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ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wij 
contact met elkaar. Elke keer u het licht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet. Elke keer u elektriciteit of aardgas 
nodig hebt, voor uw beroep of uw 
onderneming. 

Tientallen keren per dag ervaart u hoe 
onze 17000 medewerkers steeds klaar 
staan. Om op elk moment van de dag of 
nacht de energie te leveren waarop u 
rekent. 

ELECTRABEL 

i 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 



EERST DIT 

NAAR EEN 
NIEUWE LENTE 

D
E druk die de VU Vlaamse Vrije Demokrater) eind vorige 
week op haar partners in de Vlaamse regering uitoefen
de heeft alvast als rezultaat gehad dat de kommunautai-
re kipkap die Dehaene had uitgedokterd voorlopig van 
de baan is Als CVP en SP met deze verminking 
genoegen hadden genomen zou dat voor de Vlaams-
nationalisten betekend hebben dat beide partijen het pas 
gesloten Vlaams regeerakkoord hadden verlaten Het is 
geen tevergeefse uithaal geweest, men hennnere zich 
wat tijdens de vorige legislatuur is gebeurd 

Meteen zeggen dat nu alle problemen van de baan zijn 
durven wij met doen, er is echter wel een kentenng In de gekuiste 
tekst van Dehaene werden zes van de tien punten die in het Vlaams 
regeerakkoord staan opgenomen, en dat is al heel wat 

Als u deze WIJ leest weet u of CVP en SP het akkoord-Dehaene al 
dan met hebben aanvaard Alvast de CVP heeft de aanloop daartoe 
goed voorbereid, nooit werd in de media zoveel aandacht besteed 
aan haar arrondissementele kongressen en kreeg voorzitter Van 
Rompuy in een week zoveel vraaggesprekken in kranten Volop kans 
om te dreigen met het dilemma in de regenng of nieuwe verkiezin
gen . , , , 

Het IS goed dat de spekulaties ophouden en er zo vlug mogelijk kan 

geregeerd worden, er staat veel werk op 
stapel En dit zowel op Vlaams als op 
federaal vlak, bovendien komt Europa dich
terbij en eist met de dag meer aanpassing 
van haar regio's van wie de stem steeds 
luider gaat klinken De voorbeelden waren 
deze week weer legio delen van het vroe
gere Joegoslavië scheiden zich verder af, 
Schotland en Wales bereiden verkiezingen 
voor, regionalisten in Frankrijk doen pogin
gen om eveneens bij nakende verkiezingen 
macht te veroveren En hoe de traditionale 
staatsmachten daarop reageerden maakte 
duidelijk dat Europa m volle mutatie is 

Hopen dus dat in het eigen binnenland de 
verhoudingen tussen de twee naties fat
soenlijk kunnen geregeld worden 

Dit nog pnlle 1992 heeft alvast, naast de vertrouwde kommunautai-
re onderwerpen, nieuwe diskussiepunten opgeleverd Enerzijds is er 
de maatschappelijke weerslag van 24 november '91 die nog nazin
dert en tot maatregelen noopt, anderzijds zijn er nieuwe debatten die 
gevoerd worden De plotse roep naar privatizering van overheidsbe
drijven weekt nog dagelijks emoties los, de ongezonde greep van de 
vakbonden op regeringsvorming is meer dan ooit in diskussie, de 
uitverkoop van bedrijven aan buitenlandse groepen wordt dezer 
dagen nog maar eens pijnlijk aangetoond door Sabena en Pacha 

Deze en andere vraagstukken maken duidelijk dat de tijd rijp is 
voor een politiek die verder moet reiken dan de komende verkiezings
datum 

Zo'n ruimte kan er met komen wanneer binnen de eigen grenzen 
verder aangemodderd wordt met een onafgewerkte staatshervor
ming Verder in ons weekblad leest u een uitgebreid vraaggesprek 

met Hans De Belder, de direkteur-generaal van de Vlaamse Dienst 
voor Buitenlandse Handel De dienst, die de Vlaamse bedrijven in het 
buitenland moet promoten, is een rezultaat van de jongste staatsher
vorming, kan slechts goed werk leveren wanneer haar Belgische 
tegenhanger aan macht inboet en ophoudt met de Vlaamse en 
Waalse voor de voeten te lopen i 

