eden werden zonder blozen 
verbroken, het moet een les zijn. 

Wat Dehaene op het kommunautaire vlak voorstelt ligt er 
vingerdik op, middels een beperkt akkoord de Franstaligen 
het broodnodige kijk- en luistergeld bezorgen zodat een 
heruitgave van de Spitaels-obstruktie hem (of de noodrege
ring) bespaard blijft. Daar zijn alléén de Franstaligen mee 
gediend, de tijd van zo'n eenzijdige politiek moet nu onder
hand voorbij zijn. 

Het VU-partijbestuur heeft er dan ook goed aan gedaan aan 
CVP en SP duidelijkheid te vragen over hun mogelijk engage
ment in de federale rooms-rode regering. Het vraagt aan die 
partijen of zij nog langer bereid zijn het Vlaams regeerpro
gramma konsekwent aan te houden, te verdedigen en uit te 

voeren. Die duidelijkheid mag toch nog 
wel even? 

t~\r~~\ De Vlaams-nationalisten kunnen 
/ / / / geen halfslachtigheid aanvaarden, dia-
W / ^ * # logeren met geknipte vleugels kan niks 

goeds opleveren en is zoveel als de 
Belgische onduidelijkheid bestaans
recht verzekeren, grondwettelijk instal
leren. Bovendien zouden zij het man
daat dat zij van het VU-kongres gekre
gen hebben beschamen. De partij mag 
niet aarzelen om uit de toestand, die 
wellicht komende week klaarder wordt, 
de passende gevolgen te trekken. De 
waarschuwing die zij aan CVP en SP 
gegeven heeft moet deze partijen aan

zetten hetzelfde te doen. Anders heeft het prille front dat deze 
Vlaamse regering heeft gevormd nog weinig of geen reden 
van bestaan. 

Politici met zin voor verantwoordelijkheid moeten inzien dat 
halve beslissingen nooit aarde aan de dijk brengen en dat 
enkel goede afspraken goede buren maken. Pas na het 
volledig uitklaren van ons kommunautair geschil kan gedacht 
worden om de andere dringende problemen waarmee onze 
maatschappij te kampen heeft verder op te lossen. 

Wij wensen niet dat de Vlaamse regering zou mislukken, 
wij vragen wél dat alle partijen het gegeven woord trouw 
zouden blijven en de toegekende verantwoordelijkheid dra
gen in het belang van de hele gemeenschap. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
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Stapt de VU uit de Vlaamse 
regering? WIJ stapte naar 
voorzitter Gabriels en vroeg 
het. 

9
België zit nog steeds in de 
UNO-Veiligheidsraad. De 
Belgen mogen zelfs nota's 
opstellen over de toekomst 

van de Verenigde Naties. 

11 In de slotaflevering van 
onze reeks over het 
Vlaams regeerakkoord 
komen het leefmilieu en 

de ontzuiling aan bod. 

^ m Dankzij de druk van de 
I / l Volksunie werd het sa-
I " Y menwerkingsakkoord 

tussen Sabena en Air 
France geen lopende zaak. Maar 
wat hangt er Zaventem nog boven 
het hoofd? 

^ t \ ' " opdracht van de SP 
I a c schreven Luc Huyse en 
I ^J een aantal andere weten

schappers hun bedenkin
gen neer bij de verkiezingsuitslag 
van 24 november. 

22 
Bert Anciaux is sinds kort 
schepen van de stad 
Brussel. WIJ sprak met 
hem. L'Anciaux nouveau 

est arrive! 

0\ / % Karnaval vindt zijn oor-
J § % sprong in een wereldwijd 

1^ ^ J verspreid reinigingsfeest 
met wortels in verre neve

len. Nu hebben met karnaval de 
maskers het voor het zeggen. Maar 
eigenlijk ontmaskert de samenle
ving zichzelf. 

ƒ ^ f^ Voor de Vlaamse karna-
M ^ 1 valvrienden is Aalst het 

^ ^ ^J Mekka. Tussen de nog 
niet volledig opgetuigde 

wagens liep WIJ er plots de Prins 
Karnaval tegen het lijf. 

33 
Minister van Verkeer or-
ganizeert voor de tweede 
keer de Week van de 
Fiets. Blijven doortrap

pen! 

^ ^ H In Albertvilleisdesneeuw 
J W\ gesmolten. Onze mede-

^ ^ ^ ^ werker is pas terug uit de 
Savoie en blikt terug op 

de Winterspelen. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

Koninging Fabiola kreeg de eer om in het gezelschap van 70 presidentsvrou
wen, prinsessen en koninginnen de openingsrede op de Top van Plattelands
vrouwen te houden. Er was al heel wat kritiek op de aanwezigheid van deze jet 
set op een bijeenkomst voor de vrouwen van de arme boerengezinnen in de 
Derde Wereld. Fabiola bracht haar eerste internationale optreden voor zo'n 
belangrijk forum tot een behoorlijk einde. Alleen vergat ze de Senegalese 
mevrouw Diouf te vermelden, nochtans een van de initiatiefnemers van de 
Top. ('0*° Reuter) 

STEMPELKAS 
Volgens RVA-topman Karel Baeck is de 

toekomst van de werkloosheidsverzekering 
bedreigd. Dit jaar zal ze al 206 miljard 
kosten. 147 miljard voor de werkloosheid, 53 
miljard voor de brugpensioenen en bijna 6,5 
miljard voor de loopbaanonderbrekingen. 

Baeck, een ACV-figuur, verklaarde aan de 
ACV-krant Het Volk dat slechts 40% van de 
werklozen echt werkzoekend is. Hij vindt dat 
de werkloosheidskas niet zou moeten op
draaien voor wie geen werk zoekt. De loop
baanonderbrekers zijn bvb. in dat geval, de 
bruggepensioneerden, en degenen die vrij
willig halftijds gaan werken en nog een 
aanvullende stempelvergoeding ontvangen. 
De werkloosheidsuitkering is er voor de men
sen die geen werk vinden, niet voor mensen 
die geen werk hebben, meent Baeck. 

Men kan de RVA-baas geen ongelijk ge
ven. Nochtans vonden zijn uitlatingen geen 
genade in de ogen van de vakbonden. Voor 
het ABVV ging stevig tekeer. Baeck's inter
view zou een CVP-streek zijn. In het licht van 
de regeringsonderhandelingen die een kruci-
ale faze naderen zou de CVP uit schrik voor 
de liberalen de sociale lat zo hoog mogelijk 
willen leggen. 

Iedereen beseft dat de verklaringen van 
Baeck een belangrijk signaal zijn voor de 
onderhandelaars. Baeck pleit er niet voor om 
de werkloosheidsuitkeringen te verlagen, in
tegendeel. Hij vindt de uitkeringen voor al
leenstaanden of gezinshoofden nog te laag. 
Maar hij liet duidelijk uitschijnen dat indien er 
dan toch bespaard moet worden, er nog 
steeds een aantal anomalieën in de stempel-
kassen zitten. Het is natuurlijk aan de politici 
om hier de knopen door te hakken. 

VERMEYLENFONDS 
UIT O W 

Het socialistische Vermeylenfonds trekt 
zich terug uit het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OW). Het fonds 
vindt dat het O W in toenemende mate 
verrechtst en zich zuiver nationalistisch op
stelt. De verklaring hiervoor zoekt men in de 
sluimerende invloed van het Vlaams Blok in 
het OW, en dit vindt het Vermeylenfonds 
onaanvaardbaar. 

Het socialistische kultuurfonds pleitte 
steeds voor een verbreding en verruiming 
van de doelstelling van de Vlaamse Bewe
ging naar vraagstukken als kuituur, welzijns
zorg, milieu en levensbeschouwelijke opvat
tingen. Deze opstelling heeft vanzelfspre
kend het nadeel dat de drie grote kuituur-
fondsen juist op deze vlakken ideologische 
verschillen vertonen. Zo durft het katolieke 
Davidsfonds wel eens een veto uitspreken 
tegen al wat de verzuiling tegen de haren 
strijkt, kan het Vermeylenfonds zich niet 
verzoenen met standpunten pro de federali-
zering van de sociale zekerheid. 

Men kan zich de vraag stellen of een 
uittrede de beste oplossing was. In de libera
le krant Het Laatste Nieuws had men het 
alleszins beter gevonden dat het Vermeylen
fonds de voorzitter van het Davidsfonds 
Lieven Van Gerven, tevens OW-voorzitter, 
in een publiek debat had ter verantwoording 
geroepen. Het voorzitterschap van het O W 
gaat trouwens binnenkort naar het ANZ. 
Door er nu mee te kappen verzwakt het 
Vermeylenfonds meteen elke nieuwe impuls 
die door een nieuwe voorzitter {René De 
Feyter?) aan het O W zou kunnen gegeven 
worden. 

DURE BRILLEN 
De konsumentenorganizatie Test Aankoop 

heeft becijferd dat een Belgische bril, na een 
Nederlandse, de duurste van Europa is. De 
Algemene Professionele Opticiensbond van 
België zou de brillenverkopers immers ver
plichten om hoge prijzen aan te rekenen. 
Een bril die tegen 2.000 frank wordt aange
kocht zou makkelijk voor 7.000 frank over de 
toonbank gaan. Opticiens die kortingen aan
rekenen riskeren een gerechtelijke vervol
ging vanwege de bond. 

De hoge prijzen zouden nodig zijn om de 
vele brillenverkopers die België telt toch een 
onbekommerd leventje te kunnen bezorgen. 
En het hoge aantal brillenverkopers heeft 
dan weer te maken met het hoge aantal 
opticiensscholen. Met veertien opticiens-
scholen is België de absolute rekordhouder 
van Europa. Frankrijk bvb. telt slechts twee 
dergelijke scholen. 

In ieder geval, de Vlaamse en Waalse 
brillendragers, en die vormen zowat de helft 
van de bevolking, zijn gezien. 

NEDERZETTINGEN 
De Israëli's zijn woest op de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken Baker. Ba
ker zei dat Israël de bouw van nederzettin
gen in de bezette gebieden moet stopzetten 
als het wil dat de Verenigde Staten voor 350 
miljard kredietgaranties verstrekken. Israël 
wil die kredietgaranties hebben om op de 
internationale geldmarkt tegen gunstige 
voorwaarden geld te kunnen Tenen om hui
zen te bouwen en werkgelegenheid te schep
pen voor de honderdduizenden immigranten 
uit de voormalige Sovjet-Unie. Israël noemde 
de Amerikaanse voorwaarde onaanvaard
baar. 

De Verenigde Staten zien de nederzettin
gen als een obstakel voor het vredesoverleg 
over het Midden-Oosten. Hoe meer joodse 
kolonisten in de bezette gebieden hun intrek 
gaan nemen, hoe moeilijker het zal worden 
om (delen van) deze bezette gebieden nog 
ooit terug te geven aan de Palestijnen. 

Heel wat joden zien Baker's initiatief als 
een poging om de Israëlische verkiezingen 
van juni te beïnvloeden. De Arbeiderspartij 
van Yitzak Rabin, nu in de oppositie, is 
immers voorstander van een stop van de 
bouw van nederzettingen in gebieden waar 
veel Arabieren wonen. Deze partij wil wel de 
bouw van nederzettingen die de Israëlische 
veiligheid versterken uitbreiden, maar gaat 
akkoord met het principe om bezet gebied op 
te geven in ruil voor vrede. 
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DE VB-KIEZER... 
De ontsteltenis over de politieke verschui

ving van 24 november is groot. Er wordt 
vanalles ondernomen om het 24-november-
sindroom te onderzoelcen, er worden al<ties 
en betogingen zoals die van 22 maart a.s. 
gepland, er worden kontrakten voor een 
nieuwe verhouding burger-overheid opge
steld en nota's geschreven. Een hoofdredak-
teur van een progressieve krant verklaarde 
zijn vrijwillig ontslag zelfs deels door de 
recente verkiezingsuitslag. 

Een oproep ondertekend door zevenhon
derd akademici werd deze week in het parle
ment afgegeven. Daarin worden de politici 
aangepord om een kruisvaart te beginnen 
tegen het racisme. Volgens de professoren is 
de tolerantiedrempel van het fascistisch ge
vaar overschreden. Jongens toch. Stel nu 
eens even dat u voor het Vlaams Blok 
gestemd hebt. Zou u na het lezen van deze 
lawine van selektieve verontwaardiging bij 
de volgende stembusgang niet met nog 
meer overtuiging het bolletje rood maken bij 
deze partij? 

Het is niet door de VB-kiezers een schuld
gevoel te bezorgen (kulpabilizeren heet dit 
met een moeilijk woord) dat men het Vlaams 
Blok van de aardbodem zal doen verdwijnen. 
Wel door wat te doen aan de diepgewortelde 
gevoelens van mistrevredenheid over tal van 
wantoestanden in de samenleving die te lang 
bleven rotten. 

...BIJ DE 
PSICHOLOOG 

In het kader van deze 24 november-hetze 
heeft het nog lang geduurd eer men op het 
idee gekomen is om ook de psiche van de 
VB-kiezerte onderzoeken. Een geleerde pro
fessor van de Gentse universiteit heeft deze 
lakune nu opgevuld. Hij deed een onderzoek 
naar het waardenpatroon en de psichologie 
van de VB-kiezer. 

Volgens prof. Helmut Gaus hebben de VB-
kiezers een gemiddeld veel geringer zelfver
trouwen dan de kiezers voor de meeste 
andere, zoniet alle andere Vlaamse partijen. 
Dit leidde Gaus af uit de antwoorden op 
vragen als Neemt u graag verantwoordelijk
heid?, Slaag u erin te bereiken wat u wilt?, 
en Rekent u er meestal op dat u zal slagen in 
alles wat u doet?. De antwoorden op deze 
vragen zijn opvallend weinig positief. 

Anderzijds stelde Gaus vast dat dit gebrek 
aan zelfvertrouwen bij de VB-kiezer meer 
dan bij de kiezers van andere partijen ge-
kompenseerd wordt door een stoere hou
ding. Want de VB-kiezers antwoorden meer 
dan de andere kiezers positief op vragen als 
Voelt u zich zelden onzeker over de manier 
waarop u zich moet gedragen?, Houdt u 
ervan om anderen van uw mening te overtui
gen?, Bezit u veel dingen waar anderen 
jaloers op zijn? en Geeft u dikwijls aan 
anderen advies? 

De Kruisoprichting, de beroemde triptiek van Pieter Paul Rubens i<reeg deze 
week opnieuw een plaatsje in de Antwerpse Onze Lieve Vrouw-katedraal. Het 
meesterwerk is eindelijk opgeknapt. Reeds in 1978 was het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium op kosten van het provinciebestuur gestart met de 
restauratie van het werk in een atelier van de katedraal zelf. Er werd door twee 
restauratrices ijverig gewerkt van april tot november, want de wintermaanden 
zijn te koud in een gotische katedraal. Na het eikenhouten middenpaneel 
kwamen de twee zijpanelen aan de beurt. Dat bleek geen sinekure, want de 
aan beide zijden beschilderde panelen krompen door de eeuwen heen. Het 
schilderij hangt nu links naast het hoofdaltaar, maar verhuist volgend jaar naar 
zijn vertrouwde plaats in de dwarsbeuk. (foto p. van den Abeeie) 

CFK-STOP 
De milieuministers van de EG-lidstaten 

hebben beslist om de produktie van cfk's 
(chloorfluorkoolstoffen) en enkele andere 
schadelijke stoffen na 31 december '95 ge
heel te verbieden. En tegen einde '93 wil de 
EG-kommissie het gebruik van chemische 
stoffen waarvan aangenomen wordt dat ze 
de ozonlaag rond de aarde aantasten terug
brengen tot 85%. 

Dit betekent dat de EG de produktie van 
cfk's vroeger zal verbieden dan overeenge
komen was in een internationaal verdrag. 
Daar was afgesproken de produktie in '97 te 
verbieden, en het gebruik tegen 2001. Eer

der hadden de Verenigde Staten beslist de 
produktie van drijfgassen tegen eind '95 
volledig te staken. 

Deze versnelde cfk-stop moet gezien wor
den in het licht van onrustwekkende rappor
ten over gaten in de ozonlaag. Een rapport 
van de Amerikaanse ruimtevaartdienst Nasa 
stelde recent dat er nog deze winter een gat 
zou kunnen ontstaan boven Europa en 
Noord-Amerika. Dat werd ontkend door onze 
eigen KMI. Het koninklijk meteorologisch 
instituut kijkt elke dag omhoog, maar zag 
nog geen gat boven België. Het gat zit 
misschien in België? 
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KORTWEG 

• In Zuid-Afrika vindt op 17 maart een 
referendum plaats onder de blan
ken over de afschaffing van de apart
heid en het delen van de macht met 
de zwarte meerderheid. Indien de re
gering bi} dit referendum in de min
derheid gesteld wordt, komt de posi
tie van president De Klerk in het 
geding. Volgens waarnemers stevent 
Zuid-Afrika dan regelrecht af op een 
burgeroorlog. 

• Bli de tweede ronde van de kanto
nale deelverkiezingen In het Zuidfran
se Nice won de kandidate van het 
centrum-liberale UDF met 88 stem
men (50,65%) van de kandidaat van 
het Front National. 

• België zegde het tntematlonaat 
verdrag op dat het uitgangspunt 
vormde voor de wetgeving over de 
nachtarbeid voor vrouwen. Dat ge
beurde op aansturen van de Europe
se kommissie, omdat het verdrag de 
nachtarbeid voor vrouwen strenger 
behandelt dan die voor mannen, en 
de Europese wetgeving verbiedt zul
ke diskriminaties. 

• Gewezen VUB-rektor Renneboog, 
die ervan beschuldigd wordt zi]n 
vrouw vermoord te hebben, heeft zijn 
verklaringen deze week een bee^e 
gewijzigd. Hij precizeerde dat zijn 
vrouw om het leven kwam bij een 
hoogoplopende ruzie, en niet in een 
ongevat met dodelijke afloop dat hij 
zelf geënsceneerd had. 

• Dwergwerpen is voortaan weer 
toegestaan in Frankrijk. Bij deze at-
traktie wordt zoals de naam het zegt 
een dwerg zover mogelijk weggewor
pen. Nadat een rechter dit spel verbo
den had omdat het de menselijke 
waardigheid zou aantasten, heeft een 
andere rechter de sport weer toegela
ten omdat ze geen bedreiging vormt 
voor de openbare orde. Oe rechter 
deed zijn uitspraak op aanklacht van 
een dwerg wiens recht op arbeid (en 
rijkelijk inkomen) in het geding kwam. 

• Voetbal blijft soms een lukratieve 
bezigheid. Anderlecht zou de 17-jarl-
ge Mil Lamptey voor 200 miljoen 
frank verkocht hebben aan Juventus 
Turtjn. Lamptey werd op 1-Harige 
leeftijd door paarswit aangeworven 
voor 2 miljoen. 

• Een Zwitserse firma heeft een won
dermiddel uitgevonden tegen ver
krachting: bij een aanval drukt de 
vrouw op een pompje, gevuld met een 
sintetisch vervaardigd luchtje van het 
stinidiier. De stank zet zich dan op 
de huid van de ttelager vast. Bi| het 
apparaat wordt een vloeistof geleverd 
waarmee de stank geneutralizeerd 
kan worden. Een gelijkaardig toestet 
In de Verenigde Staten kende in de 
jaren zeventig nooit hoge verkoops
cijfers. 

STAPT DE VU UIT DE 
VLAAMSE REGERING? 

Verleden week vrijdag voelde VU-frak-
tieleider In de Vlaamse Raad Paul Van 
Grembergen zich gerold door de CVP en 
de SP. Deze partijen zouden Ingaan op de 
voorsteilen van Dehaene om de staatsher
vorming opnieuw in fazen te behandelen. 
De VU eiste duidelijkheid, anders zou 
Johan Sauwens ontslag nemen als minis
ter in de Vlaamse regering. 

vu-voorzitter Jaak Gabriels is juist terug 
van een vakantie in Zuid-Afrika. We vroe
gen hem wat er zo mis is aan die voorstel
len van Dehaene. 

„De Volksunie meent dat reeds voor en 
zeker sinds de verkiezingen van 24 novem
ber gebleken is dat België in de huidige 
staatsstruktuur niet bestuurbaar is. Daarom 
dient er een grondige en fundamentele her
vorming van de staat tot stand gebracht 
worden. Een grondige dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap is daarvoor de aan
gewezen weg. Als uitgangsbazis voor zo'n 
dialoog hebben we het tienpuntenprogram
ma dat we samen met de PVV opstelden 
voor het overgrote deel laten overnemen 
door CVP en SP in het Vlaamse regeerak
koord. Dat was ook de doorslaggevende 
reden voor de VU om tot de Vlaamse rege
ring toe te treden. 

Maar wat wil Dehaene nu ? Een minimum-
programma realizeren als onderdeel van een 
Belgisch kompromis dat nodig is om de 
Franstaligen bijkomende financiële midde
len te bezorgen. Het kijk- en luistergeld wordt 
hierdoor onmiddellijk ter beschikking gesteld 
van de Franstaligen, en over de Vlaamse 
eisen van het tienpuntenprogramma zou dan 
later in een „dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap" gesproken worden. 

• En dat is voor de VU onaanvaardbaar? 
„Dat is voor ons inderdaad onaanvaard

baar, en wel om twee redenen. Ten eerste 
omdat in de staatshervorming a la Dehaene 
de belangrijkste initiatiefnemer de federale 
regering zal zijn. Wij menen dat de gewesten 
het sterkst aan het zeel moeten trekken. Met 
zo weinig Belgische schoonmoeders rond de 
tafel maken we het meeste kans om een zo 
ruim mogelijk zelfbestuur te verwerven. Het 
federale Belgische parlement moet alleen als 
notaris de wetsontwerpen die het rezultaat 
zullen vormen van de onderhandelingen tus
sen Vlamingen en Franstaligen stemmen. 

En ten tweede ontneemt Dehaene met een 
nieuwe fazering van de staatshervorming de 
Vlamingen meteen hun sterkste wapen. Wij 
hebben slechte herinneringen aan een gefa-
zeerde staatshervorming. Voor de VU dient 
het tienpuntenprogramma dat mede door 
CVP en SP onderschreven werd het uit

gangspunt te zijn van de Vlamingen. De nota 
Dehaene leidt evenwel tot grote venvarring 
terzake. Het Belgisch kompromis dat hij 
voorstelt is te vaag en bevat te weinig onder
delen die het specifieke Vlaamse belang 
dienen." 

m CVP en SP waren blijkbaar weinig onder 
de indruk van de VU-eis om duidelijkheid. 
Dinsdag zaten ze al met PS en PSC rond 
de onderhandelingstafel van Dehaene. 

„Ons geduld is niet eindeloos. CVP en SP 
hebben hun handtekening gezet onder het 
Vlaams regeerakkoord. Dehaene heeft dit 
akkoord trouwens zelf mee onderhandeld. 
Daarin staat dat de Vlaamse regering het 
tienpuntenprogramma in zijn geheel als uit
gangspunt zal gebruiken bij de onderhande
lingen met de Franstaligen. 

De Vlamingen zouden ons inziens een 
taktische flater van jewelste begaan door nu 
zonde slag of stoot het kijk- en luistergeld al 
uit handen te geven, nog voor de Vlaamse 
desiderata besproken werden. De Franstali
gen moeten nu over de brug komen, de 
Vlamingen staan in de sterkste positie. Die 
mogen we niet opgeven louter voor een 
Vlaams parlement. 

Wanneer SP en CVP met PS en PSC 
beginnen te onderhandelen over de staats
hervorming volgens het schema van Dehae
ne, plegen zij een flagrante woordbreuk. De 
VU zal daaruit desgevallend haar konse-
kwenties trekken. Zonder vooruit te lopen op 
de feiten betekent dit dat Sauwens ontslag 
zal nemen uit de Vlaamse regering." 
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REPLIEK Kp^ 

PERSSPIEGEL 
Nadat de verlokkingsdans van 
Dehaene naar het liberale kippe-
tje op een blauwtje uitliep, wordt 
het dus terug rooms-rood. Mis
schien tot vreugde van de ACV-
vleugel binnen de CVP. Maar de 
rest is eerder begrafenisstem
ming. De Raad van State met zl|n 
arrest rond de klacht Vandezan-
de en de greep van Air France 
naar Sabena sluiten onze pers-
spiegel af. 

Walter Luyten 

De Standaard 
„Waagstuk" titelt Dirk Achten boven 

zijn artikel waarin hij de draal van de CVP 
bekommentarleert. 

,,De CVP heeft zo dikwijis laten verstaan 
dat er met de socialisten nauwelijks een 
begrotingsbeleid kan gevoerd worden. Voor 
het trouwe partijlid is het moeilijk te geloven 
dat het nu plots wel kan. 

Het hele verhaal van de beloofde zoek
tocht naar een tweederde meerderheid in het 
parlement klinkt niet veel overtuigender. 
Toegegeven, Dehaene heeft weinig keus. De 
mokerslag van 24 november heeft veel ver
splinterd en weinig mogelijkheden gelaten. 
Maar wie is er bereid om het rooms-rode 
kabinet van buitenaf de helpende hand te 
reiken?" 

HETVOLK 
„Weinig geestdrift" is zelfs de aanhef 

van Marynissen in dit ACV-blad. 

„Een rooms-rode koalitie verwerpen is 
immers onrechtstreeks pleiten voor nieuwe 
verkiezingen en niet voor een oppositiekuur. 
Want eerder heeft PVV-voorzitter Verhof-
stadt al geprobeerd om een koalitie zonder 
de CVP op de been te brengen. Die poging is 
mislukt alhoewel de liberale voorzitter, vol
gens Spitaels, bereid was de socialisten veel 
toe te geven in ruil voor het premierschap. 

De vraag waarover de CVP zich (...) diende 
uit te spreken luidde dan in feite ook erg 
prozaïsch: nieuwe verkiezingen of niet. 

Wie echter meent dat nieuwe verkiezingen 
de gewenste politieke duidelijkheid zullen 
brengen, vergist zich. De signalen uit de 
samenleving die op 24 november de politieke 
wereld door elkaar schudden, waren vooral 

bedoeld om de politici aan te zetten hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. Niet om 
een demonstratie van politieke onmacht uit 
te lokken." 

ITÊtBElAMCYAKLIMBORP 

Mare Platel pakt de CVP aan met een 
vermoeden dat de kapitulaties voor de 
Waalse eisen al klaarliggen. 

,,Tot ,anderen' bepalen dat het welletjes is 
met die partijspelletjes, tot ,anderen' vinden 
dat de CVP nu meer dan genoeg ,een 
politieke partij was zoals al die anderen', dat 
het tijd wordt om weer de oude vertrouwde 
Christelijke Volkspartij te worden. Geen pro
grammapartij, geen partij van en voor Vlaam
se kiezers. Wel de politieke spreekbuis van 
de kristelijke zuil, van het ACW dat overigens 
eerder al had laten weten dat de CVP, haar 
partij er niet moest aan denken niet te willen 
meedoen. Resultaat: van het Vlaamse 
standpunt blijft niets meer over, van de 
rechtlijnigheid blijft enkel de vage herinne
ring. 

Spitaels kan gerust zijn. De Vlaamse kris-
tendemokraten betalen zijn tien miljard on-
denwijsgeld. Niet meteen en mits wat verbaal 
tegenpruttelen, maar toch." 

LE FEUPLE 
Bij het vraagstuk „Wie wordt de nieuwe 

Eerste-Minister?" opteert dit blad duide
lijk voor Dehaene en dit al-of-niet tot 
vreugde van Laken. 

,,De onuitgegeven metode van deze nood-
regering werd uitgedacht en zal gestalte 
krijgen door Jean-Luc Dehaene. Dit met het 
voordeel op korte termijn een regering te 
hebben maar ook met het nadeel van de 
omzeggens permanente improvisatie en de 
enorme gevaren die dit meebrengt. In één 
woord: het is aan Dehaene om zijn verant
woordelijkheid op te nemen. 

Wanneer men „een trein in de mist" 
lanceert past het in de lokomotief aan de 
kommandoposten te blijven. Zelfs als het 
Paleis allergisch is aan de persoon van 
Dehaene als eerste-minister zal het mis
schien toch de wijsheid hebben het hem te 
gunnen." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
De hardnekkige oud-senator Rob Van-

dezande heeft na een jarenlange strijd 

gelijk gekregen voor de Raad van State. 
GvA snapt de diepere zin van zijn optre
den, tegen het pietluttig gelul in van bij
voorbeeld Tobback. 

,,De volkomen overbodige uitvinding van 
de viertalige identiteitskaart is niet de schuld 
van Tobback, maar van zijn voorganger 
Nothomb; De huidige federale minister van 
Binnenlandse Zaken heeft er wel alles aan 
gedaan om het verzet tegen de kaart bela
chelijk te maken. Hij koos daarbij het ver
keerde slachtoffer. Robert Vandezande is 
immers niet alleen een bekwaam jurist, maar 
tevens een eminent kenner van de werking 
van openbare besturen en een vechter van 
nature. 

En wat nu ? Zij die de wet hebben overtre
den, zullen nu wel beweren dat het allemaal 
de schuld is van die „fanatieke" Vandezan
de. Vandaar dat al fijntjes werd gezinspeeld 
op de pensioentjes of de kinderbijslagen, die 
bij nieuwe aanvragen in het gedrang zouden 
komen. Voelt u het? Welke snoodaard durft 
dat nu? Nonsens natuurlijk. De minister 
hoeft de uitreiking van identiteitskaarten niet 
stop te zetten voor er een nieuwe regeling 
komt." 

LAtMEBNIEBE 
URE W 

In een f ransgezinde razernij bespuwt dit 
Brussels liberaal blad de flaminganten die 
zich durven keren tegen de uitverkoop 
van Sabena aan de Air France-grijpklau-
wen. 

„Dit alles gebeurt omdat een deel van de 
Vlaamse politieke klasse, verblind door zijn 
haat tegen alles wat Frans spreekt, besloten 
heeft het akkoord met Air France te torpede
ren. De flaminganten zouden zeker een ak
koord met om het even welke vreemde 
maatschappij aanvaarden, — British Air
ways, KLM, Lufthansa, Air Himalaya of Fly
ing Transmenapiens — maar niet met een 
luchtvaartmaatschappij die, zeggen zij, Sa
bena zou kunnen koloniseren. Wat belang 
heeft het dat dit „njet" het failliet van onze 
nationale maatschappij meebrengt en dui
zenden huisgezinnen in nood brengt. Ze 
vegen er hun voeten aan. FoertI Het voor
naamste is dat de ekstremistische lomperik
ken van het noorden van het land aan hun 
troepen kunnen zeggen: „Wij hebben ze 
gehad de franskiljons! Wij hebben ze onder 
hun staart gestampt"." 
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HORIZON 

VOORBEHOEDS-DIPLOMATIE... 
België is nog tot eind 1992 niet-permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad. Deze periode is van groot belang voor onze interna
tionale faam. Als Vlamingen zijn wij achter het Belgisch optreden 
verborgen maar ons beleid te New York is door Vlamingen uitge
voerd: Martens, Eyskens, Noterdaeme, — de Vertegenwoordiger, 
zijn adjunkt F. van Daele. Er is daar hard gewerkt en het zal 
interessant zijn om hun aktiviteiten eens globaal te bekijken als zij 
terug, als gewone lidstaat, in de Algemene Vergadering zullen zitten. 

Hun taak in Manhattan is evenwel nog niet ten einde en een van de 
zaken waar ze nu nog druk mee bezig zijn, is de volgende. 

Op 31 januari j . l . kwam, op Brits voorstel, de Veiligheidsraad voor 
het éérst bijeen op het niveau der Staatshoofden. De bedoeling was: 
de rol van de UNO scherp te stellen na de Golfoorlog, na de implosie 
van het Kommunisme en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en 
n.a.v. de verkiezing van de nieuwe VN-sekretaris Generaal, de 
Egyptenaar Boutros Ghali. Zij keurden een verklaring goed die 
besloot met de zin: ,,De Veiligheidsraad meent dat de wereld, op dit 
ogenblik, sedert de oprichting van de UNO, de beste kans maakt om 
internationale vrede en veiligheid tot stand te brengen." 

Welnu, het is in dat kader dat de 15 aan de nieuwe Sekretaris-
Generaal de opdracht hebben gegeven om, voor 1 juli 1992, 
aanbevelingen te doen om, met het VN-handvest in de hand, de 
wereldorganisatie in staat te stellen 
,,peace-making"- en „peace-kee-
ping"-operaties uit te voeren met 
„voorbehoeds-diplomatie" (preven
tive diplomacy). Zij gaan vanaf nu 
dus proberen konflikten te voorko
men. 

De XII van de EEG hebben uitge
rekend aan België gevraagd een 
ontwerptekst te maken die de Euro
pese bijdrage zou worden tot het 
werk van Boutros Ghali en de resul
taten van het denkwerk van de Qua-
tre Bras-straat liggen ondertussen 
reeds ter tafel. Ziehier wat op 17 
februari '92 te Lissabon aan de EEG-
partners terzake werd voorgesteld. 

De nota valt uiteen in vier delen: Hoe de zones met potentiële 
konflikten opsporen? Hoe latente konflikten ontmijnen? Hoe diepere 
oorzaken van krises op langere termijn behandelen en: praktische 
middelen om snel een vredesmacht te ontplooien. 

Vooreerst de informatie. Het handvest laat de Veiligheidsraad in 
feite en in rechte reeds toe om onderzoeken in te stellen naar 
konflikten of toestanden die het behoud van vrede en internationale 
veiligheid kunnen bedreigen. De rol van de Sekretaris-Generaal zal 
voortaan echter aktiever worden. Hij zal bvb. politieke informatiebu
reaus kunnen oprichten in de bedreigde lidstaten en te rade gaan bij 
regionale organismen. 

Vervolgens gaan fact finding missions er op uit en zullen krisiscen-
tra ter plaatse kunnen worden opgericht. De Sekretaris-Generaal zal 
onmiddellijk zijn goede diensten aanbieden en de regionale organis
men zullen daar direkt bij betrokken worden. Wapenembargo's zullen 
in de toekomst sneller tot stand komen en voortaan kan de Veilig
heidsraad reeds blauwhelmen ter plaatse sturen „om te voorkomen 
en om te ontraden" en dus niet meer post factum en ad vitam 
aeternam, zoals vroeger. 

De nieuwe UNO-stijl wordt echter nog geraffineerder in het derde 
deel waar sprake is van het kweken van een nieuw, meer verantwoor
delijk gedrag vanwege de lidstaten! Hoezo? 

Op vier manieren: ten eerste door de instrumenten te versterken 
waarmee je konflikten vreedzaam kunt oplossen: het Internationale 

•«W«0«O5«t« 

Hof of regionale organismen zoals Navo of EG of KVSE die eigen 
troepen zouden klaarhouden om in hun zone, vijandelijke kampen te 
scheiden en staakt-het-vuren te surveilleren. 

Ten tweede: door de stroom van wapens te kontroleren en de 
ontwapening te stimuleren o.m. door een Speciaal Ontwapeningsbu
reau dat een oog in het zeil zal houden inzake konventioneel 
wapentuig. 

Ten derde, en vooral: door de demokratie te stimuleren en de 
mensenrechten te doen eerbiedigen. Ik vind dat de nota vooral in dit 
hoofdstuk het origineelst is en zeer ver gaat. 

Kijk maar: de UNO zal voortaan meer werk maken van de 
bescherming der minderheden teneinde aldus „de uitbreiding van 
een of ander mikro-nationalisme te voorkomen dat een gezonde 
politieke en ekonomische integratie in de weg zou staan of dat de 
wereldvrede zou kunnen verstoren. De VN zullen zowel op wereld
vlak als regionaal institutionele koncepten uitdenken die de rechten 
van de minderheden zullen waarborgen". België met zijn konstitutlo-
nele spitstechnologie voorwaar de UNO-toer op! 