En dan hoor je de vooraanstaande CVP-politikus ,dhr Pol Marck, 
ook nog voorzitter van de unitaire Nationale Dienst van Land- en 
Tuinbouwprodukten verklaren dat de regionalisering van de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse Handel een vergissing is 

Ofwel nemen de politici deze staatshervorming ernstig ofwel 
zeggen ze vlakaf dat al de moeite voor mets is Dit is toch gewoon 
bespottelijk I 

Wanneer de voorzitter van de Vlaamse regering Luc van den 
Brande de uitverkoop van (Vlaamse) bedrijven aan buitenlandse 
groepen wil verhinderen dan is dat een mooie geste, maar dan moet 
dat in duidelijkheid gebeuren 

De Europeanisering leidt onvermijdelijk tot schaalvergroting, maar 
dat hoeft met te betekenen dat met (Vlaamse) werknemers mag 
gesold worden 

Wat het bescheiden chikoreibedrijf Pacha te Halle boven het hoofd 
hangt is een weinig proper maar een sterk voorbeeld eerst een 

bedrijf overkopen, vervolgens de naam en 
de klanten inpikken en tenslotte de boel 

r—. n— sluiten Dat deze greep (ook hier weer) 
t i vanuit Frankrijk gebeurt IS geen voldoende 

^ « ^ / ' ^ ^ Z reden om achterdocht te wekken, dat zoet-
jesaan de beslissingsmacht over een groot 
deel van ons eigen bedrijfsleven ver van 
huis zal liggen moet ons wel een zorg zijn 
Urn beslist blinder, dus met minder 
schroom, over werknemers die men met 
,,kent" dan wanneer men ze „ziet" 

En dan blijft er nog Air France dat verder 
naar Sabena lonkt, met om de maatschappij 
nieuw leven in te blazen maar om haar grote 
vluchten in te pakken, zoveel is duidelijk 

Het IS goed dat de Vlaamse regering haar 
zorg om de eigen identiteit uitbreidt van het kulturele naar het sociale 
vlak ZIJ heeft dank zij de vorige staatshervorming macht en middelen 
verworven, bekleed met deze autoriteit moet zij thans handelen 

De aanwezigheid van de Vlaams-nationalisten in de Vlaamse 
regering en hopelijk weldra aan de tafel voor het gesprek van volk tot 
volk is belangrijker dan men op het eerste zicht zou denken De 
staatshervorming moet dringend afgewerkt en een kultureel-sociale 
politiek voor de komende jaren moet worden ontwikkeld Daarbij mag 
de zorg voor welvaart en welzijn met ontbreken En zeker mag de tijd 
met terugkeren dat „de bazen" een andere taal spraken dan „het 
volk", letterlijk noch figuurtijk 

Ook dat IS streven naar een eigen, een ander, beleid Naar een 

nieuwe lente 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
Volkshogeschool EIcker-ik wil 
met opleidingsprojekten de 
zaak van de kringloopcentra 
vooruit helpen. 

4 f\ ^^^^ ^"^ waarschijnlijk-
I I 1 heid kan de regering De-
I ^J haene I van start gaan. 

Zeker wat de CVP betreft 
met de dood in het hart. 

^ f^ België heeft een over-
I J heidsschuld van 8.000 
I ^ ^ miljard frank. Het debat 

over de regionalizering 
van de schuld begint op gang te 
komen. 

^ I P De Vlaamse Dienst voor 
I 1 % Buitenlandse Handel ligt 
I ^ ^ in de pers onder vuur. 

Nochtans mogen we nu 
niet terugkrabbelen, vindt direkteur-
generaal en gewezen VU-senator 
Hans De Belder. Integendeel, hij 
pleit voor een volledige regionalize
ring van de buitenlandse handel. 

4 f\ '"̂  '^^ slotaflevering over 
T W de Brusselse Vlamingen 
I U sprak WIJ met VU-staats-

sekretaris Vic Anciaux. 
„Nu is het ogenblik gekomen om 
het principe van de subnationaliteit 
in Brussel in te voeren", zegt de 
gewezen VU-voorzitter. 

O O '" '̂ ®* Verenigd Koninkrijk 
J J blijven de verschillende 

^m^3 v°"̂ @''@n niet onberoerd 
achter bij de golf van na

tionalisme die Europa overspoelt. 
Nu wil ook Wales z'n eigen parle
ment. 

^k ^ De Rode Vaan werd ge-
y w \ streken. Het weekblad 
^ ^ ^J met een zeventigjarige 

geschiedenis verschijnt 
vandaag voor het laatst. 

^k 0^ De jeugdboekenweek 
^ Y \ g^^t volgende week van 
g^ ^ start. Ook dit jaar zijn er 

weer verschillende ge-
schenkboeken voorzien. 

O ^% ' " T^"®sië bewezen de 
K J Rode Duivels dat ze al-

^ ^ leen in interlands met in
zet resultaten kunnen ha

len. Want dan kan iedereen zijn 
middelmatigheid verschuilen achter 
een taktisch keurslijf en de belan
gen die op het spel staan. 

(otnslagfoto R. Szommer) 
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RECHTER-
BENOEMING 
VERNIETIGD 

De Raad van State heeft de politieke 
benoeming van een rechter bij de Mechelse 
arbeidsrechtbanl< vernietigd, zo lazen we in 
De Morgen. Een primeur in de Belgische 
geschiedenis. Het gaat om de benoeming 
van de dochter van gew/ezen CVP-senator 
Verbist, die doorgedrukt werd door Justitie
minister Wathelet en voormalig minister van 
Arbeid en Tewerkstelling Vandenbrande. De 
huidige voorzitter van de Vlaamse eksekutie-
ve, ook een Mechelaar, liep als advokaat 
stage op het kantoor van vader Verbist. 

De benoeming van Hilde Verbist was aan
gevochten door een tegenkandidate, die veel 
grotere aanspraken kon maken. Tegenkan
didate H/tóe Lens heeft bvb. een bijzondere 
licentie in het sociaal recht, en was al sedert 
'87 plaatsvervangend rechter bij de Mechel
se rechtbank. 

Volgens topmagistraten heeft Hilde Ver
bist bovendien een ,,onvoldoende kennis 
van het sociaal en arbeidsrecht". Opmerke
lijk is verder het bezwaar van de Mechelse 
arbeidsauditeur tegen Verbist dat zowel haar 
vader als haar broer in Mechelen advokaat 
zijn, hetgeen ,.zekere moeilijkheden teweeg 
kan brengen bij het behandelen van zaken 
op de zitting gelet op de (kleine, red.) forma
tietoestand van de magistraten bij de ar
beidsrechtbank van Mechelen. 

TRANSFERS 
Volgens professor l-leremans put Wallonië 

25% van zijn welvaart uit transfers vanuit 
Vlaanderen. Vlaanderen staat 10,4% van 
zijn welvaart af aan Wallonië. Heremans 
vergeleek die cijfers met de verschillen in 
welvaart tussen de regio's in andere landen, 
en hij kwam tot schokkende vaststellingen. 
Want nergens komen er zo'n grote transfers 
voor als in België. In Duitsland, Italië en het 
Verenigd Koninkrijk putten de armere regio's 
gemiddeld 9% van hun welvaart uit de natio
nale herverdeling, en geven de rijkere re
gio's gemiddeld 5,5% van hun welvaart af. 
Anders gezegd: Wallonië ontvangt meer 
Vlaams geld dan bvb. de DDR Duits geld. 

Heremans zei verder dat de scheeftrekkin
gen in de sociale zekerheid tussen Vlaande
ren en Wallonië wel te maken hebben met 
hogere uitgevan in Wallonië, maar vooral 
een gevolg zijn van het feit dat Wallonië 
minder bijdragen betaalt. En dat is op zijn 
beurt een gevolg van het feit dat Wallonië 
veel meer overheidsbanen telt dan Vlaande
ren, en veel minder banen in de privésektor. 