Wij stellen overigens een Hof voor de Mensenrechten voor, en een 
Hoge Kommissaris om de individuele schendingen te behandelen. 
Met wie de mensenrechten niet eerbiedigt worden voortaan geen 
ekonomische, politieke en diplomatieke betrekkingen meer onder

houden, zegt de Belgische nota! 
(sic). 

Ten vierde: vrede en welvaart 
gaan samen. De UNO hecht vanaf 
nu de allerhoogste prioriteit aan de 
uitschakeling van de armoede. Zij is 
dé belangrijkste bedreiging van de 
vrede. Wie voorbehoeds-diplomatie 
wil voeren, kan vooral hier aan het 
werk. 

Ik ben het niet altijd eens met 
André Leysen maar de passage over 
dit hallucinant perspektief in zijn 
speech op de Internationale Jaar
beurs van Vlaanderen op 7/9/1991 
vond ik zeer juist. Hij zei: 

„Deze toenemende discrepantie in welstand zal ons voor ongezie
ne uitdagingen stellen. Er is bijzonder in Afrika een menselijke ramp 
in het verscfiiet waarvan wij ons nog niet bewust zijn. Als de ellende 
een ondraaglijk peil zal bereikt hebben, zal er een soort volksverhui
zing naar Europa op gang komen. Boat people en Airport people 
zullen een ware invasie teweegbrengen. Het oprichten van barrières 
lijkt moeilijk, daar alle grenzen en kusten niet dag en nacht kunnen 
bewaakt worden. Hoe groter de ellende, hoe groter de druk en hoe 
onmenselijker het terugstoten van de vertwijfelden." 

Zo krijgt het laatste deel van de Eyskens' nota wel iets onwezen
lijks. Nationale blauwhelmen zullen vanaf nu mobiliseerbaar zijn voor 
de UNO, een oud idee van onze diplomaten. Veel sneller en op 
soepeler wijze dan nu in Joegoslavië gebeurt en in betere samenwer
king met de regionale organismen. (Om mini-nationalismen en van 
honger wanhopigen op hun plaats te houden?...) 

Ik ben benieuwd te zien hoever deze nieuwe ideeën zullen 
gedragen worden, eerst door de XII van de EEG, dan door de UNO. 
Rendez-vous dus na 1 juli wanneer Boutros Ghali zijn voorstellen zal 
formaliseren. Wij zitten dan nog steeds in de Veiligheidsraad. 

Misschien kunnen wij de UNO-maatregelen van voorbehoeds-
diplomatie ooit nog eens gebruiken om de betrekkingen tussen 
Vlamingen en Walen te kontroleren! Wie zal zich dan nog herinneren 
dat zij van eigen bodem afkomstig zijn? 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

SABENA IN DE VLAAMSE RAAD 
Vorige week donderdag vroeg de VU-

fraktie in de Vlaamse Raad naar de mening 
van de Vlaamse Regering in het SABENA-
dossier. Het bureau van de Vlaamse Raad 
oordeelde dat dit een dossier was van „ho
ger belang". Nochtans verklaarde Voorzitter 
Vanvelthoven in zijn openingsrede dat „het 
grootste belang, het Vlaamse belang is". 
Daarom diende VU-raadslid Herman Can-
dries een resolutie in om alsnog de Vlaamse 
belangen in het SABENA-dossier te verdedi
gen. 

,,De VU meent dat de aspekten van en 
rond dit dossier zuiver en duidelijk tot de 
bevoegdheid van de Vlaamse regering beho
ren. Vooreerst willen we verwijzen naar de 
mateloze steun waarvan SABENA in het 
verleden heeft mogen genieten. Dit over
heidsgeld kwam in hoofdzaak van de Vlaam
se belastingbetaler. De besteding van 
Vlaams belastingsgeld moet de Vlaamse 
Raad interesseren. Kan een buitenlands 
overheidsbedrijf beslissingsrecht krijgen 
over de besteding en aanwending van 
Vlaams belastingsgeld?" 

Daarnaast zijn er ook nog de socio-ekono-
mische gevolgen die niet over het hoofd 
mogen gezien worden. „De nieuwe bedrijfs-
oriëntering van ,de nieuwe SABENA' zal de 
tewerkstelling in twee richtingen beïnvloe
den. Dit als SABENA het aantal werknemers 
zal moeten afbouwen en ook wanneer een 
aantal aktiviteiten naar Frankrijk zullen ver
plaatst worden." Uit marktonderzoek blijkt 
dat interkontinentaal luchtvervoer niet renda
bel is voor SABENA. Niets toont aan dat het 
partnerschap met AIR FRANCE een groter 
marktaandeel zal opleveren. Wat zijn dan de 

Behoud ieweiisfeling 

Maintien (̂ e feffl 
De VU-militanten voor het Sabena-gebouw werden opgewacht door tegenbe-
togers van het ABVV en het ACLVB. Met een keurig spandoek in twee talen... 

(foto Peust|ens) 

echte bedoelingen ? „Is het niet mogelijk dat 
SABENA hier gebruikt wordt om verder over
heidsgeld binnen te halen ? Zo kan een 
Frans overheidsbedrijf haar monopolieposi
tie uitbouwen tegen de normale ontwikkeling 
van Zaventem", aldus H. Candries. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten betreurt 
verder de geringe belangstelling van de 
Vlaamse Regering voor tal van andere gevol
gen. Bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen 
voor het milieu, het wegennnet, de infra-
struktuur die allemaal op rekening zullen 
komen van het Vlaamse Gewest. Tot slot 

wees Herman Candries op het belangrijk 
politiek aspekt van dit samenwerkingsak
koord. „De inplanting van een Frans ge
stuurd bedrijf in de Brussselse periferie is 
een bedreiging voor het Vlaams karakter van 
Zaventem en Vlaams Brabant. Meer nog de 
jongste jaren kwamen een groot aantal hoog
technologische bedrijven met strategische 
belangen in Franse handen. Deze bedrijven 
spelen automatisch in op de overheids
markt. " De VU waarschuwde. Het is nu aan 
de Vlaamse regering om er over te waken dat 
Vlaanderen geen département frangais 
wordt! 

AMNESTIE ANN01992 
Vorige week woensdag werd in de Senaat 

gestemd over een reeks wetsvoorstellen om 
deze al of niet inoverweging te nemen. 
Konkreet betekent dit dat de Hoge Vergade
ring zich ja dan nee bereid verklaart over een 
bepaald ondera/erp te willen spreken. Het 
overgrote deel van inoverweginggenomen 
voorstellen halen evenwel nooit de kommis
sieagenda. Het inoverweging nemen van 
voorstellen is meestal een kwestie van parle
mentaire hoffelijkheid, een roetineklus. 

Dit is het nooit wanneer het over de am-
nestievoorstellen gaat. De PRL vroeg om de 
desbetreffende voorstellen niet in overwe
ging te nemen. Ridder de Donnéa stelde 
„dat zijn partij wetsvoorstellen weigert in 
ovenveging te nemen die oud-strijders, oor
logsslachtoffers en personen, door het ge
recht veroordeeld voor misdaden en wanbe
drijven die zij tijdens de oorlog hebben ge
pleegd, over dezelfde kam scheren." Van 
adelijke edelmoedigheid gesproken. 

Van kristelijke edelmoedigheid viel bij de 
PSC ook niets meer te verwachten. PSC-
senator Wintgens verklaarde namens de 
PSC „dat zij zich verzetten omdat aanpas
singen in de praktijk altijd mogelijk zijn en 
voor flagrante gevallen oplossingen kunnen 
gevonden worden. Het gaat er om, een 
beginsel in acht te nemen en ons te houden 
aan een bepaalde gedragslijn." 

PS-senator Lallemand gaf te kennen dat 
het gaat om wetsvoorstellen die algemene 
amnestie verlenen; en dit blijft ideologisch 
onaanvaardbaar. Het FDF stemde tegen. 
Dus kort samengevat een Njet vanuit Wallo
nië. 

VU-senator Jan Loones nam bij het horen 
van zoveel onwil verontwaardigd het woord. 
„Ik ben verontwaardigd deze argumenten te 
horen. Ikzelf heb deze bewuste periode niet 
meegemaakt. In andere landen was een 
humane regeling wel mogelijk. De weigering 

van deze voorstellen ook maar in overweging 
te nemen, is politiek onfatsoenlijk. Twee 
partijen die nu de inoverwegingneming wei
geren, stelden in het vorig regeerakkoord 
een gesprek in het vooruitzicht." 

AGALEV en PVV stemden voor de inover
wegingneming omdat het normaal is dat in 
een demokratie elk voorstel de kans krijgt om 
besproken te worden. De SP-senatoren 
mochten volgens hun geweten stemmen. 
Omdat voor sommigen algemene maatrege
len niet kunnen, wel indviduele. De CVP 
vond het niet eens nodig om haar standpunt 
toe te lichten. Het blijkt anno '92 nog steeds 
onmogelijk te zijn tegenover het Waalse 
Neen een Vlaams Ja te stellen. De VU-
voorstellen ingediend door Jef Valkeniers en 
Jan Loones werde uiteindelijk toch in over
weging genomen. 

(ge) 
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REGEERAKKOORD 

HOE ZWAAR WEEGT ONZE STEMPEL /3 

HET VLAAMS 
REGEERAKKOORD 

Nadat we het Vlaams regeerak
koord bekeken hebt>en vanuit het 
oogpunt van de Vlaamse Identi
teit, onze Internationale bekom
mernis en ons sfreven naar so
ciale rechtvaardlgheld toetsen 
we het nu aan de overblijvende 
pijlers van het Toekomstplan 
voor Vlaanderen, het programma 
van de Vü Vlaamse Vrije Demo-
kraten. 

I N een eerste luik gaan we na welke 
stappen naar een meer verdraagzame en 
onafhankelijke Vlaamse politiek gezet 
worden. Een tweede luik belicht het 
Vlaams programma voor een leefbare 

I toekomst. 
Een flink deel van onze programma

punten inzake leefmilieu werden in dit 
akkoord opgenomen; wat ontzuiling en 
depolitisering betreft moesten we ons 

I echter tevreden stellen met enkele stevi
ge aanzetten. Een overzicht. 

MINDER VERZUILING 
Het regeerakkoord bevat een aantal initia

tieven die een aanzet tot ontzuiling bevatten. 
Zo werd de stelregel dat het algemeen be
lang zwaarder weegt dan de behartiging van 
partikuliere belangen uitdrukkelijk in het re
geerakkoord opgenomen. Bovendien wil de 
Vlaamse regering konkrete beleidsmaatre
gelen nemen die de samenwerking tussen 
organisaties met eenzelfde maatschappelij
ke opdracht bevorderen. 

Meer specifiek krijgen de OCMW's een 
centrale koördinerende rol in het lokale wel-
zijns- en gezondheidsbeleid. Ze kunnen zo 
garant staan voor een pluralistisch welzijn-
saanbod. In het onderwijs zal men samen
werking en koördinatie tussen scholen van 
hetzelfde net en tussen netten onderling 
bevorderen, ook wat het gebruik van bepaal
de schoolinfrastruktuur betreft. De Vlaamse 
regering gaat onderzoeken hoe men het 
leerlingenvervoer aan de zuilen kan onttrek
ken en toevertrouwen aan De Lijn, die het 
moet rationaliseren. 

Ook in het hoofdstuk kultuurbeleid neemt 
de ontzuiling een belangrijke plaats in. De 
Vlaamse regering heeft zich immers voorge
nomen geen initiatieven te nemen dan na 
samenspraak met de burger en steeds in een 
pluralistisch perspektief. 

STEMPEL 

INPASSINGSBELEID 
VOOR MIGRANTEN 

Het migrantenvraagstuk is op korte tijd 
uitgegroeid tot één van de gevoeligste poli
tieke tema's. De nieuwe Vlaamse regering 
wil de bestaande toestand niet verder laten 
verzieken door nog langer rond deze proble
matiek heen te lopen. 

De Vlaamse regering vertrok bij het uitstip
pelen haar migrantenbeleid van de vaststel
ling dat het grootste deel van de legaal hier 
verblijvende migraten niet naar hun land van 
afkomst zullen terugkeren. Hun positieve 
integratie in onze Vlaamse samenleving is 
een absolute noodzaak. De Vlaamse rege
ring zal daarom de voorstellen van koninklijk 
kommisaris voor het migrantenbeleid Paula 
D'Hondt uitvoeren. 

Een groot deel van de moeilijkheden waar
mee migranten te maken krijgen zijn tipische 
kansarmoedeproblemen. Tijdens de vorige 
regeerperiode werden verschillende beleids
instrumenten opgezet die de kansarmoede 
kunnen helpen bestrijden. De nieuwe Vlaam
se regering neemt zich voor ze te verbeteren 
en ze beter op elkaar af te stemmen. 

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering 
een aantal specifieke integratiebevorderen
de maatregelen naar de migranten toe, zoals 
het verder aanmoedigen van het Nederlanse 
taalonderricht langs de Centra voor Basis-
edul<atie. Ook zullen de migrantenvrouwen 
ekstra aandacht krijgen. 

Aan de federale regering vraagt de Vlaam
se regering dat zij de immigratiestromen aan 
banden legt door een restriktief toelatingsbe
leid inzake migranten en politieke vluchtelin
gen én een betere ondersteuning van de 
lokale ekonomie in de ontwikkelingslanden 
en de landen van Midden- en Oost-Europa. 
Wat de illegale vreemdelingen betreft dringt 
de Vlaamse regering aan op een effektief 
uitwijzings- en regularisatiebeleid. Met deze 
bekommernis zit ze op dezelfde golflengte 
als de VU. 

Verdraagzaamheid voert de VU 
hoog in haar vaandel. Voor de VU 
betekent dit een vernieuwd beleid 
dat loskomt van het hokjesdenken. 
Het afbouwen van de miljardenver-
slindende verzuiling via netover
schrijdende en pluralistische initia
tieven is een VU-prioriteit. We dron
gen er dan ook sterk op aan dat deze 
bekommernis zou doorklinken in het 
Vlaams regeerakkoord, niet zonder 
sukses. 

EEN GOED POLITIEK 
GEZAG 

De kwaliteit en de efficiëntie van de open
bare dienstverlening laat dikwijls de wensen 
over. De Vlaamse regering wil hierin veran
dering brengen. De ambtenaar krijgt meer 
verantwoordelijkheid. De vorming van de 
ambtenaar en de informatisering zal verder 
doorgevoerd worden. 

Daarnaast zal de Vlaamse regering werk 
maken van een aangepaste statutaire onder
bouw met het oog op een betere dienstverle
ning aan de burger. Zo wil men de gesloten 
en hiërarchische loopbaanstruktuur van de 
Vlaamse ambtenaar onder de loep nemen. 
De vastheid van tewerkstelling wordt behou
den, de vastheid van betrekking daarente
gen wordt verlaten, zodat niemand kan vast
roesten in zijn job. t> 
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REGEERAKKOORD 

De Vlaamse ambtenaar zal een meer ver
antwoorde beloning voor zijn Inzet krijgen. 
Voor de leidinggevende ambtenaren zal een 
systeem uitgewerkt worden waarbij de bezol
diging deels afhankelijk gemaakt wordt van 
het al dan niet bereiken van konkrete doel
stellingen. 

Met dit alles Is de kwaal van de politisering 
nog niet uit de wereld geholpen. Ook hieraan 
wil de nieuwe regeringsploeg werken. De 
ministers zullen in de toekomst veel meer 
moeten samenwerken met hun administra
tie. Om dit te bereiken werd het aantal 
kabinetsmedewerkers gevoelig verminderd. 
De regering gaat de administratie ook meer 
betrekken bij de voorbereiding van het be
leid. 

Om politieke benoemingen zoveel moge
lijk uit te schakelen zal de werving van 
nieuwe ambtenaren meer gericht verlopen, 
op basis van funktiebeschrijving en een pro
fielschets. Ook de bevordering zal objektie-
ver verlopen door meer belang te hechten 
aan personeelsevaluaties. 

EEN OPEN BELEID 
Om de toegankelijkheid van de administra

tie te verbeteren zal de Vlaamse regering in 
samenwerking met de gemeente de organi
satie van een plaatselijk info-loket onderzoe
ken. Op elke brief van de administratie komt 
de naam van de behandelende ambtenaar. 
Men zal verder streven naar een zo ruim 
mogelijke toepassing van het principe „één 
dossier — één loket". 

Om aan het omslachtige ambtenarentaal-
tje in vaak slecht Nederlands te sleutelen zal 
de Vlaamse regering het reeds opgezette 
programma „eenvoudige bestuurstaal" ver
derzetten. Verder wil ze de administratieve 
procedures vereenvoudigen door alle node
loze stappen in een dossier af te schaffen. 

Omdat openbaarheid het basisbeginsel is 
van een behoorlijk bestuur wil de Vlaamse 
regering zo snel mogelijk de zwijgplicht van 
haar ambtenaren omzetten in een spreek
recht. Het recht van elke burger op inzage 
van overheidsdokumenten en de verplichting 
voor elke overheid de burgers te informeren 
moeten in de grondwet ingeschreven wor
den. Het inzagerecht moet iedereen kunnen 
afdwingen, desnoods voor de rechter. 

Verder hecht dit regeerakkoord veel be
lang aan de ombudsman. Als officiële instan
tie moet hij de klachten van de burgers over 
de werking van de overheid aanhoren en 
oplossen, zodat mensen niet langer aange
wezen zijn op politiek of sindikaal dienstbe
toon. Zijn verslag aan de Vlaamse raad wordt 
dan ook een belangrijk werkinstrument ter 
bestrijding van de bureaukratie. 

De Vlaamse regering wil de burger niet 
langer laten opdraaien voor eigen nalatighe
den. Ambtshalve zullen er verwijlinteresten 
betaald worden als de overheid door haar 
eigen fout of nalatigheid niet tijdig premies, 
subsidies 
of toelagen uitkeert. 

STEMPEL 

Een demokratie is geen demokra-
tie zolang er één besluit wordt geno
men achter gesloten deuren. De VU 
pleit al jaren voor een overheid ten 
dienste van de burger. Een ombuds
man als demokratisch alternatief op 
het politieke dienstbetoon, ambtena
ren die mistoestanden aan het licht 
mogen brengen, inzagerecht in over
heidsdokumenten voor iedereen. 

De regering wil het Vlaamse parlement 
meer betrekken bij haar werkzaamheden. 
Daarom gaat ze met beleidsbrieven werken 
en belooft ze nieuwe initiatieven eerst in het 
parlement bekend te maken. Zo kan het 
parlement over bepaalde beleidsopties gron
dig diskussieren voor de beslissingen geno
men worden. Meer in het algemeen wil de 
regering samen met het Vlaamse parlement 
onderzoeken hoe de demokratie beter kan 
funktioneren. 

Het beleid dichter bij de burger brengen 
kan ook door de gemeenten meer bevoegd
heden te geven! Op gemeentelijk vlak kan de 
wakkere burger zijn of haar stem nog altijd 
laten wegen, meer dan in „Brussel". De 
Vlaamse regering richt dan ook een studie
kommissie op die de decentralisering kon-
kreet zal uitwerken. Ook het administratieve 
toezicht, uitgeoefend door de Vlaamse rege
ring op de gemeente, moet soepeler worden 
door kortere en meer eenvoudige procedu
res. 

In dit kader pleiten de regeringspartijen 
voor meer bevoegheden voor Vlaanderen 
zodat wij een echt Vlaams beleid ten aanzien 
van de lagere besturen kunnen uitbouwen. 
Om dit te realseren vraagt de Vlaamse rege
ring de federalisering van enkele basiswet
ten, zoals de gemeente-, de provincie- en de 
OCMW-wet. 

Tot slot vermelden we nog dat de proble
matiek van de grote steden niet ontsnapte 
aan de aandacht van de Vlaamse regering. 
Wat de financiële lasten betreft verklaart de 
Vlaamse regering zich bereid een gelijkwaar
dige inspanning te doen als deze welke de 
nationale overheid eventueel zou voorzien. 
Ook voor de pensioenproblematiek van deze 
grote steden zal men nieuwe initiatieven 
nemen. 

DOEN VOOR GROEN 
De Vlaamse regering mikt zeer hoog wat 

betreft het milieu- en natuurbehoudsbeleid 
waarin het streven naar,,duurzame ontwik
keling" zoals verwoord in het bekende 
Brundtland-rapport de kerngedachte vormt. 
Er wordt bijgevolg gekozen voor een samen
levingsvorm waarbij al onze behoeften ge
dekt worden zonder dat hiervoor de natuurlij
ke rijkdommen van de generaties na ons 
opgeofferd moeten worden. 

Konkreet betekent dit dat voor het eerst 
instrumenten en middelen worden aange
reikt om de in het verleden aangerichte 
schade te herstellen en nieuwe vervuilingen 
te voorkomen. In grote lijnen komt dit hoofd
stuk van het regeerakkoord tegenmoet aan 
de VU-visie van het VU-milieukongres Eko-
nomie-Ekologie (1986). 

Deze hoge verwachtingen kunnen enkel 
bereikt worden d.m.v. een planmatige aan
pak en in samenspraak met de andere be
trokken sektoren als industrie, landbouw, 
rekreatie, bosbouw, huisvesting en verkeer. 
In dit kader zal werk gemaakt worden van 
een milieudata-bank, waarin alle milieugege
vens van de verschillende overheidsinstellin
gen verzameld en gekoördineerd worden. 
Tevens zal bij de uitvoering van het beleid 
nauwgezet samengewerkt worden met de 
diverse betrokken bestuursniveaus, de mi
lieubeweging en de sociale partners. 

Speciale aandacht gaat verder naar het 
verbeteren van de milieuwetgeving en het 
herzien van de milieutaken van gewesten, 
provincie en gemeenten. 

STEMPEL 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten is de tijd rijp om het recht op 
„zuivere lucht, zuiver water en een 
zuivere bodem" als te beschermen 
rechtsgoed in de wetgeving te laten 
opnemen. Hierdoor wordt het moge
lijk om naast de administratieve 
straffen ook strafrechterlijk op te tre
den tegen milieubelastende bedrij
ven. In dit regeerakkoord worden in 
dit verband de eerste stappen gezet 
om te komen tot een herziening van 
de Vlaamse milieuwetgeving. Tevens 
wordt bij de federale overheid aange
drongen de strafrechterlijke aspek-
ten van deze wetgeving te regelen. 
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HET LANDSCHAP 
De Vlaamse regering schenkt veel aan

dacht aan het behoud van natuur en land
schap in Vlaanderen. Het voortdurend ver
snipperen van de resterende open ruimten 
berokkent immers grote schade aan de 
groen- en stiltegebieden. De uitbouw van de 
Groene Hoofdstruktuur Vlaanderen — een 
plan tot behoud van alle ekologisch en land
schappelijk waardevolle gebieden in Vlaan
deren — wordt daarom verdergezet. De 
venwezenlijking van deze groene ketting 
doorheen Vlaanderen zal bereikt worden 
door gewestplanherzieningen, door een se-
lektieve aankoop van natuurgebied, door 
herbebossing en de ontwikkeling van natuur
vriendelijke landbouwmethoden. 

De VU bekwam in dit verband dat iedere 
verkoop van gronden gelegen in een natuur
kerngebied gemeld moet worden aan de 
betrokken overheden. Dit maakt het voor de 
overheid en de natuurorganisaties makkelij
ker om gericht natuurgebied aan te kopen. 

De Groene Hoofdstruktuur zal tevens een 
belangrijk onderdeel vormen van het reeds 
lang aangekondigde Struktuurplan Vlaande
ren. Dit plan moet de mogelijkheid scheppen 
om de nieuwe maatschappelijke noden die 
gesteld worden vanuit landbouw, rekreatie, 
bosbouw, huisvesting en verkeer te verzoe
nen met de natuurbehoudsgedachte. Een 
nieuwe dekreet op de ruimtelijke ordening 
zal hiervoor de wettelijke basis moeten leve
ren. Het zal alleszins niet meer mogelijk zijn 
om door middel van BPA's de bestemming 
van het gewestplan wijzigen. Het wordt bijge
volg veel moeilijker om pretparken, zwempa
radijzen of golfterreinen aan te leggen in 
natuurgebied of landschappelijk waardevol 
landbouwgebied. 

Op vraag van de VU wordt versneld werk 
gemaakt van het grinddekreet en zullen de 
resterende kustduinen een extra bescher
ming krijgen. 

Het natuurbehoudsluik draagt on
tegensprekelijk een VU-stempel. De 
visie zoals verwoord in het VU-land-
schapsplan (1989) is immers voor 
een groot deel terug te vinden in dit 
regeerakkoord. Ideeën uit dit plan 
zoals het afsluiten van beheersove
reenkomsten met landbouwers, het 
Inrichten van regionale landschap
pen en het afstemmen van de bemes-
tingsdruk op de natuurlijke draag
kracht in waardevolle landbouwge
bieden worden momenteel voor het 
eerst opgenomen in het regeerak
koord. Een postume overwinning 
voor de betreurde Daan Vervaet, de 
grondlegger van dit VU-landschaps-
plan. 

Voor het eerst zal werk gemaakt worden 
van een bodembeleidsplan dat tot doel heeft 
over gans Vlaanderen een basismilieukwali
teit te garanderen. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten is echter van mening dat stren
gere normen moeten gehanteerd worden in 
ekologisch waardevolle gebieden en zones 
met kwetsbare grondwaterlagen. 

DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER 

WATER EN LUCHT 
Door de nieuwe reglementering voor de 

milieuvergunning (Vlarem I II) zal het in de 
toekomst gemakkelijker worden om de ver-
vuilingslast vanuit industrie, landbouw en 
huishoudens beter binnen de (wettelijke) per
ken te houden. Dit nog jonge reglement zal 
evenwel reeds tijdens deze regeerperiode 
geëvalueerd en verder verfijnd worden. De 
vervuiler zal alleszins moeten blijven beta
len. 

Voor de Vlaamse regering vormt de zuive
ring van de rivierstelsels het grote aan
dachtspunt. Enerzijds omdat er snel en zicht
baar resultaat geboekt kan worden en ander
zijds om tegenmoet te komen aan de interna
tionaal gestelde tijdslimiet. Het spreekt van
zelf dat hiervoor grote budgetten zullen 
vrijgemaakt worden. Dankzij de VU worden 
in dit kader voor de gemeenten voldoende 
financiële middelen voorzien om ontbreken
de rioleringen aan te leggen. 

Inzake de afvalproblemafiek wordt duide
lijk gekozen voor een voorkomings- en reku-
peratiebeleid. Op vraag van de VU wordt in 
dit kader ernstig werk gemaakt van opslag
en afzetmogelijkheden voor gerecykleerde 
materialen. Vooral de gemeentebesturen 
weten immers niet waar naartoe met het 
gerecykleerde vuil. Ook zullen ondernemin
gen in de nabije toekomst verantwoordelijk 
blijven voor de gefabriceerde produkten van
af de aanmaak ervan tot en met de verplich
ting tot terugname van de verpakking na 
gebruik. 

Al jaren pleit de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten voor de aanpak van de 
watervervuiling per stroombekken. 
In het waterzuiveringsprogramma 
van de Vlaamse regering wordt nu 
werk gemaakt van de oprichting van 
bekkenkomitees die belast worden 
met de sanering van het ganse 
stroombekken. Nieuw is dat in lande
lijke gebieden kleinschalige water-
zuiveringsprojekten kunnen opgezet 
worden. Dit betekent dat het aanleg
gen van zuiverende rietvelden en het 
terug herstellen van de natuurlijke 
loop van de beken voor het eerst 
mogelijk wordt. 

Inzake verkeer en mobiliteit wordt de be
leidsvisie zoals uitgewerkt door verkeersmi
nister Johan Sauwens bijna onveranderd 
verdergezet. De Vlaamse regering kiest ook 
nu voor milieuvriendelijke en energiebespa
rende vervoerssistemen, terwijl getracht zal 
worden de zwakke weggebruikers een bete
re bescherming te bieden. Hiervoor zullen 
onder meer gevaarlijke kruispunten heringe
richt worden en fiets- en wandelpaden aan
gelegd worden. 

Het mobiliteitsprobleem wordt aangepakt 
door o.a. het beter inschakelen van het 
openbaar vervoer, het uitbouwen van voor-
stadsverkeer en het hertekenen van knel
puntenzones waardoor een betere doorstro
ming bereikt wordt. Lopende projekten die 
door Johan Sauwens opgezet werden zoals 
de snel- en belbussen, taxistap en carpool
ing zullen verdergezet worden. 

Het door de VU-geëiste mobiliteits-effek-
ten-rapport zal — naast het reeds bestaand 
milieu-effekten-rapport — ingevoerd worden 
bij grote infrastruktuurwerken en inplantin
gen van grote vestigingen. 

Met Nederland zal onderhandeld worden 
over de toegankelijkheid van de haven van 
Antwerpen. Het uitdiepen van de Schelde en 
de aanleg van het Baalhoekkanaal zijn nood
zakelijk voor de verdere uitbouw van de 
haven. In het kader van de Waterverdragen 
eist Nederland in ruil hiervoor een goede 
basiskwaliteit van het Schelde- en Maaswa-
ter. Aangezien de zuivering van de Maas een 
Waalse verantwoordelijkheid is, zal de 
Vlaamse regering de loskoppeling van beide 
dossiers bepleiten. 

Dit vergelijkingsdossier 
werd samengesteld door 

Bart Bomers en Patrick Hermans. 
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SOCIAAL 

SABENA, WAT HANGT ER 
DE LUCHT? 

De eerste WO bewees voor het eerst in de geschiedenis de waarde van ,het 
vllegmachin'. En meteen trok in ons land vanaf nov. 1919 een Syndlcat 
National pour l'Etude du Transport Aérien aan het werk met enkele 
oorlogsveteranen. Uit deze SNETA groeide op 23 mei 1923 de Société 
Anonyme Beige de' Exploitation de la Navigation Aérienne. Na de 2e WO 
zouden Sobelair en Brucargo volgen voor het vrachtvervoer. De namen 
alleen al wijzen op het fransdoile dat deze naamloze vennootschap zou 
kenmerken tijdens haar nu bijna 70-jarig bestaan. Van bi| de aanvang tot op 
heden speelde de vliegverbinding Zaventem-Centraal Afrika (Belgisch 
Kongo!) een doorslaggevende rol. Reeds in 1925 vloog Sabena naar 
Leopoldstad (Kinsjasa). Zoals de tennisklubs, de ruiterij en de andere 
.elitaire' sporttakken bleef ,het vliegen'\n Vlaanderen tot ver na de 2e WO 
een franstalige bedoening. Nu nog steeds is het Sabena-pilotenpersoneei 
met 265 eenheden op 457 in meerderheid franstalig. Anderzijds werd 
Sabena dooraderd met politieke benoemingen en 'n wereldmegaiomane 
drang die letterlijk onbetaalbaar is. Maar geen nood! Hoe naamloos de 
vennootschap ook oogt, des te bekender is het kapitaal... Voor bijna 100% 
paste dé staat maar steeds bij. In de strijd voor de taalkaders en de 
toepassing ervan heeft de VU - vooral de ere-senatoren Bob Maes en Rob 
Vandezande - een niet weg te denken rol gespeeld. En deze inzet had in 
de eerste plaats te maken met de Vlaamse tewerkstelling. Dat antwoorden 
wij, senator Jef Valkeniers en Willy Kuijpers, toen een piepjonge sindikale 
vrijgestelde, onze groep betogers op 20 februari verweet slechts geobse
deerde taaiflaminganten (en boeren!) te zijn... 

H
ET bekende Engelse naamgrap
je „Such a bloody experience 
never again " wordt voor de 
Sabena met ten onrechte ge
bruikt Maar zij die het vertellen 
onthullen er meestal de oorzaak 
met van Gebrek aan een ge-
koordineerde vervoersfilosofie, 
de hoge politiseringsgraad en 
de bureaukratie, het gebrekki
ge, weinig ekonomisch gerichte 

overleg tussen de vakbonden en de franskil
jonse top, deden Sabena al bijna een kwart
eeuw in faling leven i Net zoals bij Cockenll, 
de Limburgse mijnen of de Posterijen tracht
te vanaf 1978 een aan de top gedropte 
Carlos Van Rafelghem het tij te doen keren 
Niettegenstaande de lage produktiviteit, de 
hoge olieprijzen, de overheidsbesparmgen, 
slaagde hij er in om in 1983 — voor 't eerst na 
meer dan 20 jaar' — een boekjaarwinst te 
verwezenlijken Het personeel leverde duch
tig in, zowel wat hun aantal (daling tot 8 700) 
betrof als de wedden Gesterkt daardoor 
zette Van Rafelghem een stapje in de we
reld In 1986 onderhandelde hij een jaar lang 
met SAS, maar zonder resultaat De mogelij
ke KLM-samenwerking van 1988 (ook met 

Luxair) werden meteen door de PS — Spi-
taels aan kop — getorpedeerd, hoofdzakelijk 
om frankofiele redenen 

VROEGE BUIKLANDING 
Dan maar de grote sprong einde '89 

Sabena + Bntish Airways (+ KLfVl) Zij 
waren samen goed voor Sabena World Airli
nes De SWA-vlieger zou echter al een buik
landing maken tijdens het opstijgen Een jaar 
later waren immers onze beide partners met 
de noorderzon verdwenen Maar intussen 
wierf de Sabena al zowat 2 000 van de 
geplande 3 000 personeelsleden aan en be
stelde een vloot nieuwe toestellen 

In juli 1990 viel Van Rafelghem ziek, nooit 
zou hij nog ,zijn Sabena' terug zien Zijn 
opvolger. Pierre Godfroid, een goed neder-
landssprekende Antwerpenaar van Fransta
lige h jize, volgde hem op 9 november 1990 
op K jstbare maanden waren echter verlo
ren g ,'gaan En de Europese Gemeenschap 
dronc aan op een herstrukturering en ratio-
naliscnng van het Europees kostelijk lucht-
vervc er Op 12 maart 1991, na weken onder

handelen met de vakbonden, besloot Sabe
na opnieuw 2 204 personeelsleden te laten 
,,afvloeien", de werkzaamheden op te voe
ren en tot 12 maart 1993 geen kollektieve 
loonsverhogingen af te dwingen i 

Maar het financiële luik van de gezondma
king bleef maar klapperen' Vadertje Staat 
beslist gul op 22 maart en 14 apnl 1991 om 
16,2 miljard schulden om te zetten in 
geschenkkapitaal en 10 miljard ter beschik
king te houden voor het afvloeiingsplan 
Daarenboven zou Sabena 9 miljard ontvan
gen indien de huwbaar-gestoomde dochter 
een partner zou vinden om met het Europees 
bootje af te varen De bruidegom zou dan op 
zijn beurt wel ten minste 6 miljard moeten 
meebrengen En och ja, het Fonds voor 
Sluiting van Ondernemingen zou ook nog 
voor een goedkope lening van 1,3 miljard 
zorgen Alles samen goed voor minimaal 
36,5 miljard goed .Belgisch' geld 

Genoeg, dachten wij, om er toch een 
parlementair debatje over op te zetten 
Temeer daar Sabena tijdens de jongste be
leidsperiode (1 april-31 dec 91) 2 miljard 
positief bedrijfsresultaat kon voorleggen, uit
eindelijk goed voor netto om en bij de 50 
miljoen frank 

IMMER GROSZER 
WERDEN? 