TOBBACK 
Eén van de raadsels van de intussen 

afgelopen formatieperiode is de mislukking 

van de anti-CVP-regering van formateur Ver-
fiofstadt. Er werden al enkele mogelijke rede
nen voor de mislukking opgesomd, zoals de 
ambitie van Willy Claes om premier te wor
den, of het feit dat zo'n rood-blauwe koalitie 
een te krappe meerderheid zou hebben. 

In zijn wekelijke kolumn in De Morgen spit 
Paul Goossens een andere verklaring bo
ven: De man die de beslissende salvo's 
afvuurde, was tell<ens Tobback. De Leuven
se politikus vindt de CVP wel een kwal, en 
noemde de kristendemokratie vroeger al het 
bederf van de demokratie. Daarmee plaatst 
hij zich eigenlijk op dezelfde lijn met Verhof-
stadt, voor wie de CVP slechts bestaat omdat 
ze altijd aan de mactit is. Volgens Goossens 
stellen Tobback en Verhofstadt een bijna 
identieke diagnoze, maar willen ze een totaal 
verschillende terapie volgen. 

Verhofstadt wou de CVP in de oppositie en 
ver van de macht. Tobback deed veel om 
met de CVP een koalitie te vormen. De 
sleutel daarvoor is de figuur van Dehaene, 
van wie Tobback voor de verkiezingen ver
klaarde dat hij met hem gemakkelijk in de
zelfde partij zou kunnen zitten. Er zijn er in 
mijn partij waar ik meer van mening mee 
versctiil dan met Dehaene, ze\Jobbac\(.{oen. 

Wie de kommentaren van de CVP-jonge-
ren over het regeerakkoord hoorde, kan zich 
voorstellen dat Dehaene hetzelfde zou kun
nen denken, meent Goossens. En hij verwijst 
naar de studie van Luc Huyse over 24 
november, waarin de vraag gesteld wordt of 
Vlaanderen wel kan ontsnappen aan een 
grondige herverkaveling van het politieke 
landschap, aan een hergroepering van de 
partijen in twee, hoogstens drie formaties. 

Na de spekulaties over het samengaan van 
PVV en VU (en de rechtervleugel van de 
CVP), beginnen de spekulaties over het 
samengaan van SP en de linkervleugel van 
de CVP. 

ZOEK DE FOUT 
In een interview met de prof. em. staats

recht Robert Senelle slaagt het Nederlandse 
Financieele Dagblad (20/2) erin nogal wat 
fouten over de Belgische staatshervorming 
te schrijven. Onder de titel België kan niet 
zonder krachtige vorst tracht Senelle de 
Nederlandse korrespondenten te onderrich
ten in de Belgistiek. Ofwel scheelt er wat aan 
de onderwijskapaciteiten van de gepensio
neerde hoogleraar, ofwel hebben de Neder
landse studenten-korrespondenten van der 
Walie en van der Zaag niet goed opgelet. 

Ze geven bvb. een historisch overzicht van 
de moeilijkheden tussen de Walen en de 
Vlamingen. We lezen:,,Recentere gebeurte
nissen zijn de instelling van de taalgrens 
(1963) en de eerste twee fazen van de 
staatshervorming in 1980 en 1988. Bepaalde 
bevoegdheden, onder meer milieu, onder
wijs en ruimtelijke ordening, vallen al onder 
de bevoegdheid van de drie gemeenschap
pen: Vlaamse, Waalse en Brusselse. (...) In 
het volgende kabinet moet nu eindelijk de 
derde faze volgen, waarin de grondwet moet 
worden veranderd." 

Overigens ziet Senelle de koning nog 
aanblijven tot de gehele staatshervorming 
,,naar tevredenheid" is voltooid. Hij schat 
dat daarvoor nog ongeveer vijf jaar nodig is. 
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DOORDEWEEKS 

STOP EURO
BRUSSEL 

Zo heet het nieuwe pluralistische komitee 
dat zich verzet tegen de Europese roeping 
van Brussel. Het komitee bestaat uit een 
aantal verenigingen zoals de Vlaamse Volks-
bev^feging, het Vlaams Komitee Brussel, het 
Taalaktiekomitee, en het Vlaams Komitee 
Druivenstreek. IViede-initiatiefnemer De Hoo
ver kondigde aan dat men toenadering zoekt 
tot alle groepen, verenigingen en bewegin
gen die de pletwals van Euro-Brussel een 
halt toe willen roepen. Hij sloot kontakten 
met bvb. Agaiev niet uit. 

Volgens VKB-voorzitter Monteyne ont
vluchtten sedert 1970 reeds meer dan 
200.000 Belgische inwoners Brussel. Vooral 
de jonge autochtone gezinnen zouden mo
menteel Brussel verlaten, en die aderlating 
speelt in de eerste plaats in het nadeel van 
de Brusselse Vlamingen. Deze situatie werd 
trouwens ook al in onze reeks over Brussel 
aangeklaagd. 

Ook de VUB-professor Van Impe steunt 
het initiatief. Hij noemde Euro-Brussel een 
stedebouwkundige puinhoop, een menselijk 
rampgebied, en een kultureel wangedrocht. 
Van Impe ziet als alternatief voor Brussel 
Bonn hoofdstad worden van de Europese 
gemeenschap. 

KANADA 
In Kanada bereikten de drie belangrijkste 

politieke partijen een akkoord over een aan
tal grondwetsherzieningen die vooral tot doel 
hebben het Franstalige Quebec binnen Ka
nada te houden. Quebec wordt erkend als 
een afzonderlijke gemeenschap binnen Ka
nada, met een unieke kuituur en een eigen 
burgerlijk wetboek. 

Konkreet zal de federale overheid aan 
Quebec een vijftiental bevoegdheden over
dragen zoals de zeggenschap over kuituur, 
regionale ontwikkeling, huisvesting, immi
gratie, toerisme, visserij, energie en oplei
dingsprogramma's voor de arbeidsmarkt. De 
Franstalige provincie krijgt ook een vetorecht 
over eventuele verdere konstitutJonele her
vormingen en mag drie rechters afvaardigen 
naar het Kanadese hooggerechtshof. 

Naast de bevoegdheidsoverdracht aan 
Quebec krijgen ook andere landsdelen meer 
bevoegdheden. Het recht op zelfbeschikking 
van de inheemse volkeren van Kanada wordt 
verder erkend, en de taalminderheden wor
den beschermd. 

MACEDONIË 
Griekenland wil niet weten van een EG-

erkenning van de gewezen Joegoslavische 
republiek Macedonië als onafhankelijke 
staat zolang die naam niet verandert. Want 
de Grieken menen het patent op Macedonië 
te hebben. Griekse betogers kwamen dat 

De geplande terugtrekking van de GOS-troepen uit Nagorno-Karabach is nog 
niet voor morgen. Er werd heel wat bloed vergoten tussen Armeniërs en 
Azeri's. De terugtrekking van de GOS-troepen uit de enklave die overwegend 
door Armeniërs bewoond wordt maar in Azerbeidjan ligt, stuit op tegenstand 
van de Armeniërs die vrezen dat daarna de laatste buffer tegen het geweld van 
Azerbeidjan wegvalt. Beide bevolkingsgroepen beschuldigen elkaar ervan 
slachtingen te hebben aangericht onder burgers. Op de foto zingen sjiïtische 
Azeri-vrouwen in Agdam voor de slachtoffers die omkwamen toen Armeense 
milities het stadje Chojaly veroverden. In het etnisch geweld vielen de jongste 
vier jaar reeds duizenden doden. Nu Armenië en Azerbeidjan lid werden van de 
Verenigde Naties, zijn ze zinnens het konflikt voor te leggen aan de VN-
veiligheidsraad. (^to epa) 

maandag aan de EG-kommissie in Brussel 
duidelijk maken, en ze kregen gelijk. De EG 
zal wachten met de erkenning van Macedo
nië tot Griekenland met de autoriteiten van 
deze republiek een akkoord heeft bereikt. 