Sabena met 2,8 miljoen passagiers is op 
basis van de 1990-bedrijfscijfers de 44e m de 
wereldranglijst Op nog geen volle 350 km 
rondom haar huizen drie van de grootste 5 
maatschappijen Air France (+ UTA en Air 
Inter) vervoert 35 miljoen passagiers, Luft
hansa (27 miljoen) en British Airways (26 
miljoen) 

De American Airlines (73 miljoen passa
giers) en United Airlines (57 miljoen passa
giers) voeren onbetwist de top-twee Uit deze 
cijfers blijkt overduidelijk dat Sabena zonder 
eigen strategie slechts een op te slorpen 
meespelertje dreigt te worden, belangrijk 
omwille van Zaventem Sabena is nog verre 
van genezen Op 31 december 1991 telde 
Sabena nog steeds 11 254 personeelsleden 
(op 31 12 86 9 708') Welke buitenlandse 
partner vrijt een overbemande, zieke Sabena 
op en waarom' Dat is de vraag' 
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SOCIAAL 

De senatoren Kuijpers en Valkeniers leidden de VU-aktie voor het Sabena-
gebouw. Ze werden door vakbondsmilitanten van Sabena met eieren en 
tomaten bekogeld. 

(foto Peustjens) 

Omgerekend per gevlogen kilometer en 't 
vervoerde aantal passagiers behoren de per
soneelsleden tot de duurste ter wereld. Wie 
dit niet in ogenschouw neemt, bedot de 
burger en het personeel. Godfroid's sane
ringsplan én een eigen bedrijfsfilosofie, ver
ankerd in Europa én vanuit Zaventem kan 
personeel redden. En wie zou er durven 
ontkennen dat het Sabenabeheer met een 
privatisering niet beter zou gediend zijn? Is 
dat trouwens niet dé toekomst voor vele 
openbare bedrijven? Openbaar blijven mét 
monopolievoordelen op basis van een privé-
beheer! Kijken we naar Swiss Air, naar DAT, 
naar SAS enz... Zij vliegen met winst en toch 
ook op onze maat... Een konfederaal net
werk van déze maatschappijen is een aan
trekkelijke aanvulling voor al de wereldreuze-
vervoerders. West-Europa vormt een schier-
eiland(je) met zéér specifieke en talrijke 
vervoersopdrachten die de 10 groten-der
aarde slechts met verlies kunnen verwerken. 
Landingsrechten, grootte van toestellen, toe
leveringsbedrijven, milieuvoorwaarden spe
len daarbij een zeer belangrijke rol. 

Hierbij kan onze luchthavenplaats een 
merkwaardige spilrol spelen, een brugge
hoofd dus. De verankering van Zaventem 

met een dinamische Sabena is zowel voor 
het Vlaams als voor het Waals bedrijfsleven 
belangrijker op middellange afstand dan een 
stiefkind te worden van Air France of van wie 
ook. 

ZAVENTEM VERMUNTEN 
Op 8 augustus 1988 werden Openbare 

Werken en Verl<eer geregionaliseerd. Minis
ter Johan Sauwens heeft bewezen wat dit 
waard is. Zijn Verkeersplan voor Vlaanderen 
gaf de richting aan. In de Vlaamse Vervoers
maatschappij bracht hij het stedelijk- en 
buurspoorvervoer samen in één dinamische 
De Lijn. De Vlaamse Havenkommissie deed 
de onekonomische wedijver Antwerpen-
Gent-Zeebrugge wegebben. Het Vlaamse 
Binnenvaartvervoer herwaardeerde hij vol
op. Vlaanderen zou vanuit dit nieuwe, 
Vlaams-autonoom beleid verkeerd handelen 
om in deze groeiende dinamiek de Sabena-
op-Zaventem voor de prijs van één Boeing 
kwijt te spelen. 

Willy Kuijpers 
Senator 

UITNODIGING... 
Met dit pleidooi willen wij tevens de 

enkele tomaten- en eierengooiers 
(.aangevoerd' met Sabenamiddelen op 
20 februari j.l.) uitnodigen om na het 
gezamenlijk nuttigen van een tomaten-
eierkoek, deze oplossing eens cijferma
tig door te lichten. Wellicht kunnen ze 
het ontwerpakkoord met Air France 
meebrengen. Want het Parlement, 
noch de Raad van Bestuur kregen tot 
op heden (24 februari j.l.) dit dokument 
te lezen... En wat daarin te lezen staat 
over tewerkstellingswaarborgen bete
kent niet meer dan een vage kolonisa
tieparagraaf... 

Zijn we wantrouwig? Jazeker! Méér 
t.a.v. Air France dan t.a.v, andere reu
zen? Jazeker! Ziehier waarom: de 
Suezgroep veroverde voor een goed 
deel de Generale. Acec wordt gekontro-
leerd door Alstom; ,den Bell' door Alca
tel; Maes + Cristal Alken door BSN; 
FN door Giatt; vele overslagbedrijven 
in Antwerpen belandden in Franse han
den, enz. enz... Het spandoek, ijverig 
klaar gemaakt door de VUJO, was 
zeker niet .fiamingantisch overtrokken', 
zoals een deel van het ABW en de 
liberale vakbond het doen uitschijnen. 
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WINDHANEN MET 
DUBBELE PETJES 

W
IE op een zondag de 
pers bij elkaar roept, 
moet groot nieuws heb
ben. Onderhandelaar 
Dehaene popelde ver
leden zondag om met 
zijn keurig rekensom
metje te pronken. On
der flitsende fototoe
stellen en rollende ka
mera's deed hij zijn 

plannen uit de doeken. Een roomsrode rege
ring, beperkt In omvang, tijdsduur en pro
gramma, moest het land uit de nood helpen. 
Snelheid vî as nu de boodschap. Dehaene 
zag het mogelijk op een week tijd een nieuw 
kabinet de eed te laten afleggen. 

Voor de VU doorstond het rekenwerk van 
Dehaene echter de negenproef niet. Ook bij 
de CVP gistte de ontevredenheid. De Jonge
ren trokken ongemeen hard aan de nood
rem. Als we in het jaar 2000 nog een CVP 
willen hebben, moeten we vandaag neen 
zeggen tegen een roomsrode regering. De 
CVP-jongeren zijn het beu dat de CVP blijft 
dansen naar het pijpen van PS, PSC, de 
leiders van de standen en vooral de samen
zwering van de vakbondsleiders Peirens 
(ACV) en De Vits(ABVV), aldus hun medede
ling. 

HONGERIGE HYENA'S 
Maar de koninklijke onderhandelaar, hij 

voorzag korte onderhandelingen, maksimum 
15 ministers of staatssekretarissen en een 
zogenaamd ,,urgentieprogramma". Dat be
stond uit drie onderdelen: de financiële toe
stand van het land (hoeveel en waar wordt er 
bespaard, hoeveel en welke nieuwe inkom
sten worden aangeboord ?), de nieuwe maat
schappelijke noden en uitdagingen (van alles 
en nog wat rond de nota Wathelet), en de 
staatshervorming (of liever de overdracht 
van het kijk- en luistergeld naar de gemeen
schappen). 

Wat de staatshervorming betreft komen de 
voorstellen van Dehaene neer op een nieuwe 
fazering op initiatief van de federale rege
ring; zij zal in eerste instantie een regeling 
uitdokteren voor de overheveling van het 
kijk- en luistergeld naar de gemeenschap
pen, voor de financiële verantwoordelijkheid 
van de gemeenschappen, en voor de recht-

Nadat PS-voorzltter Philippe Bus-
quin verleden week eventjes de 
puntjes op de i had gezet, raakte 
het formatieberaad in een 
stroomversnelling. Busquin be
zorgde de rooms-rood-blauwe 
tripartite een eersteklas begrafe
nis, en informateur Dehaene trok 
daar als de bliksem z'n konklu-
sies uit. Hij liet zichzelf wederdo
pen tot „onderhandelaar" en 
toog op zoek naar een beperkte 
(in tijd, programma en omvang) 
roomsrode noodregering. De be
manning van de lokomotlef bij de 
CVP, die eerder formateur Wathe
let op de klippen had laten lopen 
omdat deze geen tripartite wist 
samen te stellen, legde zich zon
der skrupules, maar met vervaar
lijk wegzwiepende wagons mee 
in de bocht. In het projekt van 
Dehaene was blijkbaar alles be
perkt, zelfs de staatshervorming 
die hij bij de onderhandelingen 
voor een Vlaamse regering enke
le weken geleden mee in tien 
punten had gegoten. En dat was 
nou net iets teveel van het goede 
voor de VU. 

Koninklijk onderhandelaar Dehaene 
heeft een beperkt projekt: een be
perkte noodregering, beperkt in de 
tijd en met een beperkt programma. 
Zelfs met een beperkte staatshervor
ming... 

(foto VUM) 

streekse verkiezingen van de raden. Voor de 
zomer moet deze eerste faze achter de rug 
zijn, meende Dehaene. De rest van de 
staatshervorming wordt verwezen naar een 
dialoog van gemeenschap tot gemeenschap 
tussen de Vlaamse en de Franstalige partij
en, geruggesteund door de eksekutieven. 

Men zal begrijpen dat de VU het met deze 
zienswijze bepaald oneens was. Het partijbe
stuur van maandag (zie ook het interview met 
voorzitter Gabriels op biz. 7) was formeel in 
haar afkeuring van de staatshervorming a la 
Dehaene. De onderhandelaar wil immers in 
een kommunautair minimumprogramma de 
Franstaligen al onmiddellijk toeschuiven 
waar ze als hongerige hyena's op azen, het 
kijk- en luistergeld. Daarmee ontwapent hij 
echter de Vlaamse onderhandelaars die in 
de latere ,.dialoog" de rest van het tienpun
tenprogramma van de Vlaamse regering 
moeten trachten te realizeren. De VU wilde 
dan ook „op korte termijn duidelijkheid inza
ke de afspraken die CVP en SP rond de 
staatshervorming maken bij hun toetreding 
tot een federale rooms-rode regering." 
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FORMATE 

NAMEN NOEMEN 
De Vlaamse kristendemokraten en socia

listen liadden immers net enkele weken 
geleden hun handtekening geplaatst onder 
een Vlaams regeerakkoord. Daardoor had
den ze zich akkoord verklaard om het kom-
munautaire tienpuntenprogramma uit die re
geerverklaring geheel en al op tafel te bren
gen bij de onderhandelingen met de Fransta-
ligen in het kader van de dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap. Indien CVP 
en SP voor de staatshervorming bij de ko
ninklijke onderhandelaar hun handtekening 
zouden plaatsen, zou zoiets in de top-tien 
van meest flagrante en snelle politieke 
woordbreuken uit de Belgische naoorlogse 
geschiedenis ongetwijfeld een sternotering 
krijgen. 

SP-voorzitter Vandenbroucke noemde zijn 
PVV-kollega Verhofstadt al een „platte leu
genaar" omdat hij in een praatprogramma 
op de televisie een aantal voorstellen uit zijn 
formatieperiode (waarvan echter geen schrif
telijke bewijzen bestaan) inkleurde volgens 
de gewijzigde huidige politieke situatie. l\/laar 
hoe moet Gabriels SP-voorzitter Vanden
broucke en CVP-voorzitter Van Rompuy dan 
niet noemen indien zij als windhanen regeer
akkoorden met hun handtekening eronder 
op nauwelijks twee weken tijd zouden verloo
chenen naargelang het petje op hun hoofd 
getooid is met een Vlaams leeuwtje dan wel 
met een Belgisch vlaggetje? 

Ten/vijl dinsdag CVP- en SP-delegaties 
aan de onderhandelingstafel van Dehaene 
over de besparingsplannen keuvelden, werd 
er op de partijhoofdkwartieren al zo duchtig 
Namen Noemen gespeeld dat hel niet meer 
binnenskamers te houden was. Vooraleer de 
partijen het eens waren over een program
ma, was de strijd voor de postjes al weer 
bezig. Dehaene zou dan toch premier wor
den, en Martens zou de gebuisde Eyskens 
opvolgen op Buitenlandse Zaken. Volgens 

Na afloop van het VU-partijbestuur noemden voorzitter Gabriels en sekretaris 
Kuijpers de staatshervorming a la Dehaene onaanvaardbaar. Ze eisten op 
korte termijn duidelijkheid van CVP en SP. 

(foto E. Peustjens) 

het Belang van Limburg zou de goeverneur 
van de Nationale Bank, Alfond Verplaetse, 
zelfs CVP-minister van Begroting worden. Bij 
de SP zouden alvast Tobback en Claes de 

koppensnellerij overleven. Kortom, geen fris
se wind in de Wetstraat. Zelfs weinig nieuwe 
gezichten. 

(Pdj) 

Mi. N.V. MAASLAND 
KAPELSTRAAT 17-B 

GROEFUITBATING 
3590 DIEPENBEEK 

/ 
* Stortklaar beton, zond-cement 
* Gewossen mooszond en grint 
* Gebroken grint en steenslag 
* Verhuren van betonmixers en beton pom pen 

Tel. 011-613.613 - Fax. 011-613.630 - Telex 39250 MATCO B 
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DENKEN OVER 
24 NOVEMBER 

O
M in te zien dat de Belgische 
politiële een bedrijf-in-moeilijk-
heden is, moet je niet lang naar 
school geweest zijn. Sommige 
lichten staan in dit schotse land 
al jarenlang op oranje: de open
bare schuld, politieke desinte
resse, zelfs onverholen misprij
zen voor de dienst aan de be
volking die de politiek hoort te 
zijn. Huyse en zijn kollega's 

vragen zich af hoe het komt dat Rossem pas 
in '91 ten tonele verscheen, en waarom het 
VI.Blok pas op 24 november z'n grote door
braak kende. 

ROSSEM WERFRESERVE 
VOOR VB? 

Want tussen beide partijen zien de onder
zoekers van 24 november wel wat overeen
komsten. Belde partijen bestempelen de hui
dige gang van zaken als volkomen verwerpe
lijk. Allebel sturen zij aan op een drastische 
sanering van het politieke bedrijf. Ook zijn er 
gemeenschappelijke stijlkenmerken: een 
nelging tot verbaal geweld Is er één van. Een 
ander Is het verheffen van wijdverspreide 
stereotiepen (in de trant van „de migranten 
pakken ons werk af" of „in de politiek is het 
allemaal één pot nat" en „alle politici zljnak-
kenvullers") tot partijpolitieke slogans. Men 
meent zelfs dat Rossem, gegeven de wanke
le positie van haar stichter, een werfreserve 
voor het Vlaams Blok heeft aangelegd. 

Om het sukses van beide artijen te verkla
ren vertrekken de onderzoekers van de mo
tieven van hun kiezers. En die zijn in drie 
kategorieën onder te brengen: de protestkie
zers, waartoe vooral de Rossem-kiezers ge
rekend mogen worden; de kiezers die zich 
vooral door programmatorische overwegin
gen lieten leiden, een klub met veel Blok-
kiezers als leden; en tenslotte een groep die 
beide (protest en instemming met de inhou
delijke standpunten van de gekozen partij) 
kombineert. 

Redenen om een proteststem uit te bren
gen, zijn er voldoende voorhanden. Huyse 
en konfraters stelden een lange en boeien
de, maar naar eigen zeggen niet eens volle
dige lijst op. De ondoorzichtigheid van het 
politieke bedrijf wordt als eerste vermeld. De 
auteurs wijten deze ondoorzichtigheid deels 
aan de staatshervorming. Dat is deels kor-
rekt, maar net omdat de staatshervorming 

dankzij kristendemokraten en socialisten 
halverwege is blijven steken. 

De VU heeft steeds gesteld dat de verdere 
hervorming van de staat een noodzaak is om 
het politieke bedrijf doorzichtiger te maken. 
De konkluzie dat er dus dringend verderge-
werkt moet worden aan de staatshervorming 
wordt door de groep die in opdracht van de 
SP de aardverschuiving van 24 november 
onderzocht, niet getrokken. Enkele bladzij
den verder lezen we zelfs dat de hardnekkige 
mening van de kant van sommige politici dat 
heel Vlaanderen wakker moet liggen van de 
derde faze van de staatshervorming een 
goede illustratie vormt van het uiteenlopen 
van de publieksagenda (wat de bevolking als 
belangrijk beleidsprobleem ervaart) en de 
politieke agenda (waaraan de politici priori
teit willen geven). Met een verdere verwijde
ring tussen burger en politikus tot gevolg. 

In opdracht van SP-voorzitter 
Vandenbroucke zetten enkele 
wetenschappers (o.w. Luc Huy
se, Kris Deschouwer, Helmut 
Gaus) zich samen met „mensen 
uit de partijpolitieke praktijk" 
rond de tafel om de verl<iezings-
uitslag van 24 november te anaii-
zeren. Het rezultaat werd samen
gevat in een 64 bladzijden teilend 
boekje dat naast interesssante 
gegevens ook wat dogmatisch 
gezwets bevat. 

Algemeen gesteld schuiven Huyse en kon
fraters hier even lelijk uit. Van het gat in de 
ozonlaag of de aidspreventie ligt de burger 
ook niet wakker, maar betekent dat dan dat 
de politiek er geen aandacht moet voor 
hebben? Natuurlijk niet. Hiermee vervallen 
de auteurs in de fout die ze zelf Verhofstadt 
verwijten, nl. de politiek als markt beschou
wen : Verhofstadt wenst partijen die als nota
rissen de vragen van de burgers registreren. 
Hij stoort zich aan partijen die naar de 
burgers gaan om ze te vormen en tot aktie te 
bewegen. Hij heeft het dan over bevoogding. 

Maar ook inhoudelijk, wat die staatshervor
ming betreft, slaan Huyse en co de bal mis. 
In De Morgen verscheen onlangs een boei
ende vrije tribune van de hand van Edi 
Clijsters over het verband tussen enerzijds 
de kloof burger-politiek en anderzijds de 

Af en toe schuiven professor Huyse 
en zijn mede-auteurs even lelijk uit. 
Waar men zich bvb. de vraag stelt of 
we niet minder staat nodig hebben, 
lag het antwoord op voorhand vast in 
het SP-programma. (foto VUM) 

hervorming van de staat. Deze onafhankelij
ke publicist en politoloog is het wel met de 
VU-stelling eens dat het wegwerken van de 
kloof tussen burger en politiek pas mogelijk 
zal zijn wanneer de staat ingrijpend her
vormd is. 

Ook Clijsters verwijst naar de redenen van 
het sukses van het Vlaams Blok. Hij komt, 
zoals ook de SP-onderzoekers, tot de vast
stelling dat het te gemakkelijk is om deze 
partij af te doen als een anti-migrantenpartij. 
Dat kon nog bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen. Maar op 24 november brak het 
Blok ook door in gemeenten en buurten waar 
er nauwelijks gastarbeiders te bespeuren 
zijn, en er bepaald geen kansarmoede 
heerst. 

Volgens Clijsters liggen de ergernis en de 
angst die hun weerslag vonden in de ver
schuiving naar Vlaams Blok en Rossem veel 
dieper. Ze hebben te maken met het feit dat 
steeds meer burgers de Indruk krijgen dat 
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„het sisteem" (lees: het sociale en politieke 
bestel) om zijn eigen as is gaan draaien en 
die burgers aan hun lot overlaat. In de ogen 
van de burger schept het politieke wereldje 
meer problemen dan het oplost, zijn over
heidsdiensten en zuilen meer begaan met 
hun eigen komfort dan met de dienstverle
ning aan de burger-kliënt, en heeft nu ook 
het gerechtelijk apparaat (door schromelijk 
trage rechtsbedeling en enkele hallucinante 
uitspraken) het laatste greintje respektabili-
teit erloren. 

Dat noemt Clijsters de voedingsbodem 
waaraan partijen als het VI.BIol< en Rossem 
hun sukses danl<en. Pas wanneer die voe
dingsbodem weggenomen wordt l<an men 
hen afdoende bel<ampen. In dit land bete
kent dit ervoor zorgen dat het sisteem weer 
een beetje decent funktioneert, op welke 
schaal ook, met welk etiket ook: duidelijk 
afgebakende bevoegdheden én verantwoor
delijkheden. Een einde stellen aan de ver
snipperingen, de overlappingen, de betwis
tingen, en vooral de levensgrote aaringen en 
onduidelijkheden die nu de werking van het 
overheidsapparaat verlammen en verzieken, 
die zelfs al tot over de grenzen ergernis 
wekken, en die in de loo van de jaren 
ruimschoots hebben bijgedragen tot de wild
groei van de staatsschuld. Kortom: de staat 
weer doorzichtiger maken. 

En daarvoor is volgen Clijsters een snelle 
en afdoende staatshervorming broodnodig. 
Verder uitstel werkt de verdere verzieking 
van het politieke bestel in de hand en speelt 
ekstreem-rechts in de kaart, meent Clijsters. 
Nog is het punt niet bereikt waarop de 
politieke klassen/of de demokraten in dit land 
zullen moeten kiezen: deze staat redden of 
de demokratie. Na een volgende 24ste no
vember kan die keuze echter akuut worden. 

Overigens moet oor gewaarschuwd wor
den dat een verdere afwerking van de staats
hervorming de instellingen niet kan vereen
voudigen. Zoals oud-VVB-voorzitter Jaak 
Van Waeg in een vrije tribune in de Gazet 
van Antwerpen schreef zal het nooit echt 
eenvoudig worden: Stel u een echtscheiding 
voor, een man, een vrouw en enkele kinde
ren. Stel u een erfenisbetwisting voor met 
enkele erfgenamen. Iedereen weet dat het 
pijnlijk, moeilijk en ingewikkeld is. De defini
tieve omvorming van de Belgische staat, of 
het nu weze naar een doorgedreven federa-
le/konfederale inrichting of naar een volledi
ge scheiding, is duizenden keren ingewikkel
de. Zoals bij een echtscheiding of een erfe
nisproces: enkele grote lijnen kunnen een
voudig zijn, maar dan beginnen de proble
men bij de uitwerking. Als men het vooraf 
weet is het niet zo erg, als men begint met de 
illuzie van de eenvoud is men vooraf verlo
ren. 

Daar wringt in dit land nu net het schoen
tje: de burger weet niet voldoende dat het 
niet eenvoudig kan. Hoe zou hij het ook 
weten? Er werd nagelaten op grote schaal 
(een mediakampanjetje daargelaten) voor
lichting te verstrekken over deze stille revolu

tie die België ondergaat. Er wordt bij wijze 
van spreken meer publiciteit gemaakt voor 
een speciale trekking van de Nationale Lote
rij of een opleiding tot onderofficier in het 
Belgisch leger dan voor de omwenteling die 
onze instellingen meemaken sedert '89. Wie 
zegt dat in de staatshervorming een kat zijn 
jongen niet meer terugvindt, heeft gelijk. 
Maar niemd heeft de kat grondig de weg 
geleerd. 

GEDRAGSKODE VOOR 
DIENSTBETOON 

Het bestek van deze recensie is te kort om 
alle boeiende voorstellen en besluiten (afra
ders en aanraders) uit de uitgave op te 
sommen. Ook kunnen we niet elk punt waar 
we het niet mee eens zijn aanhalen en 
duiden. Toch willen we nog twee zaken kwijt. 

Een voorstel dat zeker nader onderzoek 
verdient, betreft het bij politici wijd en zijd 
verspreid gebruik van het dienstbetoon. Poli
tici geven graag de indruk dat hun arm tot in 
de verste hoeken van de samenleving reikt: 
bij het zoeken van werk of een sociale 
woning, bij het uitvegen van een verkeers
boete, bij het aanvragen van een studiebeurs 
of een bouwvergunning. Ivlaar vaak is wat ze 
doen niet veel meer dan het schrijven van 
een trits brieven. Dat is dan schijndienstbe-
toon. En als het al eens lukt is het meestal 
een Pirrusoverwinning: voor elke kliënt aan 
wie de politikus een sociale woning, bijvoor
beeld, kan bezorgen zijn er negen ontevre
denen, die niet werden bediend. 

De auteurs menen dat de invoering van 
een gedragskode voor het politiek dienstbe
toon hier soelaas kan brengen. Ze pleiten 
ervoor dat deze kode door zoveel mogelijk 
partijen ondertekend wordt, maar vinden dat 

indien dat niet lukt, de SP unilateraal de stap 
moet zetten. Een SP-mandataris moet, bij
voorbeeld, weigeren tussenbeide te komen 
als een ,,klant" een verkeersovertreding wil 
laten uitvegen, op zoek is naar een binnen
weg bij aanwervingseksamens of een bouw
vergunning wil forceren. Misschien kan zo'n 
gedragskode de burger doen inzien dat in
spraak uiteindelijk belangrijker is dan voor
spraak. We menen dat met de VU-mandata-
rissen en andere politici die het menen met 
de nieuwe politieke kuituur de opstelling van 
zo'n kode een haalbare kaart is. 

Het boekje bevat naast goede voorstellen 
zoals gezegd ook enkele miskleunen van 
formaat. Waar de onderzoekers zich bvb. de 
vraag stellen of we minder staat nodig heb
ben, werd er niet verder gekeken dan de 
navel van het SP-programma, Gedurende 
één volledige bladzijde (van de 64 pagina's) 
wordt de Nederlandse socioloog De Swaan 
geciteerd die de afschaffing van de staat een 
ontkenning noemt van de grootste proble
men die zich nu aandienen, nl. milieu en 
migratie. Dat kan best wezen, maar het is 
geen antwoord op de vraag of en hoe een 
ontvetting van de staat, bvb. door privatize-
ring of aanpassing van het ambtenarensta
tuut, kan bijdragen tot de efficiënte werking 
van het overheidsapparaat. 

We willen best geloven dat de auteurs 
ongedwongen en los van enige politieke 
bevoogding hebben kunnen werken. In zeke
re zin kan men hiervoor ook de SP prijzen. 
IVIaar spijtig genoeg is een vleugje dogmatis
me sommige wetenschappers niet vreemd. 
Of was het autocensuur? 

(Pdj) 

— 24 november 1991. De betekenis van een 
verkiezingsuitslag. Luc Huyse e.a. Uitg. Kritak, 
Leuven, 1992, 64 biz, 295 fr. 

Van Rossem en het Vlaams Blok hebben wel degelijk wat met elkaar te maken. 
Ze zijn beiden o.a. de uitweg voor kiezers die een grondige sanering van het 
politieke bedrijf wensen. In die zin menen de onderzoekers zelfs dat Rossem 
een werfreserve voor het Vlaams Blok vormt. (foto VUM) 
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EKSTREEM-RECHTS IN VLAANDEREN 
Zondag 24 november 1991, blijft de gees

ten van politici, verontruste burgers en we
tenschappers beroeren. Voor de historici van 
het Navorsings- en Studiecentum voor de 
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
was de verl<iezingsuitslag de rechtstreel<se 
aanleiding voor de organisatie van een stu
diedag over ekstreem-rechts in Vlaanderen. 
Veel volk vorige vrijdag — ruim 200 perso
nen — en een verrassende profielschets van 
de Vlaams Blok-kiezer. Een verslag. 

VERGELIJKEN 
Reeds tijdens de verkiezingsavond zelf 

werden, ondermeer door een verbouwereer
de Louis Tobback, de jaren '30 van de 
historische stal gehaald. De spektakulaire 
opstoot van voornamelijk het Vlaams Blok 
bracht de herinnering aan de stembusslag 
van 24 mei 1936 weer levendig in het geheu
gen. Toen verdubbelde namelijk het Vlaams 
Nationaal Verbond zijn zetelaantal (van 8 
naar 16), kenden de kommunisten verdrie
dubbeling (van 3 naar 9 zetels) en maakten 
de rexisten van Léon Degrelle een entree die 
kon tellen; van O naar 21 zetels. Toen, zoals 
nu, inkasseerden de traditionele partijen een 
mokerslag. Toen, zoals nu, stond ekstreem-
rechts voluit in de belangstelling en voelde 
de demokratie zich bedreigd. 

Het zoeken naar overeenkomsten en ver
schillen tussen de Joden van toen en de 
,,makakken" van nu, tussen het VNV en het 
Vlaams Blok, 1936 en 1991, de ontredderde 
middenklasse en de hedendaagse kansar
men zijn volgens inleider José Gotovltch 
pertinente vragen. Nochtans kwam deze in
teressante vraagstelling onvoldoende aan 
bod tijdens de druk bijgewoonde studiedag. 
Zowel de historische referaten als de bijdra
gen over de aktuele toestand stonden op 
zichzelf en waagden zich niet aan een verge
lijkende ontleding, wat als een gemiste kans 
moet worden beschouwd. 

De Leuvense hoogleraar Louis Vos schets
te de toenemende radikalisering van de 
Vlaamse elite, en voornamelijk van het Leu
vens studentenvolk, tijdens het interbellum. 
De opeenvolgende generaties evolueerden, 
althans ten dele, in een radikaal-katolieke en 
een toenemend anti-Belgische richting. Dit 
anti-belgicisme was weliswaar numeriek 
minder belangrijk dan het gematigder kul-
tuurnationalisme, maar hun effekt was rela
tief groot. Bovendien was dit anti-belgicisme, 
met het niet-erkennen van de Belgische 
wetten en instellingen, een wegbereider van 
het anti-parlementarisme lout court. 

Bruno De Wever (RUG) ontleedde het VNV 
naar de sociale rekruteringsbasis en de ideo
logie. Op grond van een bescheiden onder
zoek, waarbij hij de sociale positie naging 
van kandidaten in twee arrondissementen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1938, 

Ï W . ^ ^ / * ' 

De jonge historici Bruno De Wever en Franl< Seberechts geven hun visie op 
el^streem-rechts in Vlaanderen. Ze deden dat vanuit hun studieweri< dat zij aan 
VNV en DeVlag hebben gewijd. (foto VUM) 

relativeerde hij de stelling dat de lagere 
middenklasse het rekruteringsveld vormde 
van het facisme. Tot deze klasse konden 
weliswaar 55% van de VNV-kandidaten ge
rekend worden, maar eveneens 50% van de 
liberale en 60% van de katolieke kandidaten. 

Het VNV moet volgens De Wever wel 
degelijk als een fascistische partij worden 
beschouwd. De tipische anti-komponenten 
(tegen liberalisme, kommunisme en konser-
vatisme), de autoritaire stijl en organisatie
vorm alsook het programma en het beeld 
wijzen ontegensprekelijk in die richting. Zelfs 
ekspansionistische neigingen waren sommi
ge VNV-ers niet vreemd. Enkelen zagen 
Wallonië als Lebensraum voor Vlaanderen, 
terwijl men de Walen naar Noord-Frankrijk 
wou deporteren. 

Frani< Seberechts (ADVN) stelde van zijn 
kant heel wat bedenkingen bij de na-oorlog-
se Vlaams-nationale geschiedschrijving. Au
teurs als Jos Vinks, Arthur De Bruyne en 
Herman Todts illustreren volgens hem de vrij 
selektieve aandacht voor het eigen verleden 
(het is inderdaad opvallend hoe de geschie
denis van het Vlaams-nationalisme een vrij 
interne aangelegenheid is, voor en door 
Vlaams-nationalisten). Het Vlaams element 
werd over-, het nationaal-socialistische ele
ment ondergewaardeerd. Ruime aandacht 
kregen het VNV en de Oostfronters toebe
deeld, de algemene SS-Vlaanderen en de 
Devlag heel wat minder. 

De geschiedschrijving zou zich ook ken
merken door haar hagiografisch karakter, 
dat het verleden sublimeert en ophemelt. 
Biografieën van Vlaamse voormannen ver
worden tot een ,,piëteitsvolle hulde". En 

bovendien is er de vaak verdedigende en 
legitimerende ondertoon, tipisch voor een 
beweging in krisis. 

LA EUROPEANITE 
Over de hedendaagse ekstreem-rechtse 

verschijningsvorm in Vlaanderen, het 
Vlaams Blok, gaven Mare Swyngedouw, Hel
mut Gaus en Koen Raes boeiende uiteenzet
tingen. Mare Swyngedouw (KUL) maakte 
een historisch overzicht van de elektorale 
opgang van het Vlaams Blok. Kenmerkend 
daarbij is de uitbreiding van het kiezerskorps 
van deze partij van oorspronkelijk uitsluitend 
wijken met een nijpende kansarmoedepoli-
tiek naar upperclass- en sociale woning
bouwwijken. Het Blok breidt zich als een 
olievlek uit. 

De verklaring voor deze toenemende aan
trekkingskracht van ekstreem rechtse, of 
andere niet ,,traditionele" partijen, ziet 
Swyngedouw in enkele belangrijke socio-
ekonomische en kulturele veranderingen tij
dens de afgelopen decennia die fundamen
tele breuklijnen en waardenverschuivingen 
betekenen. Eerst en vooral de ekonomische 
krisis, die een fleksibilisering van de arbeid 
en grote werkloosheid met zich meebracht. 
Ook vandaag worden in België een klein 
miljoen mensen met diverse vormen van 
werkloosheid gekonfronteerd. De globaal 
verhoogde welvaart kwam er minder of zelfs 
helemaal niet voor de lagere werkende klas
se. Zij leverden reëel in tijdens de periode 
1980 en 1987. 
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De ontzuiling en de sekularisering van de 
maatschappij zijn andere trends die voor 
veel mensen ontreddering teweegbrengen. 
Het belangrijke, normerende sociale weefsel 
van verzuilde organisaties en verenigingen is 
In verval geraakt. Ze hebben hun strukture-
rende kracht verloren en vele mensen blijven 
wat verweesd achter. Hun politieke trouw 
aan CVP en SP is niet meer evident. 

Ook filosoof Koen Raes wees op de krisis 
van wat hij noemt de ,,wij-entiteiten" in de 
maatschappij. Globale interpretatiekaders of 
grote projekten ontbreken vandaag. De im
plosie van het socialisme is in dit kader 
betekenisvol. En reeds jaren geleden had 
men het over de relatie tussen sociale isola
tie enerzijds en de aantrekkelijkheid van 
totalitaire sistemen anderzijds. Bovendien 
komt ekstreem-rechts met een nieuwe wij
entiteit op de proppen: la Europeanité. De 
verschillende behandeling door het Vlaams 
Blok van Europese en niet-Europese migran
ten haalde hij als voorbeeld aan. 

De Gentse hoogleraar Helmut Gaus ver
werkte kommotie met stellingen over het 
profiel van de VB-kiezer. Hij baseerde zijn 
uitspraken op gegevens uit een binnenkort te 
verschijnen Europees waardenonderzoek. In 
dit kader werden tijdens de zomer van 1990 

BEELDSPRAAK 

2800 Vlamingen gedetailleerd ondervraagd. 
Onder hen dus enkele personen die zich 
toen reeds als VB-kiezer bekenden. Een 
harde kern VI. Blokkers dus, die hoege
naamd met identiek hoeven te zijn met de 
vele duizenden die op 24 november 1991 VB 
stemden. 

GEVEINSDE STOERHEID 
In het onderzoek werden vragen gesteld 

naar het zelfbeeld van de ondervraagden. 
Op de vraag;,,Neemt u graag verantwoorde
lijkheid?", antwoordt slechts 40% van de 
VB-kiezers ja (CVP-kiezers skoren nog la
ger!). Evenzeer lage aantallen ,,ja-antwoor
den" vanwege de VB-kiezer op de vragen 
,,Slaagt u erin te bereiken wat u wilt?" en 
„Rekent u er meestal op te slagen in wat u 
doet?". Dit alles zou op een gering zelfver
trouwen en een laag zelfbeeld wijzen van de 
VB-kiezer, zeker in vergelijking met de kie
zers van andere partijen. 

Dat gegeven kontrasteert fel de antwoor
den op een andere reeks vragen, die de 
opstelling van de ondervraagden naar hun 
omgeving en de buitenwereld toe poogden 

na te gaan. Op vragen zoals „Voelt u zich 
zelden onzeker over de manier waarop u zich 
moet gedragen?", „Houdt u ervan anderen 
te overtuigen?",,,Geeft u dikwijls advies aan 
anderen?",,,Wordt u door anderen vaak als 
voorbeeld gehouden?" en „Bezit u veel 
dingen waar anderen jaloers of zijn?" ant
woordden de VB-kiezers beduidend meer 
„ ja" dan de kiezers van andere partijen. 
Aldus zou de VB-kiezer zijn laag zelfvertrou
wen kompenseren door een uiterlijke, ge
veinsde stoerheid. Hoe lager het zelfbeeld, 
des te hoger de behoefte tot zelfbevestiging. 

En waarom kende het VB precies in no
vember 1991 zoveel sukses? Wel, aldus de 
professor, omdat wij allemaal wel min of 
meer voornoemde kenmerken vertonen, 
maar er is een déclic nodig om die gevoelens 
wakker te maken en in stemgedrag tot uit
drukking te brengen. En deze déclic, dat was 
de chantage en de arrogantie van de Waalse 
socialisten enkele weken voor de verkiezin
gen. Een konklusie die bijlange niet iedereen 
deelde. ,,Kaffeepraat", zo gewaagde zelfs 
een verbolgen toehoorder. En enkel politici 
mogen de boer op en het kaffee in, weten
schappers met. 

Filip Delos 

•^^^ \ mr-
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GROETEN UIT BRUSSEL/5 

L'ANCIAUX NOUVEAU 
EST ARRIVE! 

N vergelijking met de andere gemeenten 
in het hoofdstedelijk gewest wonen er m 
Brussel nog vrij veel Vlamingen Vooral 
in enkele wijken staan de Vlamingen 
(Haren, Neder-over-Heembeek, de Mut
saard, Laken) sterk In het centrum leven 
vooral uiterlijke Franstaligen, maar wordt 
er in de keuken van de ketjes heel wat 
,,Vloms" gesproken Om deze Brusse
laars te bereiken heb je meer rezultaat 
wanneer je je als Vlaamse Brusselaar 

opstelt dan als Brusselse Vlaming, weet Bert 
Anciaux 

De CVP, die er bij de gemeenteraadsver
kiezingen opkwam met de PSC van Vanden 
Boeynants, behaalde hierdoor 6 zetels in de 
gemeenteraad, de PVV en de VU elk een Op 
een totaal van 47 met zo bijster veel Maar op 
een aantal Franstalige lijsten werden wel nog 
perfekt tweetaligen verkozen, eigenlijk ver-
franste Vlamingen, vergoelijkt de VU-sche-
pen De grens tussen een Vlaming en een 
Franstalige is met altijd duidelijk te trekken 

INTERNE REVOLUTIE~ 
Algemeen gesteld meent Anciaux dat de 

situatie m Brussel-stad voor de Vlamingen 
behoorlijk is In de gemeenteraad spreekt 
iedereen konsekwent z'n eigen taal De 
CVP-ers m het schepenkollege spreken wel 
nogal snel Frans, maar dit kompenseert 
Anciaux door steeds Nederlands te spreken, 
ook wanneer Franstalige gemeenteraadsle
den hem een vraag stellen 

• En kan je als Vlaming vlot terecht m de 
gemeentelijke diensten en het OCMW? 

Bert Anciaux: ,,lnde gemeentelijke dien
sten mag je rekenen dat zeker 55% van het 
personeel Vlaming is Van de 45% Franstali
gen IS een ruim gedeelte tweetalig De taal
wet wordt hier strikt nageleefd Er rijst alleen 
soms een probleem met de gesko's Daar 
bestaan een aantal misbruiken, maar we zijn 
er mee bezig om ook dat recht te trekken En 
binnen het schepenkollege is de goede wil 
aanwezig om er wat aan te doen 

Ook in het OCMW kunnen de Vlamingen 
vrij behoorlijk in hun taal terecht In de 
OCMW-ziekenhuizen bestaan er hier en daar 
nog wel wantoestanden met Franstalige dok
ters en verplegend personeel die geen woord 
Nederlands spreken Maar ook wat dat be
treft trachten we de situatie te verbeteren 

Als schepen van de regies en de techni
sche diensten ben ik verantwoordelijk voor 
de kontakten die de interkommunales en 
regies hebben met de burger En hier durft er 
wel eens wat schorten, maar tijdens de twee 
maanden die ik hier zit heeft men goed door 
dat er een ernstige inspanning moet gele
verd worden Ik heb ondervonden dat som
mige interkommunales nu echt hun best 
doen om op taalvlak geen enkele opmerking 
meer te krijgen " 

• Welke voordelen biedt de deelname aan 
de meerderheid voor de belangenbeharti
ging van de Vlamingen? 

Bert Anciaux: ,,Wel, een belangrijk voor
deel voor de gemeente is in ieder geval dat 

Een paar maanden geleden werd 
Bert Anciaux schepen van de 
stad Brussel. HIJ heeft er naast de 
regies, de technische diensten, 
juridische zaken en energiebe
sparing ook de „openbare uur
werken" en de „fonteinen" onder 
zi]n hoede. WIJ sprak ook over 
belangrijkere zaken met de kers
verse schepen van de belangrijk
ste gemeente uit het hoofdstede
lijk gewest. Hij kreeg een aantal 
Franstalige schepenen van de 
stad al zover dat ze Nederlandse 
lessen gaan volgen. Men heeft 
Immers vastgesteld dat Bert An
ciaux in het schepenkollege som
mige dossiers goedgekeurd 
krijgt gewoon omdat sommige 
schepenen hem niet verstaan. En 
dat vinden de Franstaligen ge
vaarlijk. 

de gemeenteraadszittingen nu veel minder 
lang duren, omdat ik nu veel minder tussen
kom 

Serieus nu Het grote voordeel is datje bij 
elke beslissing die er genomen wordt betrok
ken wordt in het schepenkollege Dat zijn 
geen twintig punten, maar vijfhonderd pun
ten per week Zoiets vraagt veel tijd, maar 
het loont de moeite 

Een tweede voordeel ligt in het kontakt met 
het personeel van de stad Je kan je met 

voorstellen welke positieve wind er bij het 
personeel waait nu ze weten dat er eindelijk 
eens een echte Vlaming in het kollege zit Ik 
weet het, het klinkt pretentieus, maar ik krijg 
alle mogelijke simpatie en medewerking van 
personeelsleden die zich in het verleden 
steeds gedeist hebben moeten houden of 
amper Nederlands durfden spreken Dat is 
een opmerkelijke interne revolutie 

En als schepen is het veel makkelijker om 
kontakt te krijgen met de bevolking dan als 
gemeenteraadslid Het is echt ontzettend 
hoeveel vragen over van alles en nog wat er 
vanuit de bevolking komen Los van het feit 
dat ik VU-er ben, wat hier in het centrum met 
bepaald positief overkomt, krijg je veel mak
kelijker kontakt met de Brusselse ketjes, en 
dat vind ik enorm belangrijk Een groot stuk 
van de Vlamingen beschouwen mij als hun 
schepen, los van de partijpolitiek Het nadeel 
IS wel dat men soms denkt dat ik alles kan in 
orde brengen, wat natuurlijk ook met waar is 
Maar dat leg ik dan wel uit " 

MEER DAN WAAKHOND 
• Zijn er nog zaken waarvan je denkt dat 
je ze in het voordeel van de Vlamingen kan 
verbeteren? 

Bert Anciaux: „Ja, er moet nog heel wat 
gebeuren Wat betreft mijn bevoegdheid 
over juridische zaken bvb ben ik van plan 
om naar de toekomst toe meer preventief te 
gaan werken Vroeger was het zo dat dit 
vooral een repressieve bevoegdheid was, de 
geschillen behandelen en de dossiers voor 
de dagvaardingen voorbereiden en dergelij
ke Het voorkomen van problemen is veel 
efficiënter Bovendien krijg je daardoor in
spraak in alle mogelijke bevoegdheden van 
andere schepenen En ik zou ook de juridi
sche dienst willen toegankelijk maken voor 
de bevolking, een soort wetswinkel op poten 
zetten In dat verband wil ik een brochure 
opstellen die de burger informatie geeft over 
zijn rechten tegenover de stad en andersom 

Daarnaast vind ik vooral de strijd tegen de 
spekulatie van groot belang Door het feit dat 
Brussel hoofdstad van Europa wil worden, 
gebeuren hier dingen die echt met meer door 
de beugel kunnen De huurprijzen swingen 
hier dusdanig de pan uit, dat het onmogelijk 
wordt voor de lokale bevolking om hier te 
blijven wonen Gevolg stadsvlucht naar de 
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Bert Anciaux: „Men begrijpt te weinig dat een beleid voor Vlaams-Brabant in 
Brussel begint". (foto oann) 

rand. Maar de spekulatie volgt dan gewoon. 
Indien men de problemen van de rand rond 
Brussel wil oplossen, moet men beginnen in 
de binnenstad. We moeten wonen in de stad 
terug aantrekkelijk maken. Daaraan kan ik 
binnen mijn bevoegdheden mijn steentje 
bijdragen. Voor de rest is die strijd tegen de 
spekulatie een politiek van het schepenkolle-
ge. Huisvesting, veiligheid en bestrijding van 
de kriminaliteit, integratie enzoverder. 

En wat het Nederlands in Brussel betreft, 
wil ik de mensen vooral duidelijk maken dat 
ze zich hier echt als Vlaming mogen en 
kunnen manifesteren. Dat het verkeerd is om 
hier op het stadhuis automatisch Frans te 
spreken." 

• Een beetje waakhond spelen dus? 
Bert Anciaux: „Gedeeltelijk wel, ja. Maar 

ik wil dat de mensen meer zien in mij dan een 
waakhond. Dat ze inzien dat ik wel wat in 
mijn mars heb. Waakhond spelen is een 
defensieve opdracht, ik wil in het offensief 
gaan. Laten zien dat ik door mijn kreativiteit. 

mijn idealisme een nieuwe wind kan doen 
waaien. Laten zien dat de Vlamingen betere 
bestuurders kunnen zijn dan de Franstallgen 
die al zolang de dienst in het stadhuis 
uitmaken. Zodanig dat de Franstallgen of de 
verf ranst e Vlamingen gaan zeggen: „ver-
doeme, 't is wel ne Vlaming, maar hij doet 't 
niet slecht". Waardoor ze ook minder ge
neigd gaan zijn om in het stemhokje te 
denken dat ze automatisch op een Franstali
ge kandidaat moeten stemmen." 

• De VU heeft het hier in Brussel vaak 
over de 19 Brusselse baronieën. Elke bur
gemeester die in zijn gemeente een beetje 
koninkje speelt. Met een grote versnippe
ring van de macht als gevolg, waarvan 
dikwijls de Vlamingen de dupe zijn. Ben je 
nu zelf geen baron? 

Bert Anciaux: „Neen, ik ben wellicht de 
eerste en de enige schepen uit de Brusselse 
19 gemeenten die met plezier zijn ambt van 
vandaag op morgen zou opgeven, indien dat 
gekoppeld zou zijn aan de fusie van de 19 

gemeenten. Het is nogal vanzelfsprekend 
dat ik voorstander blijf van die fusie. Ge
woonweg omdat ik een rationeel beleid wil. Ik 
wil dan ook alleen maar die fusie op voor
waarde dat er een serieuze decentralizatie 
plaatsvindt naar de wijken. 

EURO-BRUSSEL 
De situatie is op dit ogenblik immers kom

pleet waanzinnig. Er zijn voorbeelden bij de 
vleet: de politiebevoegdheid verdelen over 
19 korpsen is absurd, 19 OCMW's in stand 
houden is absurd, 36 huisvestingsmaat
schappijen, het geknoei met bouwvergunnin
gen, BPA 's en ga zo maar door. Het spekule-
ren met woningen in een stad met zoveel 
woningnood bvb, dat vind ik gewoon misda
dig. Er zijn investeerders die hele wijken 
opkopen en ze gewoon laten verkrotten. 
Zoiets brengt op want op enkele jaren tijd 
stijgt de grondprijs enorm. Aan zo'n toestan
den moet paal en perk aan gesteld worden. 
Wat dit betreft ben ik voorstander van een 
beperking van het heilig eigendomsrecht. 
Maar als individueel gemeentebestuur mag 
je nog vol goeie wil zitten, als je niet toegeeft 
gaat men gewoon een gemeente verder. 

Bovendien zou een fusie de situatie voor 
de Vlamingen gevoelig verbeteren. Hoe kan 
je bvb. vragen dat er een gegarandeerde 
Vlaamse aanwezigheid is in het schepenkol-
lege van een gemeente waar zelfs nog geen 
Vlaams gemeenteraadslid wordt verkozen ? 
Het is niet realistisch om zo'n eis te stellen. 
Bij een fusie zou er wel overal zo'n gegaran
deerde Vlaamse aanwezigheid geëist kun
nen worden." 

• Je sprak al een paar keer over de strijd 
tegen de grondspekulatie. De oorzaak 
daarvan ligt vooral in de Europese roeping 
van Brussel. Ben je er voorstander van om 
het Europees parlement definitief van 
Straatsburg naar Brussel te verhuizen? 

Bert Anciaux: „Neen, ik ben niet zo'n 
grote voorstander van de Europese roeping 
van Brussel. Je kan vanzelfsprekend de 
realiteit niet loochenen. De Europese kom
missie zit hier, de Raad van ministers zit hier, 
het parlement zit hier eigenlijk ook behalve 
voor zijn algemene vergaderingen. Daardoor 
willen alle mogelijke kleine en grote, binnen-
en buitenlandse firma's dichtbij die Europe
se beslissingsmacht zitten en hier een kan
toor of filiaal openen. Dat is de realiteit, en 
daar kan je weinig aan veranderen. Het komt 
er op aan de werkelijkheid positief te benade
ren en de negatieve gevolgen ervan zoveel 
mogelijk weg te werken. De grondspekulatie 
bvb. We moeten verhinderen dat wonen in 
Brussel alleen nog weggelegd is voor de 
mensen met veel geld. 

Als Brussel zijn sociale problemen nog niet 
kan oplossen moeten we niet gaan roepen 
dat de Europese aanwezigheid in Brussel 
nog moet versterkt worden, door bvb. ook het 

> 

23 WIJ — 28 FEBRUARI 1992 



BRUSSEL 

Burgemeester Brouhon van Brussel kreeg het verleden jaar aan de stok met 
Vlaamse manifestanten tijdens de betoging van het Aktiekomitee Vlaanderen 
'90. Volgens Bert Anciaux kunnen de Vlamingen zich in de hoofdstad in de 
huidige politieke machtskonstellatie op termijn niet handhaven. Indien de 
Vlaamse gemeenschap geen initiatieven neemt, schrijdt de verfransing 
gewoon verder. (foto Dann) 

Europees parlement r)aar hier te krijgen. Dat 
vind il< van het goede teveel. Laat dat parle
ment gerust in Straatsburg." 

• Dreigt Brussel dan niet weg te glijden 
naar de zijlijn van Europa, zoals de voor
standers van Euro-Brussel argumente
ren? 

Bert Anciaux: „Neen, dat vind ik niet. We 
moeten het probleem positief bekijken: Euro
pa moet gebruikt worden. Brussel is de poort 
van Vlaanderen naar Europa. Maar dan moet 
de Vlaamse gemeenschap daar ook eens 
wat aan gaan doen. Ze moet investeren in 
Brussel en Brussel niet ovenvegend negatief 
bekijken. Brussel is 'n stuk van ons. Laat ons 
Brussel dan ook positief beoordelen. Ook in 
de VU merk ik dikwijls veel onbegrip tegen
over de Vlaamse hoofdstad. Men beschouwt 
Brussel zo'n beetje als een probleemgeval 
waarvan men denkt dat indien men ervan af 
was, het Vlaams zelfbestuur al een heel stuk 
verder zou staan. Nu, dat laatste zal wellicht 
wel waar zijn. 

Maar wanneer er een degelijk beleid ge
voerd wordt, kan Brussel anders zijn: de 
poort van Vlaanderen op Europa, een bie-
zonder mooie stad waarin het aangenaam is 
om te wonen, een stad waar vele kuituren 
elkaar ontmoeten, maar ook een zeer be
langrijke Vlaamse stad. Hier wonen een paar 
honderdduizenden Vlamingen, hoor! Je ziet, 
ik ben verliefd op Brussel. Buiten haarzelf is 
het het enige waar ik van mijn vrouw nog 
verliefd op mag zijn." 

ONTMOEDIGD 
• In onze gesprekken met Brusselse Vla
mingen duikt steeds dezelfde rode draad 
op: een gebrek aan middelen en een 
gebrek aan begrip voor Brussel vanwege 
de rest van Vlaanderen. 

Bert Anciaux: „Ja, het een hangt met het 
ander samen. Indien Vlaanderen meer be
grip en aandacht zou hebben voorz'n hoofd
stad, zouden er automatisch meer middelen 
voor vrijgemaakt worden. Het probleem is 
juist dat dit begrip er bij heel veel Vlamingen 
niet is. Men ziet niet in welk boeiend middel 
en wapen Brussel kan zijn voor de Vlaamse 
gemeenschap. Men ziet niet dat de poort van 
Vlaanderen op de wereld hier staat, dat de 
konfrontatie met de andere kuituren hier 
plaatsvindt. En het is inderdaad juist dat de 
Vlaamse Brusselaars de indruk hebben dat 
ze in de steek gelaten worden door de rest 
van Vlaanderen. Ik stel ook vast dat er 
eigenlijk weinig partijen zijn die rezoluut 
kiezen voor een positief beleid naar Brussel 
toe. Ik vind dat ook de VU hiervoor te weinig 
oog heeft. Ik hoop dat dit zal veranderen. 
Anderzijds is het ook zo dat nogal wat 
instellingen die steen en been klagen over te 
weinig geld alleen zichzelf in stand trachten 
te houden." 

• Meen je dat de Brusselse Vlamingen 
zich in de huidige politieke machtskon
stellatie in de hoofdstad op termijn zullen 
kunnen handhaven? 

Bert Anciaux: „Neen, zeker en vast niet. 
Ik geef een voorbeeld. Indien vanuit de 
Vlaamse gemeenschap niet overtuigend 
wordt gezegd: „in Brussel is het tof om 
wonen", en men niet zelf inititatieven neemt 
om dat mogelijk te maken, dan schrijdt de 
verfransing langzaam maar zeker verder. 
Het is niet omdat ik hier als schepentje een 
positief beleid tracht op te zetten, dat ik de 
situatie zal omkeren. Ik kan de Franstalige 
inwijking niet tegenhouden. Er moet een 
positieve politiek gevoerd worden, op het 
vlak van hulsvesting, ruimtelijke ordening, 
verkeer, etc, met veel meer middelen en 
aandacht dan nu het geval is. Het probleem 
is ook een beetje dat men niet voldoende 
inziet dat een beleid voor Vlaams-Brabant 
begint in Brussel. Een beleid voor Vlaams-
Brabant is een beleid voor Brussel. Maar 
men stopt aan de grens." 

• Kan je begrijpen dat de Brusselse Vla
mingen, die dag in dag uit een strijd 
moeten leveren voor hun taal, op den duur 
ontmoedigd raken? Het lijkt wel een om
kering van de slogan „Franstaligen, pas u 
aan of verhuis" in de faciliteitengemeen
ten? 

Bert Anciaux: „Ja, dat gevoel van ont
moediging bestaat. De taalproblemen ver
schillen wel sterk van gemeente tot gemeen
te. Maar het is inderdaad een dagelijks 
gevecht. En de Vlaamse gemeenschap moet 
goed beseffen dat als de Vlamingen in Brus
sel de strijd opgeven, de problemen gaan 
beginnen in steden als Vilvoorde, Mechelen 
of Leuven. De stadsvlucht van Vlamingen en 
Franstaligen naar de rand of verder is al 
groot." 

VOORZIÏÏER BERT? 
• Een vraag van een gans andere orde: 
het gerucht doet de ronde dat Bert An
ciaux zich kandidaat gaat stellen om Jaak 
Gabriels als VU-voorzitter op te volgen. 

Bert Anciaux: „Laat me het zo stellen: ik 
zal daarover binnenkort een beslissing ne
men. Maar hoedanook ben ik ervan over
tuigd dat als de partij niet snel laat blijken dat 
ze 24 november heeft begrepen, het voor de 
VU afgelopen is. En de VU is voor mij zo 
belangrijk, dat ik al mijn verantwoordelijkheid 
zal nemen om haar ondergang te verhinde
ren. Ik wil de VU naar de toekomst opnieuw 
boeiend maken voor de mensen, het 
Vlaamsnationalisme terug aktualizeren. De 
VU moet terug verstaanbaar overkomen bij 
de bevolking. De mensen moeten weten 
waar de partij voor staat. Dat weten ze nu 
niet. De mensen hebben geen enkel zicht op 
wat de VU wil of niet wil. En dat is erg, want 
daaraan gaat onze partij nu naar de botten. 

Ik zit op dit moment vol energie, het zou 
zonde zijn als ik die energie nu niet in de 
partij zou steken. Het Vlaamsnationalisme is 
echt wel de moeite waard om voor te vech
ten. Ik ben niet de grote intellektueel of 
dossierkenner, maar ik denk dat ik een 
goede voorzitter zou zijn. We kunnen het 
zeker en vast omdraaien." 

• L'Anciaux nouveau est arrive? 
Bert Anciaux: „Haha, ik hoop alleen dat 

hij langer goed blijft dan de Beaujolais nou
veau." 

(pdj) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNAlQNALÉ^TRIjg/z 

RUSSEN 
Het is niet toevallig dat wij het jaarover

zicht van 1991 met de Russen aanvangen. 
Zij hebben de doos van Pandora geopend 
waaruit de volkeren van de Sovjet-Unie zijn 
l<unnen ontsnappen. 

Gorbatsjov heeft enorm vele verdiensten 
in dit hele proces, maar één zwakke plek: 
een blinde vlek voor nationaliteitenproble
men. Dit is wellicht gelukkig te noemen. Zou 
hij wel gedaan hebben wat hij deed indien hij 
geweten had dat de nationaliteiten in zijn 
Staat nog zo springlevend waren? 

HET EINDE VAN 
EEN BEGOOCHELING 

Hoe dan ook, het is gebeurd. En belangrij
ker nog dan het verbreken van de staatkundi
ge eenheid der schijnfederale Sovjet-Unie is 
dat de myte van de ,,Sovjet-mens" aan 
diggelen ligt. Van bij het begin van de 
Revolutie was het Lenins bedoeling, een 
,,homo sovieticus" te vormen. Dit zou een 
met langer aan nationaliteit gebonden mens 
zijn, eerst een proletariër, daarna een klas
senloze mens. Natuurlijk zou ook deze mens 
behoefte hebben aan een taal. Deze zou dan 
wel de Russische moeten zijn. Door allerlei 
,,integratie-bevorderende" maatregelen als 
ekonomisch gemotiveerde migratiestromen, 
lange legerdienst in gemengd verband en de 
lange arm van de unitair georganiseerde 
(Russisch gedomineerde) partij werd zeven
tig jaren lang onverdroten aan dit beeld 
gewerkt. Even goed als in het Westen zijn in 
de Sovjet-Unie een aantal zulke ontwortel
den te vmden. In partijknngen moest men ten 
minste doen alsof. Daardoor is Gorbatsjov 
wellicht misleid geworden. 

Men kan stellen dat boven de Sovjet-Unie 
een dreiging gehangen heeft die vergelijk
baar IS met wat de veramerikanisering voor 
de rest van de wereld is. Misschien is het 
dwingender karakter van die dreiging deels 
schuld aan de mislukking ervan. Wat hiervan 
ook zij, het is nu voor de hele wereld klaar dat 
er geen sovjet-mensen bestaan doch Rus
sen, Oekraïeners, Tataren, Oezbeken en wat 
dies meer zij. Deze myte ontluisteren is het 
werk van velen geweest maar vooral van de 
Russen zelf. 

VAN RUSSISCH R I J K . r 
Want die hebben zich in hun grote meer

derheid op hun beurt als Russen, als een 
volk, willen gedragen; niet als Sovjets. Daar

in verschillen zij grotendeels van hen die zich 
bedrieglijk van de staatsnaam bedienen (Bel
gen, Britten) om hun heerschappij over „kan
didaat-separatisten" te handhaven. 

Wat meer is, tegen de nog bestaande 
Sovjet-struktuur in hebben Russen als Boris 
Jeltsin de Balten en anderen geholpen om 
zelfstandig te worden. Zij weten nochtans dat 
in alle republieken een aantal Russen wo
nen. Dit zijn meestel recent ingevoerde Rus
sen, geen volksgroepen met een eigen 
woongebied. Dat die voor problemen kunnen 
zorgen in de nieuwe onafhankelijke staten is 
duidelijk. Dat het postkommunistische Rus
land toch deze koers van eerbied voor de 
niet-Russische volkeren is blijven varen, pleit 
voor zijn ruimdenkendheid en terreinkennis. 

Deze houding staat in schrille tegenstel
ling tot de onwennige, allesbehalve toejui
chende houding van de meeste Westerse 
staten. Dit mooie beeld mag niet verhelen 
dat bv. in januari 10.000 in Letland wonende 
Russen, verzameld in een ,,Interfront" ge
noemde organisatie, te Riga een betoging 
hielden „tegen de bourgeois-diktatuur in de 
republiek". 

Daar staat dan weer tegenover dat de 
Russen voor het eerst in hun geschiedenis 
de kans krijgen, een president te kiezen. Tot 
dan toe zijn zij steeds geregeerd geworden 
met ijzeren hand door mensen die zij nooit 
zelf konden kiezen. 

NAAR RUSSISCHE 
STAAT? 

Voor het eerst krijgen zij ook de kans, een 
min of meer homogene Staat uit te bouwen, 
niet meer een Rijk dat een aantal andere 
volkeren in zijn greep houdt. Alhoewel. De 
Russische ,,federatie" zoals de voormalige 
sovjetrepubliek Rusland heette, strekt zich 
uit van de Baltische Zee tot de Stille Oceaan. 
Vijfentwintig ,,autonome republieken" getui
gen van het bestaan van tenminste evenve
le, wel meestal kleine, volkeren en van hun 
wil, ook eens zelf mee te beslissen over hun 
lot. 

En vanzelfsprekend komen ook bij de 
Russen een aantal chauvinisten voor. Zij zijn 
zich aan het organizeren, maar maken voor
lopig de dienst nog niet uit. 

Als klap op de vuurpijl beslist de Staats
raad, het hoogste politiek gezag in de Sovjet-
Unie, op 14 november '912 de Sovjet-grond-
wet af te schaffen. Met veel moeite zal men 
er nadien in slagen een erg los Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten (GOS) tot stand te 
brengen, dat buiten Georgië en de Baltische 
staten alle voormalige deelrepublieken, nu 
onafhankelijke republieken, enigszins bij
eenhoudt. 

Karel Jansegers 

Niet iedereen is het eens met de ontbinding van de Sovjet-Unie. Regelmatig 
itomen nostalgielters, vergezeld van de oude simbolen, op straat en eisen de 
terugkeer naar "de goeie ouwe t i jd". . . (foto AP) 
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KARNAVAL 

KARNAVAL, DE GROTE 
ONTMASKERING 

O
VER de oorsprong van karnaval 
kan geredetwist worden, de 
Egyptenaren en de Grieken 
kenden het reeds en ook het 
oude Rome was er niet vies 
van. 180 jaar voor Kristus oor
deelde de Romeinse senaat het 
nodig de bacchanaliën te ver
bieden, maar vond tevens dat 
men het plebs zijn feesten niet 
mocht onthouden. Het kristen-

dom bracht redding door er een godsdiensti
ge betekenis aan te geven en het in haar 
„programma" te integreren. 

Karnaval werd als een laatste oefening 
voor de vastentijd geprogrammeerd, het 
feest werd een aanloop tot bezinning en 
besef van menselijke vergankelijkheid. Om 
die reden zoeken velen een uitleg in het 
Italiaanse camelevare = vlees opruimen of 
nog came vale= vaarwel aan het vlees; de 
aanzet tot de vleesloze vasten, heden ten 
dagen gefatsoeneerd tot,,veertigdagentijd". 

Niet waar leggen anderen uit, niks vlees. 
Karnaval komt van carris navalis: scheeps-
wagen of praalwagen... 

ZONNEGOD WODAN 
Wat er ook van zij, de oorsprong van 

karnaval moet gezocht worden in voor-kriste-
lijke vruchtbaarheidsfeesten die alle te ma
ken hebben met afscheid, dood en de daar
opvolgende wederopstanding. Daarbij wer
den van Midwinter (Kerstmis) tot het begin 
van de Uitl<omst (Pasen) gigantische vuren 
aangestoken die een einde moesten maken 
aan de donkere tijd en het licht in de duister
nis brachten. De vuren dienden om de boze 
machten, de demonen die het zaad van de 
akkers bedreigen, te verjagen. 

Herhaaldelijk wordt venwezen naar het 
gebruik van (vreugde-) vuur in onze en 
vreemde kuituren. ,,Wanneer vreugdevuren 
regelmatig voorkomen ontstaat als vanzelf 
de vraag waarom deze vuren op bepaalde 
tijden van het jaar worden ontstoken."stelt 
dr. De Keyzer in een studie over de Vasteria-
vondvuren in Oost-Vlaanderen. Prof Joz. 
Schrijnen vraagt zich in Nederlandsche 
Volkskunde af of de vuren ontstaan zijn uit 
de ,,noodvuren" die als zoenoffers voor 
hogere machten werden ontstoken en die 
eigenlijk offervuren zijn om zonnegod Wo-
dan te plezieren. Een gebruik dat bij ons, hier 
en daar, nog overblijfselen kent. 

Wellicht zijn de duizenden zots-
Icappen die komend weekeinde 
door de straten zuilen opstappen 
er zich niet van bewust, maar zij 
spelen een rol in een wereldwijd 
verspreid reinigingsfeest met 
wortels in verre nevelen. Het ge
bruik ontspoorde, werd veroor
deeld en verbannen, beleefde 
meer dan eens een hergeboorte 
om tot de dag van vandaag onder 
een of andere gedaante het feest 
van miljoenen mensen te zijn. 
Met karnaval hebben de maskers 
het voor het zeggen, maar wie 
goed toekijkt zal merken dat de 
mens en de maatschappij waar
van hij het kind is zichzelve ont
maskeren... 

(foto R. Szommer) 

In het Westvlaamse Dranouter b.v. werd in 
1977 opnieuw aangeknoopt met het Borelle-
vuur, het was geleden van... 1905. Een ander 
gekend vuurfeest is Tonnekensbrand op de 
Oudenberg in Geraardsbergen waarvan 
reeds in de stadsrekeningen van 1395 mel
ding wordt gemaakt. In tal van Vlaamse 
gemeenten was het vuurbranden in zwang, 
het werd helaas door gewone karnavalop-
tochten vervangen. Bij al deze feesten ko
men eten en drinken uitgebreid aan bod. In 
Geraarsbergen drinkt men wijn met levende 
visjes in en worden krakelingen gegooid, in 
Dranouter nuttigt men de Borellekoeken. 

Het verbranden van de winter, het kwaad, 
gebeurde onder allerlei vormen. In Duitsland 
spreekt men van Winterverbrenner, in de 
Elzas van Judasverbrenner. In West-Vlaan-
deren werd op Kwenezondag de kwene ver
brand. Andere en verloren gegane gebruiken 
is het branden van fakkels op de zogenaam
de Walmen- of Fakkelzondag. Kinderen en 
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andere mensen liepen met brandende fak
kels door de boomgaarden en velden om de 
lucht van boze geesten te zuiveren en aldus 
een vruchtbaar jaar te bekomen. Er wordt 
nog steeds een liedje gezongen dat naar het 
vuurtje-stook venwijst: 

„Walmke, walmke brand 
Zeven zakken op een dagwand 
Veel koren en weinig kruid 
Met Pasen is de Vasten uit." 

I 
I VAN STOF EN AS 

Van deze gebruiken rest nog weinig of het 
zou moeten zijn dat het nieuwerwetse ver
branden van kerstbomen op de Vlaamse 
stranden als een opnieuw aanknopen met 
het verleden moet begrepen worden. In en
kele Waalse provincies is het gebruik van het 
Grand fouwa (groot vuur) nog zeer in zwang, 
alhoewel het aangepast werd: de winter 
wordt door een sneeuwman-pop voorgesteld 
en de Confrérie du Grand Feu loopt er als de 
Ku Klux clan bij. 

Omdat bij deze feesten de drank rijkelijk 
vloeide en tot „kwalijke feiten" leidde pro
beerde de katolieke kerk de vieringen af te 
schaffen of op z'n minst te beknotten. Maar 

de gebruiken zaten zo diep ingeworteld dat 
er geen hand aan te steken bleek. De geeste
lijke overheid kon niets anders dan laten 
betijen en tegen de uitspattingen Aswoens
dag zetten, een dag van bezinning die mid
dels een zwart assekruis op het voorhoofd 
duidelijk maakte dat de mens niets meer is 
dan wat stof en asse: een en al vergankelijk
heid dus. Een venwijzing ook naar wat restte 
van de grote vuren, want de as die deze 
hadden opgeleverd werd over de velden 
uitgestrooid... 

De oude gebruiken en de volksfeesten 
hebben echter plaats gemaakt voor het Rijn
lands karnaval waarbij een hele hofhouding 
prinsen reeds eind van het vorige jaar wordt 
verkozen, in plaats van boerenfeesten kwa
men gigantische en dure stoeten met praal
wagens, majoretten, fanfares en ander 
fraais. 

Deze gebruiken hebben vanuit het Rijn
land eerst Limburg (de beide), Eupen en 
Malmedy bereikt om vervolgens naar heel 
Vlaanderen op te rukken. Aalst is misschien 
wel het treffendste voorbeeld, maar ook 
andere Vlaamse steden volgden de trend. 
Op de provincie Antwerpen na lopen er in tal 
van Vlaamse steden en zelfs in kleinere 
gemeenten karnavalstoeten, om konkurren-

tie te vermijden worden ze over de hele 
vastentijd gespreid. 

Aalst is wat karnaval betreft echter een 
buitenbeen gebleven omdat op dinsdag de 
stad door ,,'t klein volk" in bezit wordt 
genomen, op die dag komen tot ergernis van 
de burgerij en tot genoegen van het gemeen 
de zogenaamde Voil Jeannetten op straat. 
Maar dat is een ander verhaal. 

Eén van de traditionele attributen van het 
Aalsters karnaval is een vogelmuit met een 
droge haring in, zo uit een schilderij van 
Bosch, Breugel of Ensor. De simboliek is 
ontroerend: de mens gevangen in de kooi 
van het leven, de schamele haring, beeld van 
de magere tijd die aanbreekt. Of de gloriol 
waarmee de mens zich zo graag bekleedt tot 
schamelheid herleid. 

Toen Louis Paul Boon en zijn Aalsterse 
literaire vrienden Ben Cami, Marcel Wauters 
en Maurice D'Haese zich met een karnaval 
verkleedden lieten ze zich ook fotograferen, 
eens mét en eens zonder maskers; toen ze 
dan de foto's vergeleken merkte een van hen 
op: ,,Wij lijken ook nog onze maskers!" 

Er is karnaval nodig om tot deze ontmas
kering te komen I 

(m.v.l.) 
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DAAR KOMEN DE VOIL JEANNETTEN 
Aalst is op karnaval-gebied steeds een 

buitenbeen geweest, de stad trekt in Vlaan
deren niet alleen de rij van stoeten aan maar 
kent met Voii Jeannettedag een fenomeen 
dat andere karnavalsteden haar benijden. 

Op dinsdag, de derde dag van karnaval, 
komen in Oilsjt lionderden afscliuwelijk uit
gedoste ,,lelijke wijven" op straat. De vroe
gere inwoners van het arbeidersstadje die 
zich geen dure vermonning konden veroorlo
ven trokken afgedragen spullen van moeder 
of vrouw aan en schuimden de straten af, 
een gelegenheid om de deftige burgerij eens 
goed haar zaligheid te geven. 

1 111 I .téÊÊÊÊi 
( W i l Mj^"^^ 
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SAÏÏRICON 
Herhaaldelijk is gezocht naar de ware 

achtergrond van deze publieke schande, de 
diepe reden zou liggen in de mannelijke 
drang om vrouwekleren aan te trekken; alge
meen mag echter aangenomen dat de Voil 
Jeannet het ultieme verzet van de kleine man 
tegen de normen van het burgerlijk fatsoen 
is. 