Eerder was er op de EG-ministerraad een 
relletje ontstaan. Men begon in Griekenland 
Nederlandse en Italiaanse produkten te boy
kotten omdat deze landen het felst op de EG-
erkenning van Macedonië zouden aandrin
gen. De Griekse regering keurde de boykot 
af, en streek daarmee de Europese plooien 
glad. Griekse konsumenten en handelaars 
bleven evenwel de Nederlandse produkten 
boykotten. En er kwam reaktie: de Vara riep 
de Nederlanders op om de Grieken van 
hetzelfde laken een broek te geven. Jaarlijks 
gaan 400.000 Nederlanders met vakantie 
naar Griekenland. 

De Grieken noemen de inwoners van de 
republiek Macedonië Skopjanen. Ze vinden 
dat de nieuwe republiek de naam van Grie-
kenland steelt, en ze noemen Macedonië ^ ^ ^ p - . ^ — . . 
„het hart van Griekenland". De Grieken r U o r A I C N 
vrezen de ekspansiedrang van Skopje, dat 
ook aanspraken zou kunnen maken op het 
„echte Macedonië" in Griekenland. 

groepen Kroaten, moslims en Serviërs, ver
zetten vooral de laatsten zich tegen die 
onafhankelijkheid. Ze boykotten de volks
raadpleging. De Kroaten en moslims daaren
tegen willen een soevereine staat, en ze 
stemden dan ook massaal voor. 99% van de 
uitgebrachte stemmen was pro onafhanke
lijkheid, maar 1/3de van de stemgerechtig
den bleef weg. 

Na een banaal incident met één dode tot 
gevolg omsingelden de Serviërs het centrum 
van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-
Herzegovina. Het openbaar leven lag lam, de 
inwoners van de binnenstad zaten als ratten 
in de val. 

De EG beslist volgende maand of ze de 
republiek Bosnië-Herzegovina erkent. De 
moslim-president van de republiek riep al
vast de onafhankelijkheid uit, maar hij toon
de zich wel bereid om een kompromis te 
sluiten met de Serven. 

BOSNIE-
HERZEGOVINA 

Ook in de gewezen Joegoslavische repu
bliek Bosnië-Herzegovina werd gevreesd 
voor een burgeroorlog. Daar werd zondag jl. 
een referendum georganizeerd over de onaf
hankelijkheid. Van de drie grote bevolkings-

Net nu iedereen overgeschakeld is op 
fosfaatvrije waspoeders maakt het Neder
landse Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek 
bekend dat de vermindering van de fosfaatlo
zingen in de Noordzee verantwoordelijk is 
voor de daling van het visbestand. 

Zo'n vaart loopt het natuurlijk niet. De 
vissen zouden zich wel beter voortplanten in 
fosfaatrijk water. Maar anderzijds bevorde
ren fosfaten de algengroei, wat kan leiden tot 
zuurstofloosheid van het water. In de Belgi
sche beken en rivieren zit trouwens nog veel 
te veel fosfor in het water. Alleen de Kleine 
Nete zou gezond zijn. 
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KORTWEG 

• De gewezen VUB-rektor Renne-
boog heeft weer een beetje meer 
bekend. Hij bekende zijn vrouw na 
een lioogoplopende ruzie over de 
aankoop van een auto voor haar (zij 
wou opnieuw een VW Passat, hij 
een Opel Omega) gewurgd te heb
ben toen ze hem sloeg. 

• in kort geding besliste een Brug
se rechter dat de mannengevange-
nis 't Pandreitje dan toch ge
sloopt mag worden. Kersvers 
Vlaams minister van Monumenten 
en L^ndschapszorg Sauwens had 
nog z'n uiterste best gedaan om het 
monument voor afbraak te behoe
den. 