Over het fenomeen van de Voil Jeannet 
schreef onze medewerker de dichter Willie 
Verhegghe de bundel Bed van Dons & Dooie 
Kippen. Verhegghe had zich als kind de 
ogen uitgekeken op het vertoon en mengde 
zich jaren later in het gezelschap van een 
fotograaf opnieuw onder de Voil Jeannetten. 

W. Verhegghe: ,,Het was Feliini's Satyri-
con in kwadraat. Plots realizeerde ik me dat 
het eigenlijk om een sociaal fenomeen ging, 
wellicht enig in de wereld. Deze stoet is bijna 
een betoging, een opstand. En het mag niet 
verbazen dat uitgerekend in Aalst zoiets 
gebeurt. De stad blijft hoe dan ook een 
rumoerig, opstandig en anarchistisch nest. 
Denk maar aan de gebroeders Daens, ook zij 
waren volks en opstandig. En ook Louis Paul 
Boon is nooit ver weg, alhoewel Louis geen 
echte karnavalist was." 

Een van de oudste, wellicht de oudste, Voil 
Jeannet van Aalst is de gepensioneerde 
meubelmaker Cyriel Troch. In 1937 stapte hij 
voor het eerst aan de hand van zijn vader-
Voil Jeannet mee op, hij weet er alles van. 
Op 13 jarige leeftijd, want jonger mocht niet 
en daar werd strikt de hand aangehouden, 
ging hij verkleed in een matrozenpakje, voor 
het eerst mee en is het al die jaren blijven 
doen. 

Maar niet alleen 't klein volk vermomde 
zich, ook deftige burgers maakten van de 
gelegenheid gebruik om „zich te laten 
gaan"... 

W. Verhegghe: ,,Voor de oorlog werkte 
de moeder van Cyriel Troch bij een notaris, in 
de stoet ontdekte ze dat haar deftige baas 
ook een Vuil Jeannet was want ze herkende 
de schoenen die ze net gepoetst had." 

Ook de grootvader van Louis Paul Boon, 

,,De burger voelt zich niet meer veilig 
want uit lingerie en rode lippen waait 
de macht der straffeloze willekeur." 

(foto E.Ledegen) 

die een deftige kristgne mens was deed er 
aan mee. Toen Veffiegghe Boon daarover 
onden/roeg antwoordde deze: „Als kind on
dervond ik reeds dat dit een ontsnappen aan 
de dagelijkse sleur was. Ook grootvader was 
een overtuigd karnavalvierder. Zijn ,verkle-
ding' bestond gewoon uit de dagelijkse 
broek die hij binnenste buiten had gekeerd 
en daarbij droeg hij dan steeds ofwel een 
vogelmuit met een droge haring, ofwel een 
opgestoken totaal aan flarden gerukte para
plu. 

Hij ging reeds de zaterdagavond van huis 
weg en kwam pas terug thuis de woensdag
morgen. En als trouw rooms gelovige had hij 
zich in de kerk een kruisje van as op het 
voorhoofd laten drukken. Zo waren, denk ik, 
de meeste mensen uit Aalst. Braaf en proper, 
maar eens in het jaar kregen ze drie dagen 
om uit de band te springen." 

PRUIK EN JARRETEL 
Verhegghe ging voor het stofferen van zijn 

gedichtten op bezoek bij Cyriel Troch en 
keek toe hoe deze zich tot Voil Jeannet 
omtoverde, de fotograaf knipte, de dichter 
schreef er volgende tekst bij: 

Madame Cyriel 

Uit ei en rups tot pop gegroeid 
waaruit plots een vlinder opvliegt: 
on de warme schoot van zijn huis 
maakt Cyriel zichzelf tot vrouw, 
potten en pannen kijken gretig toe 
en de kanarie schrikt zich een vliegende aap 
wanneer het korset zijn wil opdringt 
en het teveel aan buik en billen bant. 

Hier worden dromen van één dag 
kunstig met pruik en jarretel versierd. 
Niets is wat het zoeven was. 

De jongste jaren is de figuur van de Voil 
Jeannet niet meer wat hij ooit is geweest. 

W. Verhegghe: „Boonheeftde Voil Jean
net van vroeger goed omschreven in een van 
zijn Boontjes in Vooruit:„Ze ven^ijten u, dat 
ze u in het duister aan de Tragel met een 
jong poezeke hebben gezien. Ze venvijten u 
dat ge een kazakdraaier zijt, een zatteprul en 
een nietdeug. Ge moet daar tegen kunnen. 
Meer zelfs, ge moet dezen een pint betalen 
die u het schoonst hebben venveten." 

De Voil Jeanetten liepen zwaar gekamoef-
leerd, met gordijnen en lampadaires aan en 
met onmogelijk schoeisel. Men maakte zich 
kleiner of groter dan men in werkelijkheid 
was en ven/ormde de stem om niet herkend 
te worden. Zo ging dat." 

Sinds enkele jaren is er ook nog veel seks 
bijgekomen en men dweilt de straten af met 
diereningewanden en nog veel erger. Ver
hegghe is niet zo gelukkig met deze evolutie. 

W. Verhegghe: „Men gaat inderdaad te 
ver met al die seksattributen. Ik vrees dat dit 
wel eens het einde van de Voil Jeannet zou 
kunnen betekenen. Een beetje meer takt 
tegenover de toeschouwer zou de zaak nog 
kunnen redden. 

Ook de in de bundel beschreven Cyriel 
moet daar allemaal niet van weten, hij — of 
moet ik zij zeggen ? — is nog een oudenvet-
se Voil Jeannet met een haring in de kevie en 
de pispot met peperkoek en stroop. Hij is, 
vrees ik, misschien wel de laatste echte Voil 
Jeannet." 

De dichtbundel Bed van Dons & Dooie 
Kippen wordt vanavond om 20u. aan het 
publiek voorgesteld in Netwerk, De Ridder-
straat 28 te Aalst. Het is te hopen dat 
Madame Cyriel aanwezig is... 

(m.v.l.) 

— Bed van Dons & Dooie Kippen, of de Vuil 
Jeannetten van Aalst. Willy Verhegghe. 25 ge
dichten bij 25 foto's (E.Ledegen). Uitg. Debeer. 
595fr. 
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KARNAVAL MIJN LEVEN! 
Het minste wat van het Aalsterse karnaval 

gezegd kan worden is dat het een fenomeen 
is. Buitenstaanders gapen er vol ongeloof 
tegenaan. Nooit zal ,,ne vremde" het hele
maal begrijpen, die totale overgave (na enke
le dagen het totale overgeven) waarmee „'d 
Ajoinen" zich telkens weer dagenlang, ieder 
jaar opnieuw in het woelige feestgedruis van 
karnaval storten. 
We zouden er een diepgaande historische of 
psicho-sociale studie over kunnen schrijven, 
boeken vol als het moet, maar dat zou ons te 
ver leiden. We houden het hier bij een 
sfeerbeeldje. Het tipje van de sluier eventjes 
aangeraakt, het masker een weinig opgetild. 
Het is maandag, amper een paar nachtjes 
scheiden ons van karnaval. We gingen eens 
horen hoe Pascal Solemé die laatste korte 
week voor de „grote dagen" doorbrengt. 
Pascal Solemé wordt dezer dagen in de 
ajuinenstad met meer respekt dan iemand 
anders bejegend, want hij is Prins Karnaval, 
en dat is Aalst geen klein bier! 

Een jaar lang heeft Pascal verbeten kam
panje gevoerd. Sponsors dienden gezocht. 
Overal heeft hij zich moeten ,,laten zien". 
Alle eet- en drankfestijnen, bals en andere 
aktiviteiten van de talrijke Aalsterse karna-
valverenigingen heeft ie afgeschuimd. Dat is 
broodnodig om de simpatie en de steun van 
de groepen te verwerven, want enkel met de 
hulp van je eigen karnavalvereniging kan je 't 
niet rooien. Steun betekent in dit geval stem
men. De strijd tegen de andere kandidaat 
was hard, maar Pascal kreeg het grootste 
aantal supporters achter zich en won de 
„kiezing". Pascal werd Prins Pascal, een 
jaar lang zal hij met trots zijn titel dragen. 

Prins Pascal zit nu voor ons. Zijn verschij
ning brengt ons wat in de war. Pascal is geen 
naar bier stinkende, korpulente wildebras. 
Wel een vriendelijke vlotte jongeman (25 jaar 
oud om precies te zijn) die openhartig op 
onze vragen antwoordt. Wat nu met onze 
vooroordelen? 

• Prins Karnaval zijn, wat betekent dit 
voor een Aalstenaar? 

Prins Pascal: „Alles. Prins Karnaval is de 
mooiste titel waar een Aalstenaar van kan 
dromen. Ik heb van kleinsafaan Prins willen 
worden." 

• Heeft een karnavalgroep er voordeel bij 
wanneer ze een Prins In haar gelederen 
telt? 

Prins Pascal: „Ja, de Prins wordt voor 
veel andere karnaval aktiviteieten gevraagd. 
Ik kan dan als voorwaarde stellen dat mijn 
groep moet meekomen en daar kunnen we 
dan een bedrag voor vragen." 

• Is dit voor u persoonlijk geen zware 
financiële aderlating? 

Prins Pascal: „Ja, ge steekt daar veel 
geld in, maar ge hebt natuurlijk ook veel 
sponsors die uw kampanje ondersteunen." 

Prins Pascal: „Een Prins Karnaval 
moet zich weten te gedragen. Hij mag 
nooit zat z i jn!" 

• Van vrijdag tot dinsdagnacht gaat Aalst 
uit de bol, dat zijn de echte karnavalda-
gen. Maar wat doet een Prins dan gedu
rende de rest van z'n ambtstermijn? 

Prins Pascal: „In Aalst ligt het na dins
dagnacht een tijdje stil. Maar dan beginnen 
de eet f eesten, de tornooien en de bals terug; 
dan gaat de Prins terug op stap." 

DRUKKE TIJDEN " 
• We zijn nu maandag, vrijdag begint het 
Aalsterse karnavalgebeuren. Kunnen we 
eens in vogelvlucht uw agenda voor de 
komende dagen overlopen? 

Prins Pascal: „Straks om zeven uur moet 
ik op het stadhuis de nummers voor de 
karnavalgroepen loten. Die trekking bepaalt 
de volgorde van de groepen in de stoet. Om 
acht uur heb ik samen met de burgemeester 
een interview voor Radio Vrij Aalst. Morgen 
ga ik naar het kinderkarnaval in een school in 
Gijzegem. Woensdag samen met Keizer Kar
naval naar een rusthuis in Erpe-Mere. Om 
halfzes 's avonds rijden we naar De Haan 
aan zee waar we worden verwacht in een 
instelling voor astmapatiënten, om die men
sen ook eens te amuseren. Donderdag heb 
ik niet veel te doen, maar vrijdag moet ik de 
meeste praalwagens van de karnavalgroe
pen dopen..." 

• En drinken? 
Prins Pascal: „...en drinken. Maarniet te 

lang want zaterdag heb ik een druk program
ma voor de boeg! Om halfnegen 's morgens 
moet ik naar een andere vrije radio, en om 
halfelf venvacht men mij in het lokaal in 
Hofstade, waar ik biljart, voor een kleine 
receptie. Om halftwaalf ga ik eten met een 
vriend, die me bijgestaan heeftin m'n verkie-
zingsshow. Om twee uur moet ik terug op het 
stadhuis zijn voor de kinderkarnavals. 's 
Avonds om zes uur is er gemeenteraadszit
ting, tijdens die zitting wordt mij de sleutel 
van de stad Aalst overhandigd. ' 

• U wordt dan de hoogste gezagdrager 
van de stad Aalst? 

Prins Pascal: „Ja, gedurende vier dagen 
ben ik burgemeester van Aalst." 

• Dus ook hoofd van de politie! 
Prins Pascal: „Het enige wat ik kan doen 

is het annuleren van de processen-verbaal 
die gedurende de karnavaldagen opgemaakt 
zijn. Allez, toch de kleine procesen, aanran
ding of moord daar kan ik niet tussen." 

• Terug naar uw agenda. We zaten nog 
maar aan zaterdagavond. 

Prins Pascal: „'s Avonds gaan wenaaral 
de karnavalbals, het Jefkesbal, 't Katrienen-
bal... Zondag is er dan de stoet. Na de stoet 
eerst een receptie op 't stadhuis en dan nog 

Zonder woorden. 
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een receptie in de Borse van Amsterdam, dat 
groot spel op de markt. Rond tien uur ga ik 
terug naar mijn eigen groep in het lokaal. 
Daar eten we we nog een beetje, en dan 
gaan we op stap. Maandag is het weer vroeg 
opstaan. We gaan dan eerst naar Sint-Lie
ven, waar vooral ongeneeselijke zieken lig
gen. Dan terug eten. Om drie uur in de 
namiddag is het Ajuinworp vanop het stad
huis." 

• Ajuinworp? 
Prins Pascal: „We smijten ajuinen naar 

beneden waar prijzen in zitten. Er is één 
gouden te winnen, voor de rest kunt ge nog 
houten ajuinen verdienen. 

Onmiddellijk daarna vertrekt de maandag
stoet. Na die stoet bezoeken we weer de 
cafés. Dinsdag om negen uur bezoeken we 
nogmaals een paar rusthuizen, om twaalf uur 
is er de karnavallunch in de Carlton. Om drie 
uur volgt de optocht van ,de Voil Janetten'. 
Om tien uur 'savonds een laatste optocht 
met de Vastenavondpop, die wordt om half
elf verbrand op de markt. Na de verbranding 
van de Vastenavondpop is karnaval zoge
zegd voorbij, maar dan doen we nog voort tot 
woensdag of donderdag of zolang als we 
kunnen." 

• En vanaf vrijdag Icunnen we u komen 
bezoelcen in het stedelijlt zieltenliuis? 

Prins Pascal: „Zo erg is het niet, maar die 
woensdagochtend zie ik er toch wel erg 
belabberd uit. Dan heb ik wel een paar dagen 
volledige rust nodig." 

• Al bij al ziet u er nog redelijk goed uit. 
Prins Pascal: „Ik ben een kilo of vijf 

bijgekomen, maar dat gaat er wel terug af." 

• Dat heeft u er allemaal voor over? 
Prins Pascal: „Zekeren vast!" 

BURGEMEESTER 
• Legt dit leventje geen zware hipoteek 
op uw privé- of beroepsleven? 

Prins Pascal: „Het is heel zwaar. De 
eerste maanden van de kampanje gaat dat 
allemaal heel vlot, maar de laatste maanden 
steekt dat op den duur ferm tegen. Al die 
frieten en biefstukken komen langs m'n oren 
uit. Op het einde is het echt snakken naar de 
verkiezingen. De spanning stijgt, ge wordt 
zenuwachtiger, ge slaapt minder...ge krijgt 
meer ruzie thuis!" 

• Bent u getrouwd? 
Prins Pascal: „Ik ben getrouwd en heb 

een kindje van veertien maanden. Ik had wel 
het geluk dat ons kindje altijd bij mijn ouders 
terecht kon." 

• En werkt u? 
Prins Pascal: „IVIomenteel niet meer. Ik 

heb gewerkt bij de Coca Cola hier in Aalst 
maar nu is ,de Coca' verhuisd naar Brugge, 
en ja...Ik heb een ,jobke' gevraagd aan 't 
stad en 't schijnt dat dat in orde komt. 
(lacht)" 

In een gigantische loods wordt nog koortsachtig gewerkt aan de praalwagens 
die zondag de deur uit moeten, de stoet in. Meer dan dertig karnavalgroepen 
wriemelen hier door elkaar. De stank van verf is om te snijden, tientallen 
kompressoren draaien op volle toeren. 

Gunther van karnavalgroep ,,Eirg" 
glundert voor de wagen van z'n 
groep. 

Hitler en De Funès in solden. Ge
bruikte koppen doen vaak meerdere 
jaren dienst, zij het dan op een ande
re wagen van een andere groep. 
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Maandenlang wordt er intensief gewerict aan de wagen. Vaai< gaat het om 
prachtige stul<jes handwerl(. Hier een detail van de (onafgewerkte) wagen van 
karnavalgroep . .Eirg". 

Denielcen, links aan de cola, met een strijdmakker in de kantine van de grote 
loods. Ze spoelen de verfdampen door. Denieken zal volgend jaar naar de titel 
van Prins Karnaval dingen, hij heeft er werkelijk alles voor over. 

• U bent straks toch zelf burgemeester, 
misschien kan u zichzelf benoemen? 

Prins Pascal: „Natuurlijk, ha, ha, ha!" 

• Hoeveel geld heeft die prinsentitel u nu 
eigenlijk, persoonlijk, gekost? 

Prins Pascal: ,,Twee dagen voor mijn 
verldezing heb il< dat samen met mijn vriend 
eens bruut uitgerel<end: mijn vrouw en il< 
hadden tot op dat ogenblil< zo'n 700.000 
frank uitgegeven." 

• En wat betalen die sponsors dan? 
Prins Pascal: „Bijvoorbeeld de affiches 

voor de kampanje, die kosten ongeveer 
60.000 frank voor 2.500 eksemplaren." 

• Heeft een Prins Karnaval bepaalde „be
leidsopties", of doet Pascal hetzelfde als 
Jef, Marcel of Lowie? 

Prins Pascal: „Nee, geen beleid, het is 
gewoon allemaal traditie." 

• Heeft karnaval voor u een diepere hei
dense of kristelijke betekenis? 

Prins Pascal: „Nee we doen het eerder 
voor ,den ambiance' en het plezier. Karnaval 
is een belevenis waar elke Aalstenaar naar 
tracht. We werken er een heel jaar voor, 
wanneer de Aalstenaar dan eindelijk met z'n 
wagen buiten mag hangt hij gedurende vier 
of dagen eens goed het varken uit: drinken 
en eten zoveel als ge kunt. Voor een prins ligt 
het een beetje anders, die mag nooit zat 
zijn!" 

• Pardon? 
Prins Pascal: „Ge kunt dat natuurlijk niet 

verbieden, maar het is geen zicht. Van een 
prins wordt verlangd dat hij zijn manieren 
houdt. Vergeet niet dat een prins tijdens 
karnaval elke dag vroeg uit zijn bed moet. Als 
ge voorde bejaarden verschijnt moet ge toch 
een beetje toonbaar zijn." 

• U had het al een paar keer over bejaar
den en zieken. Doen karnavalisten aan 
sociale werken? 

Prins Pascal: „Datzijn verplichtingen die 
de stad u oplegt. De bejaarden en zieken 
kunnen nooit buiten, als ze dan eens ,de 
mannen van't stad', de prins en de keizer 
zien die een paar liedjes zingen dan zijn die 
mensen in de wolken." 

• Is de kieskampanje sportief verlopen, of 
was er animositeit tussen de kandidaten? 

Prins Pascal: „Vroeger was er zelden 
vijandigheid, nu wel. De groepen benijden 
elkaar en kiezen sterk partij voor één van 
beide kandidaten, na de verkiezing gaat dat 
dan wel beter. Maar de kandidaten komen 
niet meer zo goed overeen als vroeger, ze 
spreken haast niet meer tegen elkaar. Ik 
weet niet waarom, ik zou het liever anders 
hebben." 

• Maar die strijd eskaleert niet, geen bom
aanslagen of straatterreur? 

Prins Pascal: „Neen, neen absoluut 
niet." 

(ts) 

(foto's Ronald Szommer) 
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DEZE WEEK IN 

Speciaal Mode 
Weekend Knack brengt vele, vele 
pagina's zomermode. Tussen het 

kijken door leest u Chantal Thomass, 
Vivienne Westwood en Sami 

Tillouche: Le coté sexe, altijd sukses, 
Mode is altijd parodie, Er is maar één 

créateur en die zit hierboven. Deze 
week in Weekend Knack. 

MUZIEK 

Politici die praten 

Jean Gol over de liberalen m de formatie. Mark 
Eyskens over Belgische diplomatie en Karel 

van Miert over zijn bezorgdheid om de 
ontwikkelingen in Oost-Europa. Ook vandaag 
nog zijn er politici die spreken. Deze week in 

Knack. 

De lieilige alliantie 

Begin jaren tachtig beklonk de Amerikaans 
president Ronald Reagan een geheim akkoord 

met paus Johannes Paulus om het kommunisme 
omver te werpen. Te beginnen met Polen. Een 

opzienbarend dokument uit Time. Deze week in 
Knack. 

Op nieuwe wielen 

Zaterdag begint het Belgische wielerseizoen 
met de Omloop Het Volk. UCI-voorzitter Herin 

Verbruggen zorgde al voor tal van 
vernieuwingen en hij heeft er nog op stapel. 
Een gesprek met hem. Deze week in Knack 

En verder... 

• De ontvoering van Anthony De Clerck • De 
twist om Sabena • Serie; Cambodja wacht op de 

Rode Khmers • Ekonomie: de ombouw van 
Slovenië • Muziek: 200 jaar Rossini • Portret: 

Bertrand Cachot • Ruitersport: Ludo Philippaerts. 

3 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAG 

TE KOOP 

KELTISCHE 
EN FRIESE ROCK 
GRENZELOOS POPULAIR 

SN ITS — Ooit gehoord van Deinum, Klink
hamer, Reboelje of Wiegels Wjukkelmasl-
nel Het zijn de namen van de vier populair
ste Friese rockgroepen, die ook buiten ,,iet 
heitelan" een zekere bekendheid genieten. 
De overeenkomst tussen de groepen is dat 
ze alle vier Friestalig zijn én behoorlijk suk-
sesvol. Frysktalige „rockploegen" doen het 
anno 1992 in Friesland veel beter dan groe
pen die in het Engels zingen en dat is wel 
eens anders geweest. 

N EEN DIALEKT? 
Nog maar tien jaar geleden werd het Fries 

alleen maar in de folkmuziek gebruikt. De 
Friestalige rockploegen Okke Hel en Spul 
lieten voor het eerst horen dat het Noordzee-
germaans uit Ljouwert en omgeving zich 
uitstekend leent voor rockmuziek. Vooral 
dankzij de inspanningen van de Stichting 
Earizer, die festivals organiseert voor Fries
talige groepen en solisten, en Omrop Fryslan 
is het Frysk aan een opmerkelijke opmars 
begonnen. Nederlandstalige muzikanten in 
Friesland kiezen steeds vaker voor het Frysk 
en groepen die nog in het Engels zingen 
vragen zich zelfs af of ze niet beter kunnen 
overschakelen... 

De opkomst van een vitale rockkultuur in 
de eigen taal in Friesland staat niet op 
zichzelf. Ook zo'n tien jaar geleden haalde 
de punkgroep Anhrefn (chaos) uit Noord-
Wales de Keltische muziek in een ruk uit de 
sfeer van middeleeuwen en kerkkoren, in 
Bretagne deed de Bretonse new-wave band 
EV hetzelfde. Verder kennen ook Basken
land en Ierland een levendige rockscène in 
eigen taal. Omdat platenmaatschappijen en 
grote impressariaten in de cinische muziek
wereld zich normaliter weinig gelegen laten 
aan lieden die in „een dialekt" kwelen, valt 
het voor de meeste bands echter niet mee 
om internationaal sukses te boeken. 

OP TV 
Om daar verandering in te brengen organi

seert het jongerencentrum It Bolwurk in Snits 
(Sneek) voor het eerst een Keltisch-Fries 
rockfestival onder de naam Uteinrock. Deze 
opmerkelijke gebeurtenis wordt opgeluisterd 
door de groepen EV (Bretanje), The Collabo

rators (Schotland), Anrhefn, Beganfis, Ffa 
Coffi Pawb (allen Wales) en Reboelje, Wie
gels Wjukkelmasine, Jaap Louwes en Piter 
Wilkens (Fryslan). Omdat het voor het eerst 
is dat er op „het kontinent" zo'n minderheid-
stalenrockfestival plaatsgrijpt zal het Wel-
shtalige TV-kanaal Siaenel Pedwar (S4C) 
opnamen maken in samenwerking met Om
rop Fryslan. 

Uteinrock biedt tal van bands die in hun 
streek baanbrekend werk hebben verricht. 
De groep EV uit Noaned/Nantes is de enige 
in het Bretons zingende rockband. Omdat 
twee bandleden een Finse moeder en Bre
tonse vader hebben wordt er trouwens ook in 
het Fins gezongen. Het volkomen eigen 
geluid heeft na jaren ploeteren voor grote 
waardering gezorgd; zelfs het Parijse Libera
tion wijdde al twee pagina's aan het eksoti-
sche fenomeen EV. 

De Engelstalige muziekpers kultiveert nog 
steeds het onbegrip voor,,barbaren" die in 
een andere taal zingen. „Volgens ons is er 
ten westen van Bristol (d.w.z. in Wales) nog 
nooit een fatsoenlijke plaat gemaakt", 
schreef een Engels rockblad onlangs over de 
jongse kassette van Anhrefn. Nederland is in 
verhouding verdraagzamer, al blijft het op
passen geblazen voor de zogeheten repres
sieve tolerantie. Zo eiste TV-zender RTL-4 
onlangs nog van Reboelje dat ze ,,minstens 
enige koepletten in het Nederlands" zouden 
zingen. Reboulje weigerde en oogstte daar
mee een oorkonde van de Friese aktiegroep 
FRA. 

De meest opvallende band van Uteinrock 
zijn wellicht de Schotse Collaborators. Zij 
zingen in het Schots (Lallands) en Welsh en 
treden steevast op in kilt. Het uitzonderlijke 
instrumentarium — drumkomputer, twee 
banjo's, gitaar en akoestische bas — staat 
garant voor een opzienbarende klankkleur, 
die de Nederlandse poppers al in grote 
vervoering bracht. The Collaborators bren
gen punkfolk van de bovenste plank. Het 
wachten is op de eerste zaaleigenaar in 
Vlaanderen die ze durft te programmeren... 

Onno P. Falkena 

Info: Uteinrock, It Bolwurk, Snits, tel. 
0031.5150.18707. 

Informatie over Friese rockbands: Bert 
de Vries, tel. 0031.5127.2511. 
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WEEKVAN DE FIETS: 
BLIJVEN DOORTRAPPEN! 

Johan Sauwens in gezelschap van animator Herman Schuermans. 

(foto Ronald Szommer) 

D
E IVee/c van de Fiets is gegroeid 
vanuit de samenwerl<ing tussen 
beleidsmensen, de Belgische 
Wielrijdersbond en de fietspro-
ducenten. Zij gingen spontaan in 
op een eerste oproep om het 
fietsen in de jaren '90, als een 
moderne vorm van vervoer, te 
promoten. „Fietsen is gezond, 
neemt weinig ruimte in, verbruM 
geen energie, is dus milieuvrien-

delijl< en past goed in de omgeving van ons 
drul( bevoll(te landje" aldus minister Sau
wens. 

Mede door het Uer/ceers- en vervoerplan 
Vlaanderen en de nieuwe mobiliteitsinzich
ten die hierin werden geformuleerd kreeg de 
Week van de Fiets een ekstra dimensie, en in 
het bijzonder door de investeringsinspannin
gen die de Vlaamse Gemeenschap zich in 
1990 en 1991 heeft getroost om de kredieten 
voor aanleg van fietspaden te verdubbelen. 
Zowel voor de fietsinfrastruktuur langs de 
gewestwegen als voor de aanleg van rekrea-
tieve jaagpaden langs de waterlopen werden 
meer fondsen ter beschikking gesteld. Getui
ge hiervan waren ook de begin— en slotma
nifestaties van de Week van de Fiets, editie 
'91. Vorig jaar startte de fietsmanifestatie in 
Meise waar de aanzet werd gegeven tot de 
aanleg van een nieuw fietspad, in de slotma
nifestatie werd op een tocht van Leuven naar 
Werchter een pas aangelegde dijkverhar-
ding langs de Demer ingereden. 

Talloze aktiviteiten gingen in vrijwel alle 
Vlaamse gemeenten door in het kader van 
de Week van de Fiets. Tienduizenden fiets-
platen voorzien van het logo van de Week 
van de Fiets werden verspreid. „De respons 
van de media was enorm, gaande van de 
verkeersprogramma's op radio en televisie 
tot in alle dagbladen. Voor ons redenen te 
over om op vraag van zeer velen jaarlijks de 
Week van de Fiets te organiseren", zo zegt 
Johan Sauwens. 

OOK DIT JAAR 
De beslissing is dus genomen: van zater

dag 23 tot zaterdag 30 mei heeft de tweede 
Week van de Fiets plaats. Elke fietsliefheb-
ber kan nu met nooit eerder geziene ijver aan 
de slag om z'n rijwiel op te blinken. 

Om de Week van de Fiets een meer 
permanent karakter te geven werd een vzw 
Week van de Fiets en een Beschermkomitee 
opgericht. De vzw wordt voorgezeten door 

minister Sauwens. Robert de Paepe en le
vende fietslegende Eddy Merckx zijn beiden 
ondervoorzitter. Voorzitter van de Vlaamse 
regering Luc Van Den Brande is tevens 
voorzitter van het beschermkomitee, vice-

Vorig jaar, van 4 tot 12 mei, ging 
onder massale belangstelling de 
eerste Week van de Fiets door. 
Het was toen honderd jaar gele
den dat het eerste fietspad in ons 
land In gebruik werd genomen, 
om precies te zijn in Meise (Bra
bant). 
Vorige week stelde VU-eksellen-
tie Johan Sauwens de tweede 
uttgave van de Week van de Fiets 
voor aan de pers, die doorgaat 
van 23 tot 30 mei. 

voorzitter van de Vlaamse eksekutieve Nor-
bert De Batselier is ondervoorzitter van het 
komitee. 

Dit jaar wordt de kampanje van de Week 
van de Fiets afgestemd op 2 tema's. 

Ten eerste zal grote aandacht besteed 
worden aan het bevorderen en veiliger ma
ken van het woon—schoolverkeer, Hoofdak-
tiviteit zal een wedstrijd zijn onder alle 
Vlaamse scholen en jeugdgroeperingen die 
uitgenodigd worden om vanuit hun eigen 
beleving oplossingen voor te stellen voor 
onveilige situaties in hun schoolomgeving. 
Het reglement is verkrijgbaar op het sekreta-
riaat van de Week van de Fiets*. De op
dracht bestaat erin om de huidige situatie te 
schetsen, na klasdiskussie oplossingen voor 
te stellen en de haalbaarheid ervan te toet
sen door het inwinnen van informatie bij de 
overheid (politie, rijkswacht, gemeentebestu
ren, enz.) De rezultaten van de wedstrijd 
zullen overgemaakt worden aan de bevoeg
de Minister of de bevoegde gemeentelijke 
overheid. 

TRAAG GRAAG! 
Ten tweede worden alle fietsvriendelijke 

organisaties uitgenodigd om ekstra aktivitei
ten te organiseren die de aandacht vestigen 
op de mogelijkheden van het fietsgebruik als 
gezonde vrijetijdsbesteding. h> 
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FIETSEN 

Een van de doelstellingen van de vzw 
Week van de Fiets is ook de flets als ekono-
misch produkt in het daglicht te stellen. Het 
gaat goed met de fiets, alhoewel de buiten
landse konkurrentie zeer sterk is. Johan 
Dillen, stichtend lid van de vzw en zelf een 
verwoed wielertoerist, wees er ons op dat we 
mogen stellen dat ons fietsenpark is aange
groeid tot 4 miljoen stuks. „Het aandeel van 
de ,alle-terrein- fiets'en zijn afgeleiden stijgt. 
De fietsimport uit de ontwikkelingslanden 
neemt sterk toe. Kwalitatief zijn deze fietsen 
ectiter niet vergelijkbaar met de Vlaamse of 
Westeuropese fietsen. We moeten streven 
naar een gescfiikte Europese reglemente
ring betreffende de tectinisctie normen en de 
kwaliteitseisen." 

Aan het eind van de persvoorstelling deed 
minister van Verkeer Johan Sauwens nog 
een oproep naar alle gemeentebesturen en 
fietsminnende verenigingen: „Vorig jaar or
ganiseerden vele verenigingen en gemeen
tebesturen allerhande fietsaktiviteiten tijdens 
de Week van de Fiets. Ik doe opnieuw een 
oproep om dit jaar, met evenveel entoesias-
me, fietsaktiviteiten op stapel te zetten. Ook 
nu is er voor de deelnemers een aandenken 
in de vorm van een fietsplaat besctiikbaar. 
Aan de autobestuurders vragen we met aan
drang om tijdens de Week van de Fiets meer 
aandacht te besteden aan de zwakke wegge
bruikers." 

(ts) 

'Voor alle informatie over dit fietsfestijn 
kan u terecht op het sekretariaat van de 
Week van de Fiets: WTC 3, Simon Bolivar-
laan 30, 1210 Brussel, tel 02/212.52.92, 
fax 02/212.52.95. 

FIETSEN IN VLAANDEREN: 
GEVAARLIJK? 

Een der hoofdtema's van de Week van 
de Fiets dit jaar is het bevorderen en 
veiliger maken van het woon-schoolver-
keer. Het hoeft geen betoog dat er op 
weekdagen vooral gefietst wordt door 
scholieren. Dit blijkt overduidelijk uit de 
verkeerstellingen en de volkstelling van 
het NIS (Nationaal Instituut voor Statis
tiek). 

Jammer genoeg uit zich dit ook in de 
cijfers van het aantal ongevallen. 

In 1989 (recentere cijfers zijn nog niet 
bekend) werden in Vlaanderen 7205 on
gevallen geregistreerd waarbij op zijn 
minst één fietser betrokken was. Dit bete
kent ongeveer 85% van het totaal aantal 
ongevallen met fietsers in België! 

Grafieken tonen aan dat er iedere dag 
van de week tussen 8 en 9 uur een 
ochtendpiek van ongevallen is waarbij 
minstens één fietser betrokken is en er 
nog een belangrijke piek is op het einde 
van de dag tussen 16 en 17 uur. Er is een 
sekundaire piek op wensdagnamiddag 
tussen 12 en 13 uur. Deze maksima 
volgen uit de uurroosters in de scholen 
en uit de kantooruren. 

De ongevallen per fiets betreffen in 
hoofdzaak de jongeren tussen 10 en 19 
jaar op weg van en naar de school en 
tijdens hun vrije tijd. Rekening houdend 
met deze gegevens is de keuze van het 
tema zeker verantwoord. 

Fietsspecialist Johan Dillen: ,,Onze 
fietsenmakers staan borg voor kwali
teit ." (foto R. Szommer) 

PROGRAMMA VAN 
DE WEEK VAN DE FIETS 

Wat het programma van de Week van 
de fiets betreft kunnen wij u reeds één en 
ander kwijt. 

De aktiviteiten starten op zaterdag 23 
mei in en om de Limburghal in Genk. 
Vanaf 8 uur is Radio Limburg er te gast 
met een rechtstreekse uitzending van het 
programma Ochtendkuren met Somers 
en Verschueren. Het radioprogramma 
kadert in een groots Wielersalon dat in de 
Limburghal plaatsheeft. 

Om 10.30 uur wordt de Week van de 
Fiets officieel geopend met een akademi-
sche zitting. Tevens is er de prijsuitrei
king en de tentoonstelling van de be
kroonde werken van de scholenwedstrijd 
rond verkeersveiligheid. 

's Namiddags wordt een gezinsfiets
tocht van 25 km georganiseerd door de 
gemeentelijke sportraad van Genk. 

De fietsweek wordt afgerond op zater
dag 30 mei met een alternatieve uitgave 
van de klassieker Torhout-Werchter, een 
fietstocht waar iedereen mag aan deelne
men. Rond 14 uur kan elke pedaalheid 
aansluiten in Leuven om het laatste ge
deelte van het trajekt, tot in Werchter, 
mee te fietsen. Op de roemruchte festi
valweide kan u tijdens een welverdiende 
billenmassage van een eksklusief kon-
cert genieten. Rock-Werchtergoeroe 
Herman Schuermans, tevens stichtend 
lid van de vzw Week van de Fiets, staat 
ook dit jaar weer borg voor een boeiende 
affiche. Meer daarover binnenkort! 
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NIET ALLES WAS 
VOLMAAKT IN ALBERTVILLE 

Snelheidsskiën was een demonistratiesport in Aibertviile. Eén van de sl<iërs 
suisde tegen meer dan 200 l<m per uur tegen een sneeuwruimer en bleef op 
slag dood. Men kan zich vragen stellen over de sportieve waarde van deze 
snelheidssport. (foto afp) 

V
OOR het Internationaal Olim-
pisch Komltee was de kleur 
van de sneeuw met altijd wit. 
Antonio Szamaranch en zijn 
medewerkers verkenden in Ai
bertviile ,,de toekomst". De 
toekomst dat zouden wel eens 
geografisch gespreide Spelen 
kunnen (of moeten) zijn omdat 
over tien of twintig jaar geen 
stad nog de financiële inspan

ningen zal kunnen (of willen) opbrengen om 
de geldverslindende Spelen — vooral de 
Zomerspelen — alleen te mogen organise
ren. 

„Spreiding" was het toverwoord om de 
financiering in de Haute-Savoie rond te krij
gen. Het resultaat was niet overweldigend. 
De Spelen van Aibertviile en omgeving mis
ten sfeer, misten de Olimpische ambiance, 
deden denken aan wedstrijden uit het we-
reldbekercirkuit. Atleten, begeleiders en sup
porters leefden ver van elkaar. De Olimpi
sche verbroedering was slechts een illusie, 
een herinnering. 

Sportief was Aibertviile wél een voltreffer. 
Er werden meerdere schitterende prestaties 
geleverd. Door Tomba vooral. De Italiaanse 
skikrak miste op de voorlaatste dag van de 
Spelen zijn tweede gouden medaille maar 
zijn tweede slalomrace was er een voor de 
geschiedenis. Onvergetelijk, ongelooflijk, 
onmogelijk eigenlijk. 

Tomba, de eerste Olimpische kampioen 
die één van zijn titels (in de reuzeslalom) vier 
jaar na datum vermocht te verlengen, werd in 
de totaaltijd van de slalom nog wel met de 
helft van een halve zucht geklopt door de 
Noor Finn-Christlan Jagge en een toeval zal 
dat niet geweest zijn. 

De Noren presteerden in het Franse hoog
gebergte onwaarschijnlijk sterk. Ze waren 
goed voor twintig medailles. Negen gouden, 
zes zilveren en vijf bronzen. Ze schitterden in 
de langlauf met Vegard UIvang en Björn 
Daehlie, ze wonnen goud in het Alpijns skiën 
met Aamodt en Jagge, ze brachten de Ne
derlanders in het snelschaatsen tot wanhoop 
met het gevreesde en gevierde duo Koss-
Karlstad. Ze schitterden dus in nagenoeg 
alle disciplines. Ze straalden discipline, ge
drevenheid, kracht en zelfvertrouwen uit en 
wonnen eenieders simpatie. In de totaal
stand moesten zij enkel de grootmachten 
Duitsland en GOS (de vroegere USSR) laten 
voorgaan. Noorwegen organiseert over twee 
jaar de volgende Winterspelen. Dat belooft. 

De vlag van (het eengemaakte) Duitsland 
werd het vaakst gehesen. Zesentwintig keer. 

Maar het goud werd niet gewonnen in de 
populairste disciplines. In de biathlon, het 
rodelen en vooral het snelschaatsen. De 

In Aibertviile is de sneeuw ge
smolten. De Winterspelen zijn 
voorbij. Het entoesiasme is ge
luwd. De balans wordt opge
maakt. Jean Claude Killy en Mi
chel Barnier, de sportieve en de 
politieke promotor van de Spelen 
van de Haute-Savoie blijven zich 
Inspannen om de bevolking van 
de betrokken Franse bergdorpjes 
te overtuigen dat de moeite en de 
Investeringen niet voor niets (zui
len) zijn geweest... De rekening 
zal de belastingbetalers nog wel 
worden aangeboden maar de ba
ten zullen er niet om liegen en 
alles draaglijk maken. Promotio
neel zullen „les jeux" hun uitwer
king niet hebben gemist. 

vrouwen presteerden aanmerkelijk beter dan 
de mannen. De late erfenis van de vroegere 
DDR. Grote uitbllnk(st)er was snelschaatster 
Gunda Niemann. De geruchten liepen dat 

binnen het team de kloof tussen het vroegere 
Oost en West nog niet was gedempt. 

Het Unified Team, de restant van de oude 
Sovjetunie, maakte in de Franse sneeuw zijn 
eerste en laatste verschijning op de Winter
spelen. Over twee jaar in Lillehammer zullen 
de deelnemers opstappen achter de vlag van 
hun respektievelijke republieken. Tenzij on
voorziene politieke ontwikkelingen. 

Inmiddels hield het GOS meer dan behoor
lijk stand. Ondanks de organisatorische 
chaos bij de voorbereiding en selektie wer
den drieëntwintig medailles, waarvan negen 
gouden, binnengehaald. Langlaufster Lyu-
bov Egorova was één der vedetten van de 
Spelen. De kunstschaat(st)ers troonden bo
ven de konkurrentie. Klimova en Ponomaren 
brachten in de dans broer en zus Duchesnay 
en met hen gans Frankrijk tot wanhoop. Hun 
overwicht was verpletterend en... vernieu
wend. 

In een open ijshockeytornooi bleef de 
vroegere Sovjetunie half onverwacht over
eind. De jongens met de stick waren ekstra 
gemotiveerd. Ze speelden in de etalage 
waarvoor zich de machtige Noordamerikaan-
se profklubs verdrongen. 

Oostenrijk herstelde zich in de voorbije 
veertien dagen schitterend van vroegere 
mislukkingen. Eenentwintig medailles en 
goud in bobsleigh, rodelen, schansspnngen 
en Alpijnse ski. [ \ 
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SPORT 

Petra Kronberger is de beste skister ter 
wereld. Een rustige ietwat onortodokse fi
guur in het door geld en glitter opgeklopte 
cirkuit. Petra, zelf steenrijk natuurlijk, belijdt 
openlijk haar diep geloof. Ze wint en verliest 
met dezelfde glimlach. Er zijn belangrijker 
zaken in het leven, zegt ze. 

Voor Frankrijk was Albertville „super". 
Maar dan enkel in de eerste week. Nadien 
ging het meestal goed mis. Geen goud voor 
de Duchesnay's, geen medaille voor Surya 
Bonaly en vooral dit laatste kwam hard aan. 
Bonaly is een achttienjarige schone uit het 
paradijselijke La Reunion (een overzees de
partement) dat in Frankrijk pleegouders vond 
en als een zeldzame parel gekoesterd wordt 
door haar alomtegenwoordige pleegmoeder 
Suzanne Bonaly. Surya, wat zon betekent, 
leeft vegetarisch omdat ze onnoemlijk veel 
van dieren houdt. Ze werd voorgeprogram
meerd naar Olimpisch goud maar... de zon 
sloeg tot tweemaal toe tegen het ijs en viel 
ten lange leste ook nog naast het podium. 
Dat had la France toch niet verdiend. De 
onderdanen van Mitterand stonden na een 
triomfantelijke aanloop met beide voeten in 
sneeuwwater. 

IKARUS, 
De Italiaan Alberto Tomba, zilver in de slalom, feliciteert de Noorse winnaar 
Finn Christian Jagge. (foto ap) 

Carole Merle bleef in de Super ,,G" op 
zilver steken omdat de Italiaanse Deborah 
Compagnon! met de allures van Alberto 
Tomba naar beneden kwam gestormd en in 
hun respektievelijke specialiteiten bereikten 

noch Franck Piccard noch Bianchi de eind
streep... Verwonderlijk misschien maar toch 
niet onbegrijpelijk. Voortgejaagd door hun 
bevreemdend en onvatbaar chauvinisme 
legden de Fransen zo'n druk op hun atleten 

DE LAATSTEN 
DER MOHIKANEN 

Vorige week overleed in Engeland de ne-
genenzeventigjarige Desmond Hacket. Op 
zichzelf is dat geen nieuws natuurlijk, maar 
Desmond Hacket was één der laatste verte
genwoordigers van een uitstervend ras in de 
sportjoernalistiek. Hacket hanteerde zijn pen 
met groot meesterschap. Vandaag zou men 
om de man lachen natuurlijk. Hij was een 
erflater van ,,de romantiek". Hij kende de 
sport, hij voelde de sport, hij ademde de 
sport. Hij begroef zichzelf niet in technische 
beschouwingen waar geen normaal mens in 
geïnteresseerd was (of is). 

Als Chelsea de belier wint ga ik tevoet van 
Wembley naar Stanford Bridge schreef Des-
mond en hij mocht,,stappen". Ooit ging hij 
onder de blikken van nieuwsgierige en onge
lovige lezers de ruiten lappen van het huis 
van een bokskampioen omdat hij het onmo
gelijk achtte dat betrokkene een kampioe-
nenkamp zou winnen. ,,Als hij wint zal ik zijn 

ruiten lappen", schreef de joernalist. En zo 
geschiedde. 

Hacket kommentarieerde alle grote ge
beurtenissen in gelijke stijl. Voetbalmatchen, 
bokskampen, atletiekwedstrijden, tennis
kampioenschappen, paardenrennen. Hij was 
nooit ,,specialist" maar altijd mens. 

Desmond droeg liefst een bolhoed en 
wanneer het gezelschap bier dronk vroeg 
hij... champagne. Hij was de vertegenwoordi
ger van een vergaan tijdperk. Desmonds 
sportwereld werd ontheiligd door de televi
sie. Het alziend oog ontmaskerde alles en 
iedereen. Het liet geen ruimte meer voor 
gevoel en menselijkheid, voor betrokkenheid 
en meevoelen. Het zal wel niet anders kun
nen natuurlijk en misschien is het maar goed 
ook, maar de sportjoernalistiek is er niet 
,,rijker en milder" door geworden. 

Daaraan mag bij de dood van mensen als 
Desmond Hacket nog eens herinnerd wor
den. 

dat deze wel uit ijzer en beton moesten zijn 
gemaakt om niet te begeven. 

Ontgoochelingen ook, en niet weinig, voor 
Zweden en Zwitserland. Twee landen die 
doorgaans ,,meetellen" in de wintersporten. 
Zweden won amper éénmaal goud en de 
Heiveten stonden in de echte Olimpische 
disciplines enkel in de two man bob(s\e\gU) 
op het hoogste podium. De terugval was 
pijnlijk en dramatisch. Eén dag voor de 
sluiting van de Spelen verongelukte immers 
de zevenentwintigjarige snelheidsskiër Nico
las Bochatay. Hij skide zich te pletter tegen 
een sneeuwruimer en bleef op slag dood. 
Bochatay was zevenentwintig en vader van 
twee kinderen. Zijn tragisch einde stelde de 
vraag naar zin en onzin van de sport. Wat is 
de sportieve waarde van zonder hindernis
sen tegen snelheden van meer dan tweehon
derd kilometer per uur naar beneden komen 
gevlogen? Welke atletische kapaciteiten, 
moreel of lichamelijk, moeten hieruit blijken ? 
Het is ons niet duidelijk maar zeker schijnt 
ons dat in de zich steeds verder ontwikkelen
de (?) gekommercialiseerde sportwereld 
mensen en organisatoren tegen zichzelf 
moeten worden beschermd. 

We beëindigen dit overzicht niet zonder 
bewondering voor de zestienjarige vliegende 
Fin Toni Nieminen. Op de schans won hij 
tweemaal goud en eenmaal brons. Een ve
derlichte knaap die enkel vleugels mist om te 
kunnen vliegen. Een rank bijna gewichtloos 
lichaam, een perfekte techniek, een grandio
ze V-stijl. Het oogt bijna te mooi om waar te 
zijn. Hij beoefent zijn sport — die ons ook al 
niet helemaal zonder gevaren schijnt — als 
een kunstenaar. 

Flandrien 
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EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL 
Twee jury's zullen de in kompetitie ver

toonde films op het 4de Europees jeugdfilm
festival beoordelen: een jury van deskundi
gen en de jury van kinderen, net alsof deze 
laatste geen deskundigen ter zake zijn. Zoals 
de titel reeds zegt: Europees, en dat is de 
vlag die de lading dekt, want tal van Europe
se landen produceren biezonder leuke en 
mooie jeugdfilms. Wij denken aan de Zwe
den met de schitterende Hugo en Jozefien 
en de meer recente My live as a dog, de 
Franse Après la guerre. Dit festival is een 
poging nieuwe of onbekende films te laten 
zien die anders aan het Vlaamse publiek 
zouden voorbijgaan. 

OPENING 
De openingsfilm, Ferien met Sylvester 

kreeg de kwotering voor allen mee en werd in 
1990 in Oostenrijk geproduceerd, hij loopt op 
vrijdagavond 28 februari in Kultureel Cen
trum Rix in Deurne (Antwerpen). Het festival 
eindigt op zaterdag 7 maart om 15 uur, 
wanneer als besluit de door de kinderjury 
bekroonde film zal worden vertoond. 

In Vakantie met Silvester krijg je maar 
liefst twee verhalen voorgeschoteld. Het eer
ste over Katharina die bij de ouwe knorpot 
Silvester op bezoek gaat en daar allerlei 
avonturen beleeft, het tweede dat je tussen 
de beelden moet lezen. Het zich lekker 
voelen in een tedere intimiteit, alhoewel 
Silvester het haar niet makkelijk maakt en 
zelfs niet erg gastvrij kan worden genoemd, 
want hij zit liever over zijn boeken gebogen 
— boeken over de sterren. Silvester zal de 
erg speelse Katharina interesse voor de 
sterren bijbrengen en Katharina brengt heel 
wat speelsheid in het leven van Silvester. 
Een eeuwig verhaal dat misschien bekend in 
de oren klinkt, maar de poëzie en het gevoel 
die deze film tekenen maken het steeds weer 
nieuw. 

De andere films zullen lopen in het Ant
werpse centrum in de zalen Brabo, Tijl en 
Wapper, waarmee het festival zijn vertrouw
de stek (cinema Cartoon's) verlaat, omdat 
het festival bezig was uit zijn voegen te 
groeien. 

FESTIVAL 
Een tienerfilm (vanaf 12 jaar) is de sterke 

Wunderjahre (Duitsland, 1990). De 13-jarige 
wees Hanna komt in 1957 in een pleeggezin 
met twee zonen terecht. Een derde zoon 
verloor moeder Hoffman tijdens de oorlog op 
de vlucht. Ze blijft hopen op zijn behouden 
terugkeer. Hanna voelt zich maar een 
,,plaatsvervangster" en keert in zichzelf. De 
zoon wordt gevonden, maar spreekt zelfs zijn 
moedertaal niet meer. Hij loopt uiteindelijk 

van huis weg en wordt overreden. Het fami
lieleven gaat verder en Hanna heeft haar 
zelfvertrouwen al henwonnen, wanneer de 
adoptie officieel wordt. 

Voor allen is Nils Karlsson Pyssling (Zwe
den, 1990), over de 5-jarige Bertil die tijdens 
de vakantie vaak alleen thuis is, met twee 
werkende ouders. De bovenbuurvrouw (een 
ouwe zeur volgens Bertil) dwingt hem tot 
allerlei gezelschapsspelletjes die hij niet leuk 
vindt. Op een nacht zit er een piepklein 
jongetje onder Bertils bed, de Nils Karlsson 
uit de titel; die leert Bertil zich te verkleinen. 
Samen richten ze Nils huis in en gaan het 
gevecht aan met een rat die Nils terroriseert. 

De Italiaans-Franse film Mima loopt 
weliswaar buiten kompetitie, maar is 
ongetwijfeld een mooie film. 

BAK SJU HAV 
Uit Noorwegen komt Sa/c Sju Hav (1991), 

vertaald als Over de zeven zeeën (opgege
ven vanaf 8 jaar, maar eerder tussen de 5 en 
10), over een Pakistaanse familie die van 
Lahore naar Oslo verhuist, dit gezien door de 
ogen van een jongen. 

Tedere ogenblikken vol poëzie, maar te 
weinig echt verhaal. Soms erg humoristisch, 
vooral de stereotiepe kijk van Noren op 
Pakistanen en omgekeerd. De amateur-ak-
teurs zijn erg ongelijk en soms heb je de 
indruk in een parochiezaal te zitten. 

Piano Piano Bacaksiz (Turkije, 1991) is 
een tedere portrettering van de inwoners van 
een huis in Istanboel in 1940, gezien door de 
ogen van de 9-jarige Kemal (Emin Sivas, die 

ook speelde in Oscara/innaar Journey of 
Hope). Zijn vader, de beroepskaartspeler 
Hassan, en zijn moeder Layla zijn erg streng. 
Kemal is verliefd tot over z'n oren op Feriha, 
die haar eerste man verliet toen ze half over 
kop verliefd werd op fruitventer Senai. Dan is 
er ook oom Kerim, die steeds in het Italiaans 
piano, piano roept als Kerim weer eens door 
het huis host. Kerim zet een lukratief handel
tje op in antieke gouden munten en zelfs 
oma's gouden tanden moeten eraan gelo
ven. Maar het lukt en het huis zal zijn 
bewoners een voor een zien verdwijnen. 

O PSYLOS 
Waarschijnlijk de mooiste film, vanaf 10 

jaar, op dit festival is O Psylos (Griekenland, 
1990), die vorig jaar op het Berlijns filmfesti
val met veel bijval liep. Hij vertelt het verhaal 
van de 12-jarige Ilias woonachtig in een klem 
bergdorpje, die zijn eigen krantje De Vlo (O 
Psylos) publiceert. Hij maakt alle eksempla-
ren met de hand, schrijft de stukken zelf en 
illustreert ze eigenhandig. Hij heeft enkele 
fervente fans en zelfs enkele abonnees in 
Athene. Zijn ouders drijven de spot met hem 
en noemen hem zelfs de vlo, maar dit is meer 
omdat ze vrezen dat Ilias zijn studie zal 
verwaarlozen. Uiteindelijk verbieden ze het 
hem zelfs. Op een dag echter komt een 
minijurk dragende joernaliste van de hoofd
stad om hem te interviewen. De dorpsbewo
ners, die eerder met hem spotten, verande
ren nu van mening. Terwijl ze de rokende en 
drinkende jonge joernaliste ver van hun vrou
wen houden, dromen ze allemaal van het 
bloeiend toeristisch oord dat hun dorp zou 
kunnen worden. De joernaliste ondervindt 
echter dat ze helemaal niet zo'n leuk boeren-
volkje zijn daar in het dorp, eerder intolerante 
goedmenende mensen, zoals Ilias ouders. 
Enige lichtpuntjes zijn Galaxias, een eksen-
trieke Don Quichotte-figuur en een klasgeno
te, Crinio, die hem begrijpen en er ontstaat 
zelfs een idille. De originele folkloristische 
muziek op klarinet, gitaar en fluit werkt 
verrijkend en vooral de kinderen spelen ver
frissend echt. Mooi. 

Buiten kompetitie loopt Mima (Frans-Ita
liaans, 1991), vanaf 10 jaar. Mima is Italiaan
se, ze leeft met haar familie in Frankrijk en 
wordt volgens strenge regels opgevoed. Om 
daaraan te ontsnappen trekt ze veel op met 
haar opa. Dan wordt opa vermoord. Wat nu: 
vendetta of gerechtigheid? 

Philomène Esposito gaf ons een mooie 
film, die hopelijk een sukses tegemoet gaat, 
dit ter aanmoediging van meer van deze 
„jeugd"-films. 

Alle inlichtingen op tel. 03/226.48.11. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 
TV 1 

10 30 Vakwerk, informatief progr , 11 00 Bijbe
nen, computers, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 15 30 Geen tijd voor liefde, film, 17 05 
Mister Edmund, jeugdfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Schoolslag, spel, 18 40 Vlaande
ren Vakantieland, toeristisch progr , 19 20 Joker
en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 RIP, Vlaamse serie 
20 30 Wegwerpvrouwen, TV-film 
22 05 Night court, komische reeks 

22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Levend begraven, film 

TV 2 

15 30 Omloop Het Volk, wielrennen 
20 00 Sport extra, wereldbeker jumping 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 35 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 met zijn, humor 
20 30 Bright ligths, big city, film 
22 20 Nieuws 
22 35 VTM Sport 
22 50 The priest's wife, film 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 25 Robinson, 08 39 Een reis naar Austra-
Ue, serie, 09 10 Ko de Boswachter Show 13 00 
Nieuws; 15 35 Health & beauty, schoonheidskur-
sus, 16 00 Nieuws, 16 08 Hollands dekor, 16 20 
Heb ik iets gemist?, terugblik, 16 43 Jonge men
sen op het koncertpodium; 17 05 Disneyklub, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Sportpanorama; 
18 55 Alle dieren teilen mee, dierenmag , 19 30 
Growing pains, serie. 
20 00 Nieuws 
20 25 City Heat, film 
22 05 Karel, praatshow 
22 55 Tatort: Acht, neun... aus, serie 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 15 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 05 Museumschatten, 16 13 Mijn ei
gen huis, kinderserie, 16 22 Buiten is het erger, 
klip, 16 25 Bobbie en Onyx, tekenfilmserie, 16 43 
De kleine wijzer, kinderkwis, 17 09 Het meisje uit 
het jaar 2000, jeugdserie, 17 33 Man over de 
vloer, 18 00 Nieuws; 18 19 Kassa!, konsumen-
teninfo, 18 58 Lingo, woordspel, 19 28 Jules Unli
mited, avontuur 
19 58 Flying Doctors, serie 
20 48 Oppassen!!, komische reeks 
21 17 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 12 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 46 Twee voor twaalf, kwis 
23 28 De wereld van Boudewijn Buch, reisverslag 
00 02 Alien Nation, SF-serie 
00 47 Natuurmoment 
00 53 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 12 00 Studio sport; 17 55 Nieuws; 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal ekstra; 18 50 Trekking lotto; 19 00 Lie
ver dwaas dan lazy, dok , 19 28 Wilde Ganzen; 
19 30 Geestelijke verzorging, dok , 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, temaprogr altijd de pineut 

ZONDAG 1 MAART 
TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday proms, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Buster, jeugdfilm, 
14 45 Peter en de nacht, animatiefilm, 15 00 
Dossier Verhulst, serie, 16 00 1 voor iedereen, 
familieprogr , 17 30 De Edison tweeling, jeugdse
rie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Merlina, 
jeugdserie, 18 30 Meester, hij begint weer, komi
sche reeks, 19 00 De Cosby show, komische 
serie, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 De macht van het getal, TV-film 
21 25 De andere kant, Van Molle in Zweden 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

12 45 GP van Zuid-Afrika voor F1, autorennen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatenserie, 13 50 Tekenfilm; 14 00 Dy
nasty, serie, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
Brother sun, sister moon, film, 17 00 De kindera-
kademie; 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 20 De sportshow 
23 15 Wild, wild worif of animals, natuurserie 
23 45 Nieuws 
Ned. 1 

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 05 
Health & beauty, kursus, 15 30 Het gezongen 
woord, koor- en samenzang, 16 00 Nieuws; 16 07 
Heb ik iets gemist?, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 
17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 De 
zusters Kokkel, serie, 17 40 De sprookjesstoel, 
serie, 18 00 Kruis & munt, telefoonspel, 18 25 
Nummer 28, serie, 18 35 Hotel Amor, serie, 19 00 
Perfect strangers, serie, 19 27 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 15 Vreemde praktijken, komische serie 
20 48 Ook dat nog, absurde problemen 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Bump; 09 05 De grote dikke beer vertelt; 
09 35 Bonk en Beer; 09 50 Broertjes, serie, 10 05 
Sterren van de hemel, muziekprogr , 10 30 Win-
jin' Pom, 11 00 Reiziger m muziek; 12 00 Tros 
Voetbal plus, 12 45 De Vara Matinee, klassiek, 
18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, 
kult-humor progr ,18 35 Eerie, Indiana, avontu-
renserie, 19 00 The wonder years, komische se
rie, 19 27 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 10 Keek op de week, satire 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 28 Het allochtoon video-cir-
kuit, klaar voor 1992, dok , 09 58 Jaouez, voor 
Marokkanen 10 28 Aktuel, voor Turken, 10 58 
Islamatische Omroep Stichting; 11 28 Omroep 
Fryslan Edukatyf; 12 00 Het Capitool, live-debat, 
12 45 Stichting Socutera, ademloos verder, 12 55 
Aarde, mens en milieu, broeikasteffekt, 13 15 
Jodendeom, voorlichting, 13 25 Studio sport; 
16 30 Grieks voor beginners; 17 00 Doven-
dienst; 1810 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 35 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Burger P, film 
21 35 Van dag tot dag, animatiefilm 
22 00 Nieuws 

MAANDAG 2 MAART 
TV 1 

14 45 Harry en de Hendersons, film, 16 30 Sam
son, 17 30 Bassie en Adriaan en de verzonken 
stad, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, 
spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen ; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, sene 
20 25 Denksportkampioen, spelprogr 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws, 19 00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, verwarming 
21 10 Noordstraat 17, sene 
21 30 Nieuws 
22 05 House on Carroll Street, film 

VTM 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
serie, 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, 1610 
Victor en Maria, animatieserie, 16 21 Service 
salon; 17 32 Winnie de Pooh, animatieserie, 
17 55 De stuntels, tekenfilm, 18 00 Kruis & munt, 
telefoonspel, 18 28 Sport op 1 ; 18 57 Weg van de 
snelweg Europa, de Noordelijke Bodensee, 19 18 
De roze panter; 19 31 Ha die pa; 20 00 Nieuws. 
20 25 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Einstem, kwis 
22 37 Rondje van het huis, praatprogr 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
rie, 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
info, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 15 
Ha die dieren, mag , 1 8 40 Countdown, pop, 
19 20 De heilige koe, automag 19 50 Married 
with children, serie 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 15 Black moon rising, film 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 55 De sterren, teleac, 17 25 
Stoppen me roken, teleac, 18 00 Nieuws; 18 15 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Effektief vergaderen, teleac, 
19 30 Snooker met Dennis Taylor, teleac, 20 00 
Nieuws 
20 25 Ischa, praatprogr 
21 00 Yoy, jongerenprogr 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, tele-
kommunikatie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat, achtergronden 
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TELEVISIE 

DINSDAG 3 MAART ^ ^ ^ WOENSDAG 4 MAART 
TV 1 

15 00 Bustin' loose, film, 16 30 Samson; 17 30 
Plons; 17 35 Liegebeest; 17 50 Duupje; 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Top Score, spelprogr , 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, dok serie 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 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 Vaarwel Moskou, film 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, 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 Flying doctors, serie 
21 30 Blanco, spelprogr 
22 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 11 10 In de voetsporen 
van Jac.P.Thijsse, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 
16 08 Who says I can't ride a rainbow?, jeugd
film, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 00 Kruis & 
munt, telefoonspel, 18 10 50 kamers, jongeren-
progr , 18 35 Black-out, woordspel, 19 03 Op weg 
naar Avonlea, serie 19 50 Mijmeringen; 20 00 
Nieuws 
20 24 De Stille Zuidzee-eilanden, dok 
21 19 Tijdein II, aktualiteiten 
21 51 Gehandikapt en toch..., dok 
22 15 Praise, impressie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 03 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 18 16 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1915 Lingo, woordspel, 19 43 
De baas in huis, serie 
20 11 Meer moet dat met zijn, komische reeks 
20 40 Doet ie 't of doet ie 't niet, spelprogr 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 34 Golden girls, komische serie 
23 02 Impact, De Beukenhof 
23 51 Museumschatten 
00 02 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 55 Sca va?, teleac, 17 25 Pron
to, teleac, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 
Broeiend ongenoegen, dok ,19 30 Het gezicht 
van Nederland, de Nocrdoostpolder, 19 45 Hoog
standjes, populaire wetenschappen 20 00 
Nieuws. 
20 25 Recht voor zijn Raab, TV-spel 
20 55 Jansen & Co, muzikale praatshow 
21 43 100 Meesterwerken, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 computers in het primair onderwijs, teleac 

TV 1 

15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, krimisene 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Incredibile, praatshow 

TV 2 

18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie 
19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Fight of the night, boksprogr 

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 20 Empty nest, serie 
21 50 VTM-sport 
22 50 Nieuws 
23 00 Hill Street Blues, politieserie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 16 10 Victor en Maria, tekenfilmserie, 
16 20 Avro's Serviesalon; 17 30 Factor twee, 
jeugdserie, 18 00 Kruis & munt, telefoonspel, 
18 30 De ver van mijn bed-strijd, Latijnsameri-
kaanse landen, 19 00 Woensdagavond met Van 
Willigenburg, 20 00 Nieuws. 
20 28 A man for all seasons, film 
23 05 Reporter, aktualiteiten 
23 40 Mancuso FBI, misdaadsene 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Matinee klassiek, 15 00 
Telearchief, retro, 16 00 Nieuws; 16 05 Stop
watch; 16 35 Bekijk het maar; 17 12 Santa Bar
bara, serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformule 
plus, 19 00 Candid Camera, verborgen kamera 
19 26 Tros kieskeurig, konsumentenmag 
20 02 Derrick, serie 
21 07 Tros Aktua, aktualiteiten 
21 37 Sjans, komische reeks 
22 06 Tros Triviant, spelprogr 
22 50 Kort klassiek 
22 57 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Desmond's, serie, 19 25 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuwsmag , 19 54 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 00 Nieuws 

TV 1 

14 55 Trafic, film, 16 30 Samson; 17 30 Draaimo
len, kindersene, 17 40 Prikballon, kleutermag , 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
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 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, humor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Grote schrijvers: Joseph Conrad, 
dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 Repo man, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 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 Tien om te zien special, show 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, De twaalfde man 
23 00 Miami Vice, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 16 10 Victor en Maria, tekenfilmsene, 
16 20 Servicesalon, 17 25 Wordt vervolgd, te-
kenfilmmag ,17 54 Kruis & munt, telefoonspel, 
18 23 Forzal, 18 53 De uitdaging, onmogelijke 
opdrachten, 20 00 Nieuws. 
20 25 L.A.Law, sene 
21 20 Televizier, aktualiteiten 
21 58 Hoe voelen wij ons vandaag?, komische 
reeks 
22 25 Preview TV, filmmag 
22 50 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 03 Opium special, dok 
23 53 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 25 After School special, jeugd
film, 16 10 Santa Barbara, sene, 16 55 Zorro, 
sene, 17 20Starstreet, animatiesene, 17 30 Goud 
van oud live; 18 00 Nieuws; 18 15 B.O.O.S., 
18 45 Top 40:19 15 Go Veronica Travel, reismag 
19 45 Empty nest, serie 
20 10 Nederland Muziekland, show 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 25 In de Vlaamsche pot, sene 
22 00 Chirurgenwerk, temaprogramma 
22 50 Police squad, sene 
23 20 Stop de persen, mediamag 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 
19 00 Desmond's, serie, 19 25 Binnenland, ak-
tueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Mankementenshow, sene 
21 00 Heren, dramaserie 
21 50 De Verhalenvertellers, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 6 MAART 
T V 1 
15.00 Stipt op tijd, film; 16.30 Samson; 17.30 De 
snorkels, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 
18.35 TV 1 - top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespotten van Europa, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Ommekaar: Dagboek, 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 Webster, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Paul Jambers 
21.00 Addclted to hls love, TV-film 
22.40 Nieuws 
22.55 New Mike Hammer, serie 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry; 16.10 Victor en Maria; 16.21 Serice salon; 
17.30 Ereprijs 117; 18.00 Kruis & munt, telefoon-
spel; 18.28 Weg van de snelweg: Nederland, 
Drenthe, 18.53 De roze panter, serie; 19.01 The 
Cosby Show, serie; 19.29 Rangers & Rutten In de 
rimboe, dok.; 20.00 Nieuws 
20.25 Geef om de toekomst, informatief amuse
ment 
22.18 Cheers, serie 
22.51 Dokument: door het geluid, dok. 
23 30 The commish, serie 
00.17 Miniatuur 
00.25 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 Marco Bak
ker presenteert...; 16.55 Derrick, serie; 18.00 
Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles, teken
filmserie ; 18.46 Bassie en Adriaan en de geheim
zinnige opdracht, serie; 19.21 Hollywood boule
vard, glamour. 
19.55 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel-
progr. 
20.45 TV Masqué, verborgen kamera 
21.41 De TROS TV-show, praatshow 
22.34 In the heat of the night, serie 
23 21 The turning point, film 
01.22 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesam
straat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.00 Desmond's, serie; 19.25 Wat doe jij nou?, 
serie; 19 55 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Portret van Natasha, dok. 
21.48 De verhalenvertellers, serie 
22.00 Nieuws. 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.10 Nieuws 

Harry Dean Stanton in Repo Man, een cultfilm over new wave punk. 
Donderdag 5 maart op TV2, om 22u.30 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 

CITY HEAT 
Amerlk. aktlefllm (1984) met Burt Rey

nolds, Clint Eastwood en Richard Round-
tree. Politie-inspekteur Speer slaagt erin 
zijn vroegere kollega Mike, die inmiddels 
privédetektive is geworden, uit een be
narde situatie te redden. (Ned. 1, om 
20U.25) 

ZONDAG 1 MAART 

FRATELLO SOLE, 
SORELLA LUNA 

Het leven van Franciskus van Assisi 
werd in 1973 verfilmd door Franco Zeffe-
relli. De heilige man dwaalt er als een 
wazige hippie door prachtige landschap
pen, en dat op muziek van de Schotse 
bard Donovan. Met Graham Faulkner en 
Judi Bowker. (VTM, om 14u.55) 

MAANDAG 2 MAART 

THE HOUSE ON 
CARROLL STREET 

De idealistische Emily, reporter bij Life, 
verliest haar baan omdat zij in 1951 voor 
de McCarthy-kommissie weigerde na
men te noemen van een „verboden" 
organisatie. (TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 3 MAART 

DE DROOM 
VAN BARNEY 

Amerik. jeugdfilm van Edward Mann 
uit 1971 met Jack Klugman, Norma 

French en David Mann. Het gaat finan
cieel niet best met de kinderboerderij van 
Barney die hij in hartje New York in stand 
houdt en die erg in trek is bij het jonge 
volkje. De sluiting lijkt onafwendbaar... 
(Ned. 1, om 16u.08) 

WOENSDAG 4 MAART 

POSITIEVE LD. 
Een jonge, knappe vrouw wordt op 

brutale manier verkracht. Met een nieu
we identiteit gaat zij op zoek naar de 
dader. Amerik. triller van Andy Anderson 
uit 1986 met Stephanie Roscoe. (BBC 2, 
om 22u.) 