• Gedurende zeven en een halve 
maand zullen 3.500 Spaanse sol
daten de 1.000 kilometer lange 
spoorlijn Madrid-Sevilla bewaken. 
Ze moeten terroristische aanslagen 
voorkomen tegen de AVE, de 
Spaanse SST die de bezoekers van 
de wereidtentoonsteiling op min
der dan drie uur van Madrid naar 
Sevliia zal voeren. 

• De geheimzinnig nieuwe kom-
merciële BRTN-radio heet Radio 
Donna en zal vanaf 28 maart te 
beluisteren zijn. 

• SunParks in Mol mag er komen. 
Tenminste het vakantiedorp met 
600 bungalows, het aquapalace 
met subtropisch zwembad, hotel, 
restaurant en konferentiezaien. De 
bouwvergunning voor het water
sportcentrum op de Rauwse meren 
werd echter opgeschort. 

• De voorbije maand februari ken
de een spektakulalre stijging van 
het aantal inschrijvingen van nieu
we personenwagens. 50.055 au
to's werden ingeschreven, een stij
ging met 39,3% tegenover februari 
'91. De verklaring hiervoor ligt vol
gens Febiac bij de terugval in '91 
door de Golfoorlog en de positieve 
weerslag van het voorbije Autosa
lon. 

• Op de veiling van Borgloon wer
den dinsdag de eerste aardbeien 
verkocht. De eerste kilo werd ge
klokt op 1.515 frank. 

• Na de mislukte poging om het 
losgeld te overhandigen bleven de 
ontvoerders van Anthony volgens 
onze bronnen stom. De jongen is al 
langer dan een maand ontvoerd. 

• Het eksperiment met de dim> 
lichten gaat nog niet op 1 oktober 
in, omdat Nederland nog niet klaar 
is. 

VLAANDEREN BEREIDT 
KRINGLOOPCENTRA VOOR 

De berg huishoudelijk afval groeit in 
Vlaanderen jaarlijks met 2,5% aan en we 
zijn op weg om de 3 miljoen ton per jaar te 
overschrijden. Volgens het Afvalstoffen-
plan moet tegen 1995 het storten van 
huishoudelijk afval tot nul herleid worden, 
preventie en herwinning van afval moeten 
daarbij voorrang krijgen. Om zo'n afvalbe
leid gestalte te geven zullen allerlei initia
tieven moeten genomen worden. 

In Nederland blijken kringioopcentra 
goed aan te slaan, daar zijn er reeds 130 
aktief. In Vlaanderen wordt nu ook in die 
richting gedacht. Voikshogeschool Ei-
cker-ik wil met opieidingsprojekten voor 
kringioopcentra de zaak vooruit helpen. 

Aan FIlip Lenders, verantwoordelijk 
voor het opieidingsprojekt, de vraag hoe 
de zaak in mekaar zit. 

„Tot nu toe zijn de meeste kringioopcentra 
prive-initiatieven, maar mets belet een ge
meente om er zelf een op te zetten Ze kan 
het centrum gebruiken om het storten of 
verbranden te verminderen, tot 50% voor 
grof en tot 10% voor gewoon huisafval 
Sommige werken met de tewerkstelling van 
b V werklozen en laaggeschoolden als 
hoofddoel, met als bijkomend voordeel dat 
kringloopcentra de koppeling maken tussen 
milieubescherming en werkgelegenheid, wat 
met zo vanzelfsprekend is 

Betrokkenheid van de gemeente is in ieder 
geval gewenst, al was het maar om afspra
ken te maken over ophaling, promotie en 
afzet van met verwerkbare goederen " 

• Waaruit bestaat de opleiding? 
„In een eerste blok bespreken we de 

afvalproblematiek en het beleid ter zake 
Hierdoor krijgen de deelnemers een beeld 
van de randvoonvaarden waarin de krin
gloopcentra moeten werken Daarna behan
delen we de uitbouw de nodige ruimte, de 
aard van de goederen, de inzameling, het 
sorteren, de winkelinrichting Het grootste 
deel van de aandacht gaat uit naar bedrijfsor
ganisatie welk rechtsvorm, welke admini
stratieve verplichtingen, financieel beheer en 
retabiliteit, personleelsbeleid, promotievoe
ring 

De deelnemers stellen tijdens de opleiding 
een bedrijfsplan op waarmee ze na afloop 
zelf een kringloopcentrum kunnen opstarten 
Er zijn ook bezoeken aan bestaande centra " 

• Was er belangstelling voor de voorstel
ling van de kursus? 