DONDERDAG 5 MAART 

REPO MAN 
Wanneer punker Bud tegelijkertijd zijn 

job en zijn liefje verliest, besluit hij als 
helper van een ,,repo man" (iemand die 
auto's rekupereert van eigenaars die niet 
kunnen betalen) te gaan werken. Zo 
beleeft hij de meest krankzinnige avontu
ren. Amerikaanse film van Alex Cox 
(1984) met Emilio Estevez en Harry Dean 
Stanton. (TV2, om 22u.30) 

VRIJDAG 6 MAART 

HET KEERPUNT 
Na jaren ontmoeten twee vriendinnen 

elkaar weer. De ene is een prima balleri
na, de andere een huisvrouw/danslera
res. Amerik. film van Herbert Ross (1977) 
met Anne Bancroft, Shirley MacLaine en 
Mikail Barisjnikov. (Ned. 2, om 23u.28) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 122 
HORIZONTAAL 

1. Vroeger een ruimte, nu een werkruimte 
(6) 

8. Voor dat stuk weg tieb je geen vervoer
middel nodig (11) 

9. Traditioneel Engels konsumptie-artikel 
(3) 

11. Hier zou je kunnen struikelen als je 
onderweg bent (6) 

12. Zo doende kom je weer tot rust (8) 
13. Voorzien in de behoeften om te kunnen 

blijven bestaan (15) 
16. Woning waar je kunt zien hoe laat het 

is? (8) 
17. Zo'n lapje heeft geen enkele waarde (3) 
18. Die positie wordt op den duur vermoei

end (6) 
19. Van deze groep is niemand uitgezon

derd (8) 

VERTIKAAL 

1. Met zulke gewonnen prijzen kan straks 
een ander aan de haal gaan (12) 

2. Tussenruimte (6) 
3. In deze situatie, zo wordt beweerd, heb 

je ook de wijsheid in pacht (3) 
4. Sleuren zij misschien plattegronden 

achter zich aan ? (12) 
5. Laat 't hoofd niet hangen! (3, 2) 
6. Behuizing van een agressieve politikus 

(10) 
7. Die strepen lopen niet door (12) 

10, Huwelijksband (9) 
14. Die speelt roekeloos met zijn gezond

heid (7) 
15. Spijtig! (6) 

OPLOSSING OPGAVE 120 
Horizontaal: 1. tam; 4. hervat; 7. bed; 
9. klankleer; 12. tandglazuur; 13. met 
hand en tand; 15. eindjes; 17. marine; 
19. opgemaakt; 21. radio. 

Vertikaal: 1. te; 2. Meer; 3. veelstem
mig; 5. vangnet; 6. telegraferen; 8. 
beraad; 10. tuinbank; 11. kreatie; 14. 
Doel; 16. dupe; 18. maart; 20. tuig. 

Wij vewachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 122 ten 
laatste dinsdag 10 maart op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

Rita Verlinden uit de Kannoniersweg 
43 in 2820 Bonheiden wint een boe
kenpakket want haar gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
120 werd uit de korrekte inzendingen 
getrokken. 
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SATERDAG 
Mag Miet Smet nu ook 's nachts 
staatssekretaris zijn? 

Voortaan ook: 
Nachtarbreien 

l 

Lees: 
„Sabenadelen" 

Zetduivel 
Karnafval 

AHASVERUS 
„BRTN gaat zendtijd verhuren", 
las Ahasverus 
En de juiste prijs Is... 

Snelheidsskiers behaalden 
verpletterende rekords. 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Rap roetsjen we vanuit 't Barrikadenplein 
met ons Golfke Diesel weg uit Brussel; nog 
juist groen aan 't Madouplein en dan ,de put' 
van Sl.-Joost-ten-Node ,in'. Na een stuk 
autosnelweg .hangen' we in d'oude Brabant
se hoofdstad Leuven achter de stedelijke 
vuilniswagen die de laatste resten van de 
vrijdagmarkt wegvoert. Bankdirekteur L. 
Ghekiere nodigde uit. Hij is Westvlaming en 
een der 23 zetelhouders van de Nationale 
Bank. Onder leiding van zijn even West-
vlaamse grote baas, Alfons Verplaetse, mo
gen we met ,1e tout Louvain' 213 bladzijden 
NB-jaarverslag op zijn waarde beluisteren. 
Tussen de grijze tabellen, grafieken en ba
lansen vinden we twee veelkleurige school-
foto's, een van de Regentenraad, de andere 
van het Sensorenkollege. 29 keurige heren 
— de dames zijn voor de volgende genera
tie! — geschaard rond zwaar-houten tafels, 
als onaantastbare kanunniken van hét Bel
gisch kapitaalskapittel. 

Temidden van de grote krisis in 1850 werd 
de NB opgericht o.m. om de rampzalige 
gevolgen van het toenmalig ekonomisch li-

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

fan 
Berg 17 • B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

beralisme te voorkomen. Frangois-Philippe 
de Haussy, een Bergens advokaat, tevens 
senator en dé grote fondé de pouvoir van de 
Waalse glas- en metaalsektor, zou er de 
eerste goeverneur van zijn. Hij nam hiervoor 
als minister van Justitie ontslag, wat ik kan 
begrijpen... De jonge bufferstaat beleefde 
een woelige tijd. Henri de Brouckère — die 
van het plein! — leidde met een aantal 
technokraten een soort zakenkabinet om het 
lek-geslagen koninkrijkje drijvend te houden. 
In Frankrijk woedde de omwenteling van 
1848 nog na; in Vlaanderen was de aardap
peloogst mislukt en de tekstiel in mekaar 
gestort. Met de industrieel geworden land
adel van toen trachtte Frangois-Philippe dit 
bufferstaatje een verankerde geldadel te be
zorgen ! In 't jaar 2000 zal de NB 150 jaar oud 
zijn. De bonne bourgeoisie van die tijd deem-
sterde weg uit de gelederen van de hoog
waardigheid. En de zuilenpatroons namen 
de een na de ander hun zetels in. Via jaren 
trouwe kabinetsdienst bij Wilfried f̂ /lartens 
bezette Alfons Verplaetse, met de zegen van 
het ACV, er de beste van. Achter dit West-
vlaamse, Dehaense geweld zien we op de 
foto de eerder ascetische Jan Hinnekens van 
de Boerenbond en de braaf-ogende oud-
kajotter Willy Peirens... Kinderen van ons 
Volk, zou Anton Coolen over hen kunnen 
geschreven hebben... — Wat te laat binnen 
gekomen, beluisterde ik van op de laatste rij, 
de oren spitsend omwille van de zware 
Westvlaamse ondertoon, de ronde zinnen 
van Fons, die in Poupehan met Jef Houthuys 
'n regering leven liet... Hij verlaat de statistie
ken en vertelt zoals Leo Tindemans het 
steeds zo sistematisch doet, wie hij ontmoet
te en waarover de geldgoden het dan wel 
hadden. Neen, in de States kennen ze België 
niet en nog minder Vlaanderen of Wallonië. 

Wél Brussel! (Onderverstaan: laat ons alles 
één zijn in het je weet wel welk neo-Belgicis-
me!) Het maakt indruk op de luisterende 
technokraten. Maar mij doet 't even pijn. En 
ik vertel het hem achteraf ook. Wij, zonen 
van de gebelgde telgen der zuidelijke Neder
landen! I^et een wereldbekende Breugel en 
een Rubens, met ons' nooit geëvenaarde 
wandtapijten en een gouden zeevaarttijd 
tussen Nieuw Amsterdam (New York), Kaap
stad en de Gordel van Smaragd. Om de 
jezuïetenprestaties van ene Verbiest bij de 
mandarijnen niet te vergeten... Zou student 
Alfons Verplaetse de wereldadem van ons' 
Leuvens-Brabantse Grote Markt dan nooit 
gevoeld hebben? De NB woont er in het 
Tafelrond, het laatste werk van Matheus de 
Layens. 40 jaar lang bouwde die het grote 
kernland — Brabant wereldwijd — bekend 
met de puurste gotiek! Wie kent er ons 
stadhuis niet ? Of de Lakenhalle (nu 't univer-
siteitssekretariaat). Met de St.-Pieterskerk 
en die van Diest of die van Tienen en van 
Zoutleeuw... kan je ook de wereld rond. 
Allemaal de Layens! We weten niet waar hij 
geboren is, maar zoals bij Frederico Garcia 
Lorca ,,ging zijn adem over in de muren waar 
eens fiij stond". Hij stierf in 1483 in onze 
buurt, aan de Kuithoek, niet ver van waar de 
Leuvense Voer in de Dijle stroomt. En hij ligt 
begraven in de St.-Jakobskerk, waar wij 

zoveel herinneringen aan overhouden. Zou 
Fons de universele geest van dat erfgoed 
niet beseffen ? Hij is toch geen elitaire centen 
— de Haussy — of toch? Boven die Leuven
se Nationale Bank huisden generaties lang, 
de Fédé-studenten. De kapitaalkrachtige zo
nen uit de hoogovens-, glas- en cementmid-
dens, die de Federatie van de Waalse stu-
dentenklubs uitmaakten. Van hieruit werden 
zovele PSC'ers, ook PRL'ers en een zeld
zaam-late PS'er, Guy Spitaels, in de machts-
posten van het frankofoon-Belgisch huis ge
lanceerd. Zij zijn er totaal uit verdwenen, 
zoals de Layens' oorspronkelijk-gotisch Ta
felrond al van in 1553 niet meer bestaat. De 
Leuvense brand die het toen vernielde werd 
nog eens grondig overgedaan door 't oor
logsgeweld van 14-18 en 40-45. Maar met dit 
grote verschil dat de Layens' werk telkens 
weer werd herbouwd. En de Vlaamsgezinde 
Lierse kunstsmid, Lodewijk van Boeckel, 
mocht er zelfs zijn gesmede windwijzers 
bovenop zetten. Óns aller goeverneur, de 
rijkskassier, kapittelde ook die politici, die in 
ons oliekrisisjaren van 1974 het ambtenaren-
dom van het koninkrijk met 200.000 eenhe
den lieten aangroeien... Wat bij mij een 
tweede vraag uitlokte: wie moest wie daar
voor verwittigen en vooral wanneer? De 
bevoorrechten van de staat die gaandeweg 
in de standenadel opklommen, onder de 
ACV-vlag — met 't overgenomen groen van 
Priester Daens' revoltevaan dan nog wel — 
droegen méér verantwoordelijkheid hiervoor 
vanuit hun chef de cabinetzetel, dan ik vanop 
de laatste rij... Ik voel me daar zo'n beetje als 
Pieter Goutereel die wat verder in het Leu
vens stadhuis, namens de ambachtslieden, 
protesteerde tegen de ondubbelzinnige hou
ding van de 14e-eeuwse patriciërs. Ook zij 
bedachten de baten voor zichzelf en lieten 
de zorgen voor de anderen, voor de ambach
ten. Maar als genodigde mag je niet te bitter 
zijn. En daarom had ik liever aan mijn rijks
kassier op werkbezoek in mijn geboortestad, 
een Leuvens gouden florijn meegegeven. 
Maar spijtig, ik bezit er geen! Ooit werden, 
niet zover van de Leuvense Nationale Bank 
er precies 45.723 stukken geslagen ten tijde 
van Filips de Goede. Ze waren met hun 
klimmende Brabantse Leeuw wereldwijd ge
geerd omdat ze meer waard waren dan bv. 
de Engels nobels. Alle hoven van de toenma
lige Europese geldadel potten ze op omwille 
van hun 19 karaatsallooi. Graag, Mijnheer de 
Rijkskassier, wil ik — liefst met u en heel ons 
volk — vanuit onze groeiende Konfederatie 
der Nederlanden deze muntslag van de wel
vaart dienstbaar overdoen, zoals het in die 
tijd lukte vanuit een bewust burgerschap, de 
wereldgemeenschap ten bate. België zal dan 
zachtjes zoals René de Clerck het reeds in 
1917 voor de Raad van Vlaanderen schreef, 
overgegaan zijn in een Europese uitvaart van 
staten. En de Nationale Bank, ooit geregeerd 
van de Haussy tot Verplaetse, zal een zetel 
zijn van de Europese Federale Bank. 

Matheus de Layens bedacht niet tever
geefs onze Brabantse gotiek met eeuwig
heidswaarde... 

Willy Kuijpers 
Algemeen sekretarls 
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UIT DE REGIO 

GEDENKBOEK 
HENDRIK BORGINON 

Op 2 november 1990 was het honderd jaar 
geleden dat Hendrik Borginon werd geboren 

Mr Hendrik Borginon, in de eerste wereldoorlog 
sekretaris van de Frontbeweging, daarna mede
oprichter van de Frontparti) en later van het VNV, 
aktief in verscheidene Vlaamse verenigingen, was 
eén van de merkwaardigste figuren die de Vlaamse 
Beweging m het algemeen en het Vlaams-nationa-
lisme in het bijzonder hebben voortgebracht 

Borginon was een grote persoonlijkheid, hande
lend naar eigen inzicht en overtuiging, met bang 
om harde waarheden te verkondigen of tegen de 
stroom in te roeien Intelligent als hij was, en 
politikus in hart en ziel, stelde hij zich tot doel de 
verzuchtingen van zijn frontmakkers uit '14-'18 te 
venwezenlijken 

VERDRAAGZAAM 

Men kan stellen dat Borginon één van de grond
leggers IS van een helder doordacht federalisme als 
antwoord op de Vlaamse achteruitstelling in het 
Belgisch kader Sinds 1970 werd met de opeenvol
gende staatshervormingen ten dele en onvolmaakt 
dit federalisme gerealiseerd 

De godsvrede, de samenwerking van alle Vlaam
se krachten over ideologische grenzen en partij-
grenzen heen voor de ontvoogding van het Vlaam
se Volk, heeft Borginon steeds nauw aan het hart 
gelegen Verdraagzaamheid en een demokratische 
gezindheid waren voor hem fundamentele waar
den 

Van de Eerste Wereldoorlog tot op hoge leeftijd 
heeft Borginon zich tevens ingezet voor een vreed
zamere wereld 

Vanuit deze optieken heeft hij mee zijn stempel 
gedrukt op het maatschappelijke en politieke leven 
van zijn tijd en werden vele van zijn ideeën univer
seel en van alle tijden 

HERDACHT 

Een aantal verenigingen waarin Mr Borginon 
aktief was (het verbond VOS, het Uzerbedevaartko-
mitee, het Verbond der Vlaamse Akademici, de 
Vlaamse Volksbeweging en het Vlaams Pleitge-
nootschap bij de balie te Brussel), vonden dat de 

verjaardag van Borgmons geboortedag met onop
gemerkt mocht voorbijgaan en richtten een Her-
denkingskomitee 100 jaar Hendrik Borginon op, 
met de bedoeling een passende hulde te brengen 
aan de Vlaamse voorman Hierbij kregen zij des
kundige ondersteuning van het Archief en Docu
mentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme 

Hun inspanningen rezulteerden in een herden
kingsplechtigheid die plaats vond op 23 maart 1991 
in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel 

De toespraken en de getuigenissen die bij deze 
gelegenheid werden gebracht zijn nu gebundeld in 
een gedenkboek dat tevens de belangrijkste pers-
komentaren van voor en na de herdenkingsplech
tigheid bevat 

Gedenkboek Mr. Borginon 1890-1990. Brussel 
21 februari 1990. Uitg. Herdenkmgskomitee 100 
jaar Hedrik Borginon. 60 biz., gillustreerd, 395 
fr. Verkrijgbaar bij: Verbond VOS, E. Jacqmain-
laan 124,1000 Brussel (rek. nr. 430-0697371-29) 
of IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 49,8600 
Diksmuide (rek. nr. 474-3100521-50) door stor
ting van het verschuldigd bedrag met vermel
ding „Gedenkboek Borginon". 

LEVEN EN WERK 
VAN FLOR GRAMMENS 

Het Historisch Museum van de Vlaamse Strijd te 
Aalter brengt een overzichtstentoonstelling over de 
figuur en de aktie van Flor Grammens 

Florimond Grammens (Bellem 1899 — Deinze 
1985) was de promotor van de aktie rond de 
taalgrens en de toepassing van de taalwetten 

Zijn levensloop wordt op een plastische en aan
schouwelijke wijze geïllustreerd door foto's, auten-
tieke dokumenten, spotprenten, levenstaferelen, 
rekonstrukties, oude films en interviews 

Onderwerpen de eerste levensjaren, de taal-
grensonderzoeken en taalgrensakties, het omstre
den optreden als kladschilder, de gevangenispen-

kelen, de taaikommissie, het parlementair optre
den, de Wereldtentoonstellingsaktie, de Vlaamse 
Volksbeweging en tenslotte de bouw van het Histo
risch Museum van de Vlaamse Strijd 

De tentoonstelling draagt de titel Rebel voor 
Vlaanderen — Leven en werk van Flor Grammens 
en loopt van 28 maart tot 20 april en van 21 mei tot 
31 juni 

Openingsuren dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 
12u , 13u 30 tot 17u , zaterdag en zondag 13u 30 
tot 17u , maandag en wettelijke feestdagen geslo
ten Rondleidingen Telefonisch te bespreken 

Het Historisch Museum van de Vlaamse Strijd is 
gelegen aan de Museumstraat 103 te 9881 Aalter-
Bellem (091/74 34 99). 

VOLKSKULTUUR IN 
DE LAGE LANDEN 

Op 7 maart organiseert het Informatiecentrum 
Volkscultuur met medewerking van de Vlaamse 
Culturele Koepel (VCK) onder het tema Volkskul-
tuur in de Lage Landen een kollokwium in het 
domein de Beekse Bergen in Hilvarenbeek (provin
cie Noord-Brabant, NL) 

De organisatoren willen met dit initiatief kontak
ten leggen tussen personen en verenigingen uit 
Vlaanderen en Nederland, wederzijds het over
heidsbeleid en de strukturen in de sociaal-kulturele 
sektor leren kennen en de Nederlandse kuituur 
ondersteunen en bekend maken Dat moet gebeu
ren op bazis van kwaliteitseisen en rekening hou
dend met het feit dat de kultuurbeleving zich 
afspeelt op verschillende nivo's 

Prof H Pleij (Nederlandse letterkunde, Universi
teit Amsterdam) Dr G Bodifee (wetenschappelijk 
redakteur De Standaard), Prof T Bevers (socio
loog, Erasmusuniversiteit Rotterdam) H Rau (Staf
medewerker Vlaams kultureel centrum de Brakke 
Grond, Amsterdam), Mr O Bijster (direkteur Ver
eniging voor Kunstzinnige Vorming, Utrecht) W 
Vandaele (sekretans Algemeen Nederlands Con
gres) en Prof S Top (Seminane Volkskunde K U 
Leuven) zegden hun medewerking aan het kollok
wium toe 

De Referaten zullen afgewisseld worden door 
amateurgroepen uit de sektoren dans, instrumenta
le en vokale muziek 

Het Nederlands Centrum voor Volkskultuur en de 
Vlaamse Culturele Koepel besloten naar aanleiding 
van dit kollokwium na te gaan welke plaats het 
Nederlandstalig koon/verk of komposities van Ne
derlandstalige kunstenaars m Nederland en Vlaan
deren innemen in het geheel van het repertoire van 
de sektor amateunstische kunstbeoefening Daar
toe werd, in onderling overleg, een enquête opge
steld en verspreid binnen de sektor De rezultaten 
kunnen een aanwijzing geven m welke mate dit 
gedeelte van ons gemeenschappelijk kultuurpatn-
monium door verlies wordt bedreigd Op bazis van 
de gegevens kan nadien overwogen worden, welke 
maatregelen hienn verbetenng kunnen brengen 
De rezultaten van de enquête zullen tijdens het 
kollokwium toegelicht worden 

In de rand van het gebeuren heeft doorlopend 
een informatiebeurs plaats Organisaties uit de 
sektor amateurkunst krijgen de gelegenheid zich 
voor te stellen aan het publiek Er is —tussendoor 
en achteraf— ruimte voorzien voor kontakten 

Later zal van de referaten en de tussenkomsten 
een verslagboek uitgegeven worden Daarin zal 
eveneens een adressenlijst opgenomen worden 
van de organisaties die in Nederland en Vlaande
ren op hel terrein aktief zijn 

Voor verdere inlichtingen kan men steed te
recht bi| Reinhoud D'Haese, Baron Dhanislaan 
20, bus 1, 2000 Antwerpen, tel. 03/216.37.24. 

VERROKEN 
In de boekbespreking Eer} biografie 
van JanVeroken (WIJ, 21 febr j ) is op 
bIz 19 m de derde paragraaf een ver
gissing geslopen De laatste zin van 
dee paragraaf moet als volgt geleen 
worden' ,,Het was een van de vele 
interpellaties van Verroken die gewoon
lijk eindigden op een motie van vertrou
wen (en met wantrouwen) m de rege-
nng" 
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HET EUROPEES 
SUBSIDIE
ZAKBOEKJE 

U weet het of u weet het niet, maar voor heel wat 
initiatieven bestaan er Europese subsidies of goed-
)<opere leningen. Het gaat hier echter om een 
wirwar van duizenden regelingen, manieren en 
sistemen. Veel bedrijven slagen er daardoor niet in 
om aan de gelden te geraken die door Europa ter 
beschikking gesteld worden... 

Uitgeverij Kluwer wilde hier het gat in de markt 
opvullen en vroeg aan lic. Gilbert Vanoverschelde, 
adviseur in het Europees Parlement, een overzich
telijke uitgave tot stand te brengen met duidelijke 
beschrijvingen van de diverse subsidieregelingen. 
Zopas kwam dit handige werk van de pers. 

Het vermeldt klaar en duidelijk (trouwens voor
zien van een erg ruim register dat u meteen 
wegwijs maakt in het werk) waarvoor u allemaal 
subsidies kunt krijgen, hoeveel subsidie u kunt 
verwerven, waar u terecht moet voor de aanvragen, 
waar u verdere informatie kunt bekomen enz... 

Dit werk is zeker het aanschaffen waard indien u 
echt wil bijblijven en toekomstgericht wil werken... 
U kunt toch niet dulden dat uw konkurrenten gaan 
lopen met subsidies, waarop ook u recht hebt? 
Voor de prijs van het werk in handig zakformaat kan 
u echt dit risiko niet lopen... 

Tot einde maart kan men intekenen voor een 
abonnement op het Europees subsidiezakboekje 
voor de prijs van 1.360 fr. (= 15% korting). Dit 
betekent dat u nu dit zakboekje ontvangt en de 
volgende jaren ook telkens de nieuwe geaktuali-
seerde uitgave. Een eksemplaar van het zakboekje 
kost later 1.850 fr. 

Dit is ook de prijs voor een abonnement vanaf 
april. U kunt bestellen bij Kluwer Editorial (Euro
pees Subsidiezakboekje), Excelsiorlaan 18 te 1930 
Zaventem of bij de auteur: G. Vanoverschelde, A. 
Scheuremanspark 13 te 8210 Loppem. (betalen na 
ontvangst faktuur) 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

VAN KERCKHOVEN | 2 5 | 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
ZAAKVOERDER 

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

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

Fax: 015/25.13.44 
UW PERSOONLIJKE WENSEN 

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

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

pen. 
A Volledig pakket naar wens: 
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING. 

VU-BRASSCH/\AT KREEG VOORPROEF 
VAN UNIVERSITAIR ONDERZOEK 

Het Buitenbeek van de Week beent deze 
week naar Brasschaat, waar de VU-afdeling, 
zoals zovele afdelingen, de plaatselijke be-
stuursverkiezingen gekoppeld heeft aan een 
gezellige ledenbijeenkomst. VU-Brasschaat 
vond echter dat het ,,iets méér mocht zijn" en 
liet een gezaghebbende stem aanrukken om 
de verkiezingen van 24 november j. l . te evalue
ren. Aldus kregen bestuursverkiezingen en 
traditionele drink een toegevoegde waarde 
mee die de trofee van Buitenbeen verdient. 

Op 6 februari jongstleden gaven de leden en 
simpatisanten van de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten afdeling Brasschaat elkaar voor het 
eerst rendez-vous in 1992. In de vooravond 
werden de bestuursverkiezingen gehouden 
waarbij alle kandidaten unaniem verkozen wer
den. 

VOORPROEFJE 

Daarna was het de beurt aan prof.dr. Mare 
Swyngedouw, verbonden aan het Departement 
Sociologie van de KU-Leuven en één van de 
bezielende krachten achter het enkele maan
den geleden opgerichte Universitair Steunpunt 
Politiek Opinie-onderzoek, een gezamenlijk ini
tiatief van alle Vlaamse universiteiten, om een 
grondige verkiezingsevaluatie op te zetten. Dit 
onderzoek loopt nog volop, maar Brasschaat 
kreeg een eerste voorproefje. Dr. Swyngedouw 
situeerde zijn evaluatie op twee vlakken. 

Enerzijds schetste hij het sociologisch ver
haal van onze samenleving sinds de jaren '60 
tot heden. Tot en met 1981 was het behoud van 
de tewerkstelling een absolute beleidsprioriteit 
waar niet aan getornd werd. Het breekpunt is 
1981. Vanaf dan geeft men de voorrang aan de 
winsten van de privésektor en de beurs om zo 
onrechtstreeks de werkgelegenheid op peil te 
houden. 

Ten tweede is het vanaf dat ti)dstip dat de 
,,traditionele partijen", waarbij Swyngedouw 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten ook rekent, 
afstappen van de ,,beloftenpolitiek" aan hun 
kiespubliek. Als we er de verkiezingspropagan
da van de afgelopen verkiezingen op napluizen 
is er slechts één partij, het Vlaams Blok dat aan 
haar kiezers nog de hemel op aarde belooft met 
één slagzin. De andere partijen spelen tema's 
uit en schrijven programma's. 

PARTIJ VAN HET MIDDEN 

In een tweede gedeelte legde Swyngedouw 
de resultaten voor van een onderzoek bij een 
representatief gedeelte van de Vlaamse bevol
king net voor de verkiezingen van 24 nov. '91. 
Daarin werd gevraagd op welke assen men de 
Vlaamse politieke partijen situeert; liberaal-
ekonomisch (kapitaalsbelangen verdedigend) 
of sociaal-ekonomisch (werknemersbelangen 
verdedigend), kommunautair of niet-kommu-
nautair, milieubewust of niet-milieugericht en 
tenslotte vreemdelingvriendelijk of niet. De re
sultaten van deze bevraging zijn op z'n zachtst 
gezegd een beetje verwonderlijk. 

Prof. Swyngedouw liet VU-Brasschaat 
een voorproefje smaken van de gron
dige verkiezingsevaluatie die in de 
maak is. 

De CVP wordt naast de PVV bij de kapitaals-
belangen verdedigende partij gesitueerd. De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten worden begrij
pelijkerwijs als een kommunautaire partij be
schouwd maar verder komt de VU op alle 
andere assen in een centrumpositie terecht: zij 
wordt ofwel erg tegenstrijdig ofwel als vaag 
geëvalueerd door de ondervraagden, waardoor 
het gemiddelde eindcijfer perfekt in het midden 
komt te liggen. 

HART ONDER RIEM 

Volksvertegenwoordiger Herman Lauwers 
lichtte tenslotte de beslissing van de VU Vlaam
se Vrije Demokraten toe om toch te participe
ren in de Vlaamse Regering. Hij gaf ruiterlijk 
toe de dagen na de verkiezingen even van slag 
geweest te zijn. Hij liet ook niet na iedereen te 
bedanken voor de talloze simpatiebetuigingen 
en de hulp tijdens de kampanje. Ondanks het 
eerder negatieve panorama van het moment 
stak Herman Lauwers de talrijke aanwezigen 
een hart onder de riem door erop te wijzen dat 
de rol van de VU verre van uitgespeeld is, als zij 
ook in haar maatschappelijk profiel door een 
deel kiezers beter wordt herkend. 

En toen kwam de receptie... en kwamen de 
tongen los. 

Peter Oesmet 

WIJ — 28 FEBRUARI 1992 44 



UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

28 BOECHOUT: Bestuursverkiezingen VU-Boe-
choutA/remde, van 19u.30 tot 22u.30 in café Het 
Hoefijzer. 
29 MERKSEM: Om 20u. in Vlanac, Bredabaan 
360: kaartavond. Deelname 100fr. p.p. Inschrijving 
ter plaatse. Org.: VU-Merksem. 

MAART 
7 MERKSEM: Jaarlijks bal van VU-Merkserri, vanaf 
20u. in zaal Wilgenhof, Moeshofstr. 138. Diskobar 
Ronnie. Inkom 100 fr. Kaarten bij bestuursleden. 
13 MORTSEL: Kaas- en Wijnavond in zaal Atrium, 
St. Bernadettestraat 7. Gastspreker is Walter Luy-
ten over ,,Litouwen". Aanvang: 20u. Org.: VVB-
Morlsel/Boechout/Borsbeek. Info: 03/440.86.16. 
14 STABROEK: Kaas- en Vleesbuffet in Rosmo
len, Kerkedam-Stabroek. Aperitief tussen 19u.30 
en 20u. Deelname: 375 fr. Inschrijven voor 10/3 bij 
bestuursleden VU-Stabroek en Berendrecht-Zand-
vliet. 
14 MERKSEM: gezellige Mossel-avond in Vlanac, 
Bredabaan 360. Aanvang 20u. Inschrijving aan 350 
fr.p.p. in Vlanac, op vrijdagavond vanaf 20u. of 
zaterdag vanaf I4u. 
14 BERCHEM: Kaas- en Wijnavond van Vlaande
ren 2000. Vanaf 20u.30 in Zaal Rubens, Statie
straat 175 (vlak bij station). Deelname: 350 fr. 
Vanaf 23u.: eksotische dansnacht vol wereldmu
ziek. Kaarten op tel. 03/322.20.14 (A. Peeters). 
21 WOMMELGEM: Algemene Ledenvergadering 
KK. Jan Puimège. In de Bovenzaal van Klubhuis 
Bayer. Info en inschrijven: Ward Herbosch 
(353.68.94), Geert Bellefroid (353.16.93) of Lud-
gaar Boogaerts (322.27.75). 

ROUW TE PUTTE 
Men meldt ons het overlijden van mevrouw Maria 

Constantie Jacobs, echtgenote van Frans Van 
Dessel. Maria was op 28 augustus 1929 te Beerzel 
geboren en is na een langdurige ziekte op 21 
februari j . l . te Mechelen overleden. 

De afgestorvene, die een trouw VU-lid en lezer 
van WIJ was, werd verleden woensdag gekre-
meerd, haar as werd uitgestrooid op Schoonselhof. 

De redaktie biedt Frans Van Dessel en de rou
wende families blijken van diep medeleven. 

RAF BIETS 
OVERLEDEN 

Op 21 februari overleed te Lint op 65-jarige 
leeftijd Volksunie-voorzitter Raf Biets. 

Raf was als medestichter sinds meer dan 30 jaar 
aktief in de VU-afdeling van Lint. Wij verliezen in 
Raf niet alleen een van de VU-steunpilaren maar 
vooral een goede vriend, wij zullen de eigen in
breng en het entoesiasme van Raf missen. 

Bij Raf was je steeds welkom, steeds had hij tijd 
voor zijn medemens, voor de Vlaamse mens, voor 
zijn Vlaamse volk om wiens welzijn hij zo bekom
merd was. 

De VU-Lint biedt zijn echtgenote en familie haar 
oprechte deelneming aan. 

DEBAT 
HUGO SCHILTZ-FIUP DEWINTER 

Op initiatief van de Antwerpse Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap kruisen senator Hugo Schiltz 
(VU) en kamerlid Filip Dewinter (VI.Blok) de politie
ke degens met mekaar. 

Het debat gaat door op dinsdag 3 maart om 
20U.30 in het Alpheusdal, Frans Williotstraat te 
Berchem (Antw.). 

Onder leiding van Siegfried Bracl<e (BRTN) wor
den volgende onderwerpen aangepakt: De Vlaam
se onafhankelijkheid. Geen kompromissen?, Ma
rokkanen terug naar huis... 

Het spreekt vanzelf dat voor deze interessante 
konfrontatie veel volk zal opdagen. Tijdig aanwezig 
zijn is dus de boodschap! (Inkom 100 fr.) 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. Antwerpen 
werkt aan de uitbouw van een veelzijdig (kans-) armoedeprogramma dat loopt over 
meerdere jaren. 

Het O.C.M.W. zoekt daartoe verscheidene 

MEDEWERK(ST)ERS die daartoe contractueel tewerkgesteld zullen worden binnen 
volgende diensten en projecten: 

1. de sociale diensten: 
MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ERS 
2. het Vlaams Fonds voor Integratie van Achtergestelden: 
VAKMAN A3 
voor het geven van opleiding houtbewerking, schilderen, behangen aan laaggeschoolde 
werklozen (projectuitvoerder V.Z.W. Werkatelier Binnenstad) 
3. in het kader van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen: 
MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ERS 
ten behoeve van al wat volgt: 
Projectwerking rond sociale dienstverlening: 
— Uitbouw buurtgerichte werking sociale dienst 
— Budgetbegeleiding 
— Methodiekontwikkeling 
Projectwerking rond wonen en huisvesting 
— Sociale huurcel (uitbouwen en opvolgen van huisvestingsmogelijkheden voor 

kansarmen) 
— Begeleiding renovatiewerken (teambegeleiding werklieden) 
Projectwerking rond gezondheidszorg 
— nazorgteam m.b.t. kinderpsychiatrie (multidisciplinair team) 
Projectwerking rond tewerkstelling en vorming: 
— begeleiding sociaal tewerkgestelden (laaggeschoolden begeleiden tijdens korte 

tewerkstelling binnen O.C.M.W. en mogelijkheden verkennen tot duurzame tewerk
stelling) 

INSTRUCTEURS M/V 
(ervaring in onderhoudstaken) voor: 

— leerwerkplaats voor mannen en vrouwen (laaggeschoolden elementaire vaardighe
den bijbrengen) 

Voor de betrekkingen die open staan voor maatschappelijk werk(st)ers komen personen 
in aanmerking met een diploma van het Hoger Ondenwijs van het Korte Type met 
volledig leerplan of sociale promotie, met een voorkeur voor het sociaal hoger onderwijs 
(maatschappelijk assistent, sociale verpleegkunde, sociaal adviseur). 

Schriftelijke sollicitaties met CV. dienen toe te komen op het O.C.M.W. ten laatste op 10 
maart 1992. 

De volledige aanwervingsvoorwaarden en de gezochte werknemersprofielen zijn te 
bekomen bij de Coördinatiecel Kansarmoede, 2de Directie, Lange Gasthuisstraat 33, 
2000 Antwerpen op het telefoonnummer 03/223.58.48 (Christiane Geudens). 
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BRABANT 
FEBRUARI 
28 ZEMST: Bestuursverkiezing van VU-Groot-
Zemst (Elewijt-Eppegem-Hofstade-Weerde-Zemst) 
in de Schranshoeve te Eppegem, van 20 tot 22u. 
Kandidaturen tot 26/2 bij H. Van Inthoudt, Grens-
straat 20, 1981 Hofstade (015/416.233). 
28 ITTERBEEK: VU-Bestuursverl<iezingen tussen 
19 en 21u. in St.Pietershof (Vrije Basisschool) 
Kerl<straat 61, Itterbeel^-dorp. Gastsprel<er; Hugo 
Coveliers. 
28 LEUVEN: Om 20u. bij Jan Siffert, Vaartstr. 19: 
bestuursverl<iezing VUJO-arr.Leuven. Meer info: 
Jeroen De Snnet (016/25.93.94). 
28 LENNIK: Jaarlijl<s Mosselfestijn in feestzaal van 
het gemeentelijlc Sport- en Ontmoetingscentrum, 
A.AIgoetstraat te Lennik. Vanaf 18u. Ook op 29/2 
vanaf 18u., op 1 en 2/3 vanaf 12u. Org.: VU-Lennik. 
28 PERK: Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse 
w/ijze. Vanaf 19u. in de Parochiezaal van Perk, 
Kampenhoutsesteen«?eg 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. 
28 GROOT-DILBEEK: receptie voor alle leden en 
simpatisanten van de 6 afdelingen, vanaf 20u. in 
St.Pietershof (Vrije Basisschool), Kerkstraat 61, 
Itterbeek-dorp (verlengde van Weidestraat Dil-
beek). Kamerlid Hugo Coveliers w/erd uitgenodigd 
om het w/oord te voeren. 
29 ZELLIK: 3de Breugel- en Kaasavond. Vanaf 
17u. in de Gemeentelijke feestaai. Noorderlaan. 
Org.: VU-Zellik. 
29 TERALFENE: Volkseetmaal in zaal Gildenhuis, 
Daalstraat, vanaf 18u. Ook op 1/3 van 11u.30 tot 
15U.30. Org.: VU-Teralfene. 
MAART 
1 TIELT-WINGE: Winterwandeling doorheen het 
Walebos o.l.v. Norbert Mues. Start aan café ,,bij 
Plas" te Motbroek om 14u. Deelname gratis. In
schrijven hoeft met. Duur: ca. 1u. Iedereen wel
kom. Org.: Vlaamse Knng Tielt-Winge. 
5 MACHELEN: Bestuursverkiezingen in „Hertog 
van Brabant", Turcksinstraat, van 19 tot 22u. 

ADVERTENTIE: 

GEMEENTE 
GRIMBERGEN 

(Provincie Brabant) 

V\/erft aan: 

EEN POLITIEAGENT 
(IMA/) 

WERVINGSRESERVE VAN 3 JAAR 
De kandidatuurstellingen, eigenhandig 
geschreven, worden gericht aan de 
heer Burgemeester van Grimbergen 
met een aangetekende brief en dienen 
uiterlijk ter post afgegeven te w/orden 
op 15 maart 1992. 

Inlichtingen: 02/260.12.11 

Namens het college van Burgemeester 
en Schepenen. 

in opdracht: 
De Secretaris De Burgemeester, 
J. Van de Velde J P Olbrechts 

7 KEERBERGEN: Tweede Spagetti-avond. In zaal 
Berk en Brem te Keerbergen. Aanvang: 18u. 150 
fr.p.p. Org.: VU-Keerbergen. 

5 GROOT-BIJGAARDEN: Open arr. bestuur over 
evaluatie van het regeerakkoord. Kleine zaal v.h. 
Kollegium te Groot-Bijgaarden, om 20u. Org. Arr. 
Halle-Vilvoorde. 
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. 
6 TIELT-WINGE: Criterium ,,Sollen" (oude sport) 
Gespreid over 3 vrijdagen (ook op 13 en 20/3). 
Telkens om 20u. In zaal Wit Huis, Bergstraat, 
O L.Vr Tielt. Wedstrijdreglement ter plaatse. Org • 
Vlaamse Kring Tielt-Winge; 
7 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeenten 
Huldenberg, Loonbeek en Neerijse. Vanaf 9u.30). 
Org.' VU-Huldenberg. 
7 TIELT-WINGE: Ledenfeest met Kaas- en Streek-
bieravond, in het Wit Huis te Tielt. Deelname 250 
fr., -12j. 150 fr. Tegelijkertijd bestuursverkiezingen. 
Kandidaturen bij A Ccppens, Perklaan 36 Winge 
(63.18.15). Org.: VU-Tielt-Winge. 
10 DWORP: Vlaanderen onafhankelijk? Een per
soonlijke babbel met Vic Anciaux, om 20u.30 in 
Gildenhuis te Dworp. Org.: VU-Groot-Beersel. Te
vens huldiging van 2 gemeenteraadsleden: Els 
Germis en Hugo Deville voor hun 20-jarig mandaat. 
13 HULDENBERG: Bestuursverkiezing van 19 tot 
22u. in het nieuwe ,,Buurthuis" te Loonbeek. 
14 ZEMST: Groot-Zemst ledenfeest. Om 20u. in 
het parochiecentrum van Hofstade. Gastheer: Willy 
Kuijpers. Verdere info- 015/416.233 
14 MEISE: Eetfestijn in het restaurant van het 
Sport- en Rekreatiecentrum, Brusselsesteenweg, 
Meise, van 18 tot 21 u. Ook op 15/3 van 11u.30tot 
16u Org.: VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 
15 MACHELEN: VU-restaurant in Hulpkerk,Velt-
mansstraat, vanaf 12u.30. Org.: VU-Machelen. 
16 LEUVEN: Groot debat Happart-Kuijpers te Na
men. Samenkomst te Leuven om 18u30 voor 
Universiteitsbib. Inschrijven bij Jan Siffert, Vaart
straat 19. (onkosten 100 fr.). Org.: VUJO-KUL 
i.s.m. Cercle de Droit de l'Univ. de Namur. 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN MEISE 

De Volksunieafdeling Meise-Wolvertem-Oppem 
hield haar driejaarlijkse statutaire verkiezingen op 
18 januari j . l . onder voorzitterschap van Luk van 
Biesen, afgevaardigde van het arrondissementeel 
bestuur 

De stemverrichtingen waren gekoppeld aan een 
talrijk bijgewoonde nieuwjaarsontvangst waarin 
burgemeester Frans Kerremans en de mandataris
sen Herwig Cornells en Jef Verbesselt aan het 
woord kwamen. 

Aan de verkiezingen namen 90 leden deel. Tij
dens de eerste afdelingsvergadering van 27 januari 
werden de taken als volgt verdeeld: voorzitter 
Jean-Marie Deschrijver; ondervoorzitter Jean-Ma-
rie De Roovere; sekretaris Wauter Jannes; pen
ningmeester Maurice Passchyn; organisatie en 
propaganda Bruno De Smedt en Frans Steyle-
mans, pers Daniël Vissers en Hew/ig Cornells; 
VUJO Wauter Jannes; vrouwenwerking Frieda Ver-
gaelen en Adèle Celis. Leden: Herman Bemls, 
Mare Decannière, Bernard Deman, Kris De Mars, 
Eddy De Smedt, Emiel De Valck, Frans Kerremans, 
Roland Van Buggenhout, Leo Vandenbrande, Roel 
Van Der Stighelen, Jef Verbesselt, Jean-Pierre 
Verbruggen en Jaak Wouters. 

Maurice Passchyn, gemeenteraadslid 

LIMBURG 
FEBRUARI 

MAART 
8 OVERPELT: Mosselfeest in het Pelterke te 
Overpelt. In aanwezigheid van depute Jef Van 
Bree. Van 11 tot 22u. Org.: VU-Overpelt. 
14 NEERPELT: Ie Vlaamse kwis, in parochiezaal 
Dt x'entings (aan de kerk van het boseind te 
Nee,,wit), om 20u. Schitterende prijzentafel. Ploe
gen Lil 4 tot 6 personen. 10 ronden v. 10 vragen. 
Info e-i inschrijven: Leo Domen: 011/64.33.03 of 
Piet TriKi 011/64.42.34. Org.: NVV. 

OOST-
VLAANDEREN 

FEBRUARI 

28 RESSEGEM: Bestuursverkiezingen VU-Herze-
le-Noord, van 19 tot 22u. in café De Warande, 
Ressegem. 

MAART 
5 NIEUWERKERKEN: Bestuursverkiezing ten hui
ze van Oscar en Maria, Kerkveldweg 31, om 20u In 
bijzijn van Willy De Saeger, Mieke Blommaert en 
HugoDe Breucker. 
13 AALST: Bestuursverkiezingen van VU-afdelin-
gen Aalst-Erembodegem-Hofstade, in lokaal De 
IJzer, Vlaanderenstraat 13, van 18 tot 21u. Kandi
daturen tot 3 maart bij Tony Derde, Hyacinthen
straat 24, 9300 Aalst. 
13 SLEIDINGE: VU-Bestuursverklezingen. Rerum 
Novarumwijk, centrum Cardyn vanaf 20u. 
13 ERTVELDE: Tentoonstelling van de Latemse 
schilder Tessely in Vlaams Huis De Veldbloem, om 
20U.30. Org.: VU-Ertvelde 
14SINT-AMANDSBERG: Om 20u. in H. Hartkring, 
H.Hartplein 2: Voorjaarsontmoeting met Breugel-
buffet aan 300 fr.p.p. Tevens bestuursverkiezing 
van 19 tot 22u. Gastspreker: Paul Martens. Inschrij
ven bij Enwin Herman (51.50.08). Org.: VU-St.A-
mandsberg. 
14EVERGEM: VU-Bestuursverkiezingen -i- leden
feest in zaal Elslo-Schuurke, Elslostraat 55., tussen 
18 en 21u. 
15 HERZELE: Volksunie-dansavond in zaal Da 
Vinci te Ressegem. 
21 ASPELARE: 16de Volksunie-eetfestijn van VU-
Appelterre/Outer/Voorde in zaal De Paling, Ge-
raardsbergsesteenweg 279 te Aspelare, vanaf 18u. 
Ook op 22/3 van 11u.30 tot 15u. Keuze uit kip, tong 
en biefstuk. 
21 ERTVELDE: Bestuursverkiezing in Vlaams Huis 
De Veldbloem, vanaf 18u. Met kaasmaaltijd. In
schrijven bij VU-bestuursleden. 
21 SINT-MARTENS-LATEM: Lentefeest in de 
Sporthal van Sint-Martens-Latem, met buffet, mu
ziek en dans. Inschrijven op tel. 091/82.49 27 voor 
14/3 of 600 fr. op rek. 449-5595561-96 van VU-
Latem-Deurle. 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Alleenstaand woonhuis gelegen in 
de Zangvogelslaan 26 te 1150 St -Pieters-Woluwe 
ruime woonkamer, salon, bureau, keuken, 4 slaap
kamers, badkamer, WC, garage voor 2 wagens, 
kelder, ruime zolder en tuin. Vrij vanaf 1 april 1992. 
Voor informatie tel.: 02/687.55.79. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

28 BISSEGEM: Vriendenfeest met varken aan 't 
spit m 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 Vnendenknng Bissegem 
28 lEPER: VU-bestuursverkiezmgen van 18 tot 
21 u m Trefcentrum West-Flandria, Capronstraat te 
leper Om 20u spreekt senator Michel Capoen 
over de recente politieke toestand 

28 ASSEBROEK: Bestuursverkiezing + leden-
feest VU-Assebroek Met Willy Kuijpers Om20u in 
't Leitje, Ver-Assebroek 
29 TORHOUT: Lasagne-avond in zaal De Biekorf 
(Driekoningen) Om 20u Deelname 300 fr In
schrijven bij bestuursleden Org VU-Torhout 
29 KORTRIJK: Surinaamse avond „Op verken
ning in Nederlandstalig Zuid-Amerika" Met tipi-
sche gerechten Kaarten 350 fr m Trefcentrum 
West-Flandria Info Johan Sanders, Vlanajo, 
056/22 56 98 

MAART 

1 DEERLIJK: Vanaf 12u in zaal De Wikke, Molen
hoek 7de Mosselfestijn Keuze tussen mosselen of 
kippefilet met room Gastspreker Bert Anciaux 
Org VU-Deerhjk 
1 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 Verzamelen voor 
wandeling te Bellegem o I v Jan Heldenbergh 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
3 IZEGEM: 't Spiegelaarken, Brugstraat om 20u 
uiteenzetting over ,,Levensstrategie" Org FVV-
Izegem 
6 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaartmg 6/3 
vanaf 18u , 7/3 vanaf 17u en 8/3 van 10 tot 13u in 
cafe Boldershof, Harelbeekstraat 25 Gratis Tom
bola Inleg 30 fr Org VU-Vlaamse Klub Groot 
Zwevegem 
7 IZEGEM: 't Spiegelaarken Kampioenenvienng 
Org Kaartersklub Vlaams Huis 
7 KORTRIJK: VU-bestuursverkiezmgen van VU-
Kortrijk-Stad in West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat, tussen 15 en 17u Om17u Paul Van 
Grembergen over de aktuele politieke toestand 
Inkom gratis 
10 IZEGEM: Feestzaal Stedelijke Leergangen, 
Wijngaardstraat om 20u 5de les kursus Moderne 
Schilderkunst Org VSVK 
12 OOSTENDE: Om 20u in het Koninginnehof, 
Maria Hendrikapart Debat „Vlaanderen — Hoe 
Vlaams-nationaal zijn de Vlaams-nationale partij
e n ' " M m V senator Jan Loones (VU), kamerlid 
Serolf Annemans (VI Blok) en Geert Wouters (Na
tionalistisch Verbond) Org KVHV Oostende en 
Rodenbachfonds Toegang 50 fr 

SCHOENEN 

NERDI^EL 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert Maan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

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

12 IZEGEM: Bar auditorium Akademie voor Muziek 
& Woord, Kruisstraat, om 20u prof Denise Van 
Dam over ,,Het Nieuwe Wallonië" Toegang 50 fr, 
abonnees gratis Org VSVK 
13 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 20u Eerste kaar
ting Ook om 15/3 vanaf lOu Org Kaartersklub 
Vlaams Huis 

13 SINT-KRUIS-BRUGGE: Wijnkaarting om 20u 
in Chalet Rust Roest, Zuidervaartje te Brugge 
Inleg 60 fr, eigen maat toegelaten Org VU-
St Kruis, 

13 BRUGGE: Herman Gevaert spreekt over Joe 
English In De Gulden Spoor, 't Zand 
13 MOORSLEDE: VU-bestuursverkiezing van 18 
tot 21 uur in cafe De Vlaschaerdt, Roeselarestraat 
Kandidaturen tot 6/3 bij Willy Vanderhaege, Roese
larestraat 256 of Betty Decroy, E Jacqueslaan 34 
14 KOEKELARE: Ledenfeest Van 19 tot 22u 
verkiezing van het nieuviie bestuur Om 20u smul
len van een Vlaamse hutsepot Rond 20u 45 
aktuele gebeurtenissen door Nelly Maes Inschrij
ven bij bestuursleden aan 250 fr, kinderen 125 fr 
16 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuis, 15u dhr Vanwal-
leghem met „Anekdotes uit de Ronde van Frank
rijk" Org VVVG-lzegem 
17 IZEGEM: Feestzaal Stedelijke Leergangen 
Wijngaardstraat om 20u 6de les kursus Moderne 
Schilderkunst Org VSVK 7de les op 24/3 en 8ste 
les op 31/3 

19 DEERLIJK: Histonkus Walter Luyten spreekt 
over de Vlaamse aktivist en dichter Rene De 
Clercq, om 10u30 in het Ontmoetingscentrum 
Einde rond 12u30 Info 091/23 0136 en 
03/48211 93 
21 BRUGGE: Volkszangroep Arjaun in cafe De 
Frisse Spar, Dudzelesteenweg 32 te Brugge Toe
gang 150 fr, org VU-Brugge 
21 BRUGGE: De Frisse Spar Dudzelesteenweg 32 
van 19u 30 tot 22u 30 Bestuursverkiezingen Brug
ge Noord Kandidaturen bij Kris Casier, OCMW-
raadslid. Dorpsmolenstraat 11 8000 Brugge 
(33 58 00) 

21 DE PANNE-ADINKERKE: Uutkommefeeste in 
De Spijker, Meeuwenlaan 4 te De Panne, om 
19u30 Deelname 700 fr p p Inschrijven bij be
stuursleden Gastspreker Nelly Maes Tevens van 
17tot20u bestuursverkiezingen Kandidaturen tot 
14/3 bij VU-sekretariaat Leopold I Esplanade 4 bus 
3J 
25 TIELT: Litouwen, een volk wordt vrij Lessen 
voor Vlaanderen Door histonkus Walter Luyten 
om 20u in cafe 't Paradijs, leperstraat 14 Info 
Hilde Houwen, Stationsstraat 75/3 (051/40 42 94 — 
VU-Tielt) 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
RCMVIIKA 

rTËKiii 
AMBIORII 

BAMA 

adidas 
t3UMA 

(tjabor) 

JED 
«'I .'T !•••?'» 

diaoofa 
MEPmSTO 

TMPf 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

EEN NIEUW VU-
BESTUUR VOOR 
IZEGEM 

Op 14 februari jl organiseerde de afdeling Ize-
gem haar bestuursverkiezingen 21 leden hadden 
zich kandidaat gesteld, en alle 21 werden ze ook 
verkozen Een week later, op 21 februari, werd het 
nieuwe bestuur geïnstalleerd en de voornaamste 
funkties verdeeld 

Een overzichtje voorzitter Rik Baert, ondervoor
zitter Danny Hoorne, sekretans Christiaan De For-
che, penningmeester Pierre Decoene, leden en 
abonnementen Pierre Decoene (administratis), 
abonnementenwerving Cecile Demuynck, organi
satie en propaganda Frits Verhaeghe en Ludwig 
Beheydt, VÜJO Luc Guillemin en Ivan Bourgeois, 
vorming Wilfried Lagae en Geert Orgaer, wijkwer-
king Jan Verbeke en Ludwig Beheydt, afdelings
blad Piet Seynaeve, perskontakten Christiaan De 
Forche 

Bestuursleden zonder omschreven funktie José 
Bruyneel, Jean-Pierre Depoortere, Willy Doop, Luc 
Ghekiere, Mare Pauwels, Johan Vannieuwenhuy-
se, Willy van Opstal, Joris Verbeke, Raymond 
Wullaert 

Mandatarissen Geert Bourgeois, Enk Vande-
walle, Bernard Depoorter, Jan Maertens, Piet Sey
naeve, Renata Blondeel en Jacques Buyse 

De aanduiding van bijkomende AR-afgevaardig-
den dient nog te gebeuren, alsook evt kooptaties 

NIEUW BIJ KNOKKE-
HEIST 

Op 1 februari 1992 hadden bij de Volksunieafde-
ling Knokke-Heist de driejaarlijkse statutaire verkie
zingen plaats Talrijke leden kwamen hun stem 
uitbrengen Bij het nuttigen van een heerlijke kaas-
schotel werd er van de gelegenheid gebruik ge
maakt om onder elkaar de recente politieke gebeur
tenissen te bespreken Later op de avond werden 
de bestuursfunkties als volgt verdeeld voorzitter 
Hugo Hillewaert, ondervoorzitters Gilbert Pollet en 
Guido Geldhof, administratief sekretans Chnstian 
Verbeke, politiek sekretans Nico Victor, penning
meester Annemie Mortier, feestelijkheden en orga
nisatie Marleen Roos 

In een korte toespraak had voorzitter H Hille-
waert het nog over het waarom en de zin van de 
toetreding van de VU tot de Vlaamse regenng, 
tenwijl provincie- en gemeenteraadslid Ingnd Reu
bens de aanwezigen op de haar tiperende stijl 
voorlichtte over het reilen en zeilen in de provincie
raad Met nog een gezellige nababbel werd deze in 
alle opzichten geslaagde avond besloten 

Veel sukses' 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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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 

go<ms^r47 sm-s-^^^'^'^'^'X'^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Sireekbieren - Snacks - Ijs Wafels - Pannekoeken 
Sfaanol tralnnwubllalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat t31 — 9940 SLEIDINE. 
Tel. 091/57.64.46. - Zat en zond geskiten 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardst>ergsestrSat 
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 nnet traditie 

— Cambftinus — 
'xK&oostmikaat 3 • 3960^6*66 

011/47.28.97 

_MvYnss(t 
M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Aitamira stone grili 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^tttm 
Oerenstraal 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 

Wil bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menu s van 895 fr tot 1600 tr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 tr 
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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SIGNAAL 
De ministers in funktie Erik Derycke en 

Wivina Demeester, zopas nog kollega's in 
dezelfde regering, vegen elkaar via lezers-
brieven (De Standaard van 5 en 18 februari 
'92) publiekelijk en op een beledigende ma
nier de mantel uit over fiun persoonlijke 
verantwoordelijkheid in het Wetenschapsbe
leid. 

Een schromelijk gebrek aan deontologie, 
kollegialiteit en fatsoen in het politiek bedrijf. 

Eens te meer een hoogfeest van schaam
teloze ongevoeligheid ondanks het roem
ruchte „signaal" van 24 nov. '91. 

Walter Maes, Zwevegem 

6 OP 10 
Toen mijn zoon van negen jaar de voorbije 

week naar huis kwam met enkele uitslagen 
van toetsen, waaronder een 6 op 10, was ik 
— zoals de meesten zullen begrijpen — 
totaal ontevreden. Als ouder weet ik maar al 
te goed dat hij beter kan én moet! Ik heb hem 
daarop uitgelegd dat het zo niet verder kan, 
wil hij mij te vriend houden. 

Graag zou ik deze onprettige ervaring 
vergelijken met het tienpuntenprogramma 
van het eerste luik van het Vlaams regeerak
koord, omdat voor sommigen onder onze 
partijleiders, het gevaar groot zou kunnen 
zijn dat zij nu met een 6 op 10 vrede zouden 
nemen. 

Het gevolg daarvan zou zijn dat nog meer 
mensen de VU de rug zouden toekeren en 
naar die ,,racistische partij" zouden overlo
pen. Voor diegenen onder ons die nog altijd 
beweren dat het Blok alleen maar anti-mi
grantenstemmen aantrekt, verwijs ik graag 
naar het gesprek van Felice (overigens niet 
mijn geliefkoosd programma op TV) met de 
Engelse joernalist, dhr. Leonard, voormalig 
socialistisch parlementslid, op de BRTN, 
waarin deze een juiste ontleding gaf van de 
stemmenverschuiving van 24 november j . l . ; 
ook met betrekking tot de VU. 

Terugkomend op die 6 op 10: laat aub de 
lat op 10 op 10 liggen; en als het gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap zou misluk
ken, kies dan resoluut voor een onafhankelijk 
Vlaanderen! Laat de anderen hun 6 op 10 
uitleggen aan de bevolking! 

Je zal zien hoe de Vlaams-nationalistische 
kiezers, tevreden over onze herwonnen vast
beradenheid, opnieuw naar ons zullen toe
vloeien en hoe de aanhang van het VI.Blok 
zal slinken! Herman Hermans, Arendonk 

SJOEMELEN ~ 
In WIJ (21 febr. '92) herinnert uw mede

werker Karel Jansegers aan een paar voor
zichtige beoordelingen over het Vlaams 
Blok. Telkens kwamen ze uit KUL-kringen; 
dus een voorbode haast van wat Roomse 
kringen schuchter over deze Vlaamse verte
genwoordiger van Jean-Marie Le Pen den
ken. 

Reeds op 31 dec. '91 verscheen in De 
Standaard volgende duidelijke veroordeling 
van het Vlaams Blok, dat op haast duivelse 
manier politiek met moraal mengde: ,,ln 
Antwerpen werd ten onrechte een sociaal
misgelopen kapitalistische kwaal misbruikt 
onder het mom van volksnationalisme. De 
partij die zich aan dat misbruik schuldig 
maakte, gijzelde terzelfdertijd de Rooms-
katolieke kerk. (...) Het politieke kwaad be
gon reeds duidelijk te werken tijdens de 
Europese verkiezingen van 1989. Op 24 
november '91 was het niet alleen de VU die 
daarvan het slachtoffer werd... Het volksna
tionalisme had veel, heel veel, beter ver
diend." 

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

Ondertussen hebben de ontleding van de 
uitslagen van de verkiezingen van 1987, 
1988 en 1991 geleerd dat de VU de enige 
partij was die zich in 1991 merkbaar herpakt 
heeft (winst van 0,5% vergeleken met 1989). 

Luk Huyse en zijn medewerkers hebben 
bij hun beoordeling over 24 november '91 
prachtig werk geleverd, maar zij bekennen 
zelf dat nog meer studiewerk nodig is. Hun 
opdrachtgever was de SP, en niet de VU. Het 
is wel opvallend dat ze het sukses van 
Rossem toewijzen aan de liberale ,,sjoeme
laar". De briefschrijver in DS van 31 dec. had 
het toen reeds zelf geformuleerd met volgen
de bondige zin: ,,Erger nog: de sjoemeltaal 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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van de PVV heeft ons zelfs Rossem gele
verd!". 

Floere Smit, Oostende 

ERGERNIS 
Langs deze weg wil ik nogmaals de aan

dacht vragen voor gehandikapten en wel 
voor diegenen van wie de onderste ledema
ten niet meer funktioneren. Ook deze men
sen willen zich zo lang mogelijk zelfstandig 
verplaatsen, desgevallend met een aange
past voertuig. 

Ondanks het feit dat iedereen de mond vol 
heeft over integratie van gehandikapten en 
andere mooie gedachten, ondervinden wij 
doorgaans (gelukkig zijn er uitzonderingen) 
weinig begrip. 

Is het nu echt zo moeilijk voor wie iets 
inricht ervoor te zorgen dat er 1 of 2 plaatsen 
zo dicht mogelijk bij de ingang worden voor
behouden? (Bedankt diegenen die er reeds 
voor zorgden o.a. VU-Kontich voor haar 
nieuwjaarsreceptie). 

Kotsbeu zijn we de uitlatingen van diege
nen die doelbewust de voorbehouden plaat
sen inpalmen. Enkele voorbeelden: 

1. Ik wist niet dat die mensen 's avonds 
buitenkwamen... 

2. Ze kunnen zich toch laten afzetten en 
laten ophalen... 

3. Ze kunnen aan iemand vragen hun auto 
te gaan parkeren en als ze naar huis willen 
iemand vragen hem te gaan halen... 

4. Ik zet mij nooit op zo'n plaats maar nu 
had ik echt weinig tijd... 

5. Over wat zaagt gij ? Weet gij hoeveel er 
zijn die zo'n kaart misbruiken? 

Ergerlijk is het te horen zeggen dat ge 
gelijk hebt, maar telkens weer te moeten 
vaststellen dat men er niet aan gedacht 
heeft. Wanneer echter iedereen in zijn ver
eniging, als bestuurslid of mandataris, men
sen kan motiveren om hier verandering in te 
brengen, zetten we een grote stap vooruit. 

Aan onze parlementariërs de taak om zo 
vlug mogelijk de onverantwoorde misbruiken 
van de parkeerkaarten voor gehandikapten 
radikaal aan te pakken. 

Voor de rest wens ik iedereen een goede 
gezondheid maar vooral een goed stel on
derste ledematen! 

Ward Herbosch, Wommelgem 
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TEGENDRAADS 

DIT SOORT SPELLETJES... 
Het wordt dus toch eer 

rooms-rood kabinet zoals ie
dereen vlak na de verkiezin
gen al kon vermoeden, al was 
het maar op matematische 
gronden. Het is dus geen 
nieuws, het wekt geen entoe-
siasme, maar de manier waar
op alles nu in een stroomver
snelling komt wekt verwonde
ring. 

Verwondering vooral over 
het bochtenwerk van de CVP, 
die eens te meer vandaag zo
wat alles verloochent van wat 
ze de voorbije weken heeft 
verteld. De vraag is en blijft 
waarom deze ommekeer? In 
de Tweekerkenstraat wist 
men toch ook al de dag na de 
verkiezingen dat de huidige 
formule de enige haalbare 
was. Zou het dan toch waar 
zijn dat er bij de CVP-basis 
een allergie bestaat tegen de 
socialisten? 

Wordt het een noodkabinet 
of een overgangskabinet of 
tracht men toch de normale 
termijn (minstens tot 1994) te 
volbrengen? Wij hebben hier 
week na week gepleit voor 
een sterke, efficiënte regering 
die weet wat ze wil en doet wat 
ze zegt. 

Nu ontstaat echter de in
druk dat er een regering tot 
stand zal komen, vooral onder 
druk van de vakbonden, met 
partijen die zelf geen geloof 
hechten aan de levenskracht 
van de samen te stellen ploeg. 
Dat wil nog niets zeggen, want 
in het verleden zijn talrijke 
voorbeelden te vinden van re
geringen die bij de start weinig 
respijt kregen en toch lang 
stand hielden, dat is dan ook 
vaak een kwestie van de men
sen die zo'n regering bevol
ken. 

Het is echter toch wel be
vreemdend dat zowel CVP als 
SP in de Vlaamse Raad een 
regeringsprogramma goed
keuren waarin een duidelijk 
tienpuntenprogramma voor

komt gebaseerd op een ruime 
Vlaamse konsensuss (ook de 
liberalen hadden dit reeds 
eerder onderschreven) en nu 
blijkt dat onderhandelaar De-
haene de meeste van onze 
tien punten in de ijskast wil 
stoppen tot na de vakantie. In 
feite betekent dit een verwij
zing naar de Griekse kalen
der. 

Dat de federale regering be
langstelling vertoont voor de 
staatshervorming is een posi
tief gegeven, maar het zou wel 
nuttig zijn indien op dat niveau 
ook duidelijke afspraken wer
den gemaakt en gesteld dat 
over de tien punten van het 
Vlaams regeerakkoord glo
baal moet onderhandeld wor
den door de Vlaamse regering 
en haar Waalse tegenhanger. 

Het verloochenen op fede
raal niveau van wat bij de 
vorming van de Vlaamse rege
ring was overeengekomen zal 
door de burger moeilijk kun
nen verkocht worden als de 
nieuwe aanpak, een nieuwe 
politieke kuituur. 

Zullen we het opnieuw moe
ten beleven dat in de Vlaamse 
Raad ronkende verklaringen 
worden afgelegd die in Kamer 
en Senaat door precies dezelf
de mensen worden vergeten? 

Beseffen CVP en SP dan 
niet dat dit soort spelletjes 

(foto VUM) 

door de burger verafschuwd 
wordt en de politieke geloof
waardigheid beneden het 
vriespunt doet dalen? 

Hoe belangrijk de vreedza
me regeling van onze kommu-
nautaire geschillen ook is, 
toch moeten ook de andere 
belangrijke maatschappelijke 
problemen worden aange
pakt, migranten, werkloos
heid, de vierde wereld bij ons 
enz... 

Het staatsbudget moet ge
zond gemaakt worden waarbij 
een open debat over de socia
le zekerheid in al zijn onderde
len niet kan vermeden wor
den. Het openbaar ambt dient 
hervormd te worden, meer 
verantwoordelijkheid in ruil 
voor een grotere efficiëntie 
enz... 

Maar hoe kan dit alles kor-
rekt worden afgesproken en 
uitgevoerd als de, tot van
daag, belangrijkste Vlaamse 
partij zegt alleen een noodka
binet te willen tot aan de va
kantie? Is dat nog ernstige 
politiek of dient zo'n uitspraak 
enkel om de achterban koest 
te houden? 

Op het ogenblik dat dit arti
kel verschijnt zal het wellicht 
reeds duidelijk zijn in welke 
richting de onderhandelaar 
definitief evolueert, maar wij 

kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen dat eens te meer een 
aantal belangrijke en noodza
kelijke beslissingen niet zullen 
kunnen genomen worden om
dat de peters van de op stapel 
staande regering (lees de vak
bonden) nu reeds een karre-
vracht veto's voor de voeten 
van de partijen gooien. Hieruit 
blijkt nogmaals in alle klaar
heid hoe pervers de strakke 
binding funktioneert tussen 
vakbonden en partijen. Het 
volstaat dat een verantwoor
delijk ambtenaar — zoals de 
administrateur-generaal van 
de RVA deze week — de 
waarheid vertelt en de vak
bonden steigeren. Wanneer 
een verantwoordelijk en vol
gens ons moedig ambtenaar 
aankondigt dat het sisteem 
van onze werkloosheidsuitke
ringen onbetaalbaar wordt 
omwille van de te grote massa 
mensen die via het stelsel uit
keringen krijgt die hoe dan 
ook niet meer beschikbaar zijn 
voor de arbeidsmarkt. 

Wij hopen dat het gezond 
verstand de bovenhand haalt, 
dat de gemaakte afspraken op 
Vlaams niveau gerespekteerd 
worden en dat men de moed 
heeft de maatregelen te ne
men die zich opdringen in alle 
domeinen van het maatschap
pelijk leven. Ook al gaan deze 
in tegen de opvattingen van 
groepen die nooit ergens ver
antwoording schuldig zijn. 

in de huidige omstandighe
den een tijdelijk noodkabinet 
op de been brengen kan de 
situatie enkel verder doen ver
zieken en de moeilijkheids
graad om goede oplossingen 
te vinden in hoge mate be
moeilijken. 

De CVP moet zich in een 
wel erge krisissituatie bevin
den om dat niet in te zien en 
een dergelijke onzinnige optie 
te bepleiten! 

Lamoraal 
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TRENDS, TRENDS BELEGGEN 

EN S T Y L E T R E N D S 
DRIE VOLWAARDIGE MAGAZINES IN ÉÉN 

T R E N D S : 
EKONOMIE EN FINANCIEN OP MENSENMAAT 

E L K E W E E K opnieuw steekt u van de verschillende rubrieken 
en reportages in Trends weer wat op. Op alle terreinen: 
bedrijfskultuur, verkooptechnieken, marketing, omgaan met 
personeel, carrièreplanning, klantenkontakt, fiskaliteit en 
informatika, studies en bijscholing. 

T R E N D S is een onuitputtelijke bron van nieuwe zakenideeën: 
tips, suggesties, hints die plotseling vorm geven aan dat plan 
waar u al zo lang mee rondliep. 

T R E N D S laat financiële en ekonomische experten aan het 
woord, beursspecialisten, mensen uit het vak, de big bosses van 
de Belgische en buitenlandse zakenwereld. Zij vertellen u over 
het hoe en waarom van winst en verlies, over wat u werkelijk 
hoort te weten. 

BELEGGEN: 
OVER UW GELD EN HOE HET VOOR U WERKT 
T R E N D S B E L E G G E N volgt op de voet de hausses 
en de baisses. Noemt namen en cijfers, 
analyseert en voorspelt. Geeft tips voor goede zaken, 
waarschuwt voor onnodige risiko's. 
En wijst met de vinger naar linke kombinaties. 

Style Trends, 
het blad over de goede dingen van het leven 

STYLE T R E N D S gaat niet alleen over hebben, maar ook en vooral 
over zijn. Lifestyle, ja maar volgens een nieuw koncept. 
Tema's als reizen, architektuur, auto, hifi, fotografie, gastronomie, 
gezondheid, sport, personal finance en immobiliën worden 
behandeld op de komplete manier van Trends. 
Maar ook relaties, imago en stijl, kuituur en geestesleven komen 
aan bod. En het beste van het beste wordt gesignaleerd in de 
Europese evenementenagenda, samengesteld door een netwerk 
van korrespondenten. 

S T Y L E T R E N D S , hét maandblad over de privé sfeer 
van de ondernemer. 

Wenst u een abonnement op 
Trends met Trends Beleggen en 
Style Trends, draai dan gratis 
het nr. 078/11 77 78 (groene lijn). 
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Wie meer dan 75% 
van de Vlaamse luisteraars wil bereiken, 

moet hoog van de toren blazen. 
In het medialandschap is er de voorbije jaren heel wat veranderd Ook aan de Reyerslaan Radio 1 

Radio 2 Radio 3 en Studio Brussel kregen hun eigen profiel En dan hebben we het nog met over het 

gat in de markt Radio X' Het programma-aanbod wordt groter beter en meer gediversifieerd 

De nieuwe aanpak slaat met alleen buitengewoon goed aan bi] het grote publiek maar ook 

bij de adverteerders die nu een zeer brede waaier van mogelijkheden voor reclame en sponsoring 

aangereikt krijgen Wie er gebruik van maakt weet het radioreclame op de BRTN werkt En het werkt 

uitstekend 

Om uw naambekendheid te vergroten uw imagocampagne te ondersteunen uw promoties 

aan te kondigen en last but not least - om uw doelgroep tot actie te bewegen zijn spots op de BRTN-

radio een zeer efficient middel 

Het bereik dat de BRTN u biedt is bovendien met te evenaren meer dan 75% van de Vlaamse 

radioluisteraars stemt af op de BRTN-radio si Een massaal bereik dat door de sterke profilering van 

de verschillende netten ook nog zeer selectief is 

Voor de orgamsatieen de reservatie van uwzendtijd op de BRTN isde Vlaamse Audiovisuele 

Regieuwprofessionelepartner NietalleenvoorreclameensponsoringopdeBRTN radio maar ook 

voor sponsoring en boodschappen van algemeen nut op TV1 en TVTWEE biedt de VAR fa! van 

mogelijkheden Net als voor merchandising en licensing Als u wilt weten wat de VAR precies voor 

u kan doen vraag dan vrijblijvend informatie op het nummer 02/725 05 24 

Wiewil dat zijn boodschap gehoord wordt moet hoog van de toren blazen En daarbij willen 

WIJ graag helpen 

VAR 
Vlaamse AiulioLtbiiele Regie 

Tollaaii 107b bus ^ 1932Si Sleiem Vfoliiue Tel 02/725 05 24 Fax 02/72539 77 