„Er zijn een veertigtal geïnteresseerden 
komen opdagen Ook mensen uit gemeen
ten en interkommunales, medewerkers van 
bestaande kringloopcentra en uit de sociale 

sektor tewerkstellingsprojekten en buurt-
werk De inschrijvingen voor de opleiding 
zelf lopen aardig " 

• Hoe moeten wij ons een kringloopcen
trum voorsteilen? 

„Stel dat iemand van een oude kast, TV of 
hoop kleren afwil, doorgaans worden die 
zaken gewoon op straat gezet t^et een 
knngloopcentrum in de buurt hoeft dat met 
Na een telefoontje komen medewerkers de 
spullen ophalen De meeste centra ven/ver
ken hoofdzakelijk oude meubelen, huishou
delijke toestellen, elektronische apparaten, 
kleding, boeken Soms nemen ze er ook 
papier, karton en glas bij Kapotte toestellen 
worden vaak hersteld of uit mekaar gehaald 
Wat nog bruikbaar is wordt in het centrum te 
koop aangeboden 

Eigenlijk is zo'n winkel met een tweede-
handszaak te vergelijken, met dit verschil 
echter dat hier uitsluitend zaken verkocht 
worden die anders op de afvalberg zouden 
terecht komen De rest wordt als oude mate
rialen of lompen voor verdere verwerking 
verkocht" 

• Kan zo een centrum zeifbedruipend 
zijn? 

„Kringloopcentra kunnen inderdaad ren
dabel zijn, de meeste zijn trouwens toonvor
mend voor 5 a 10 medewerkers Alle begin is 
echter moeilijk en daarom kan in de eerste 
jaren steun nodig zijn " 

• Bestaat er bij overheid en bevolking 
genoeg goede wil om het initiatief te doen 
slagen? 

„Over het algemeen is de medewerking 
met de bestaande kringloopcentra vrij goed 
De mensen weten dat er iets zinnig moet 
gebeuren met het afval en zien dat de 
kringloopcentra aangeven hoe het kan Ook 
het verrassingsaspekt van een kringloopwin
kel speelt een rol er is altijd wat te vinden en 
dat slaat aan 

De Vlaamse plaatselijke overheden zijn 
misschien nog met goed mee, maar dat komt 
omdat de idee nog nieuw is Nederlandse 
gemeenten beginnen de voordelen in te zien 
en steunen de uitbouw volop Dat moeten wij 
bij ons op middellange termijn ook bereiken 
In feite sensibilizeren de kringloopcentra in 
twee richtingen naar de bevolking en naar 
de overheid toe " 

— Het Opieidingsprojekt voor Krin
gloopcentra start op 21 april a.s. en loopt 
elke dinsdag tot 1 dec. '92. Kennisma
kingsfolder bij Volkshogeschool EIcker-ik, 
Breugelstraat 31-33, 2018 Antwerpen 
(03/218.65.60 vragen naar Fiiip Lenders). 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het Brabantse trekpaard Oehae-
ne li]kt nu wei zijn ploegwerk te 
hebben voltooid. De diskussie 
over het zaaigoed kan volop i>e-
ginnen. Daar de smaak tussen 
„Noord" en „Zuid" in deze staat 
wel erg verschilt zal de aange
kondigde „dialoog van volk tot 
volk" wellicht gevoerd worden 
met de messen binnen handiie-
reik. Ondertussen loert men uit 
Frankrijk op de oogst. (W.L) 

DE NIEUWE GAZET 
Met nog een duidelijke kater van de 

mislul<te Verhofstadt-poging trekt Van der 
Kelen in dit liberale blad ten strijde tegen 
„de vakbondsregering". 

„De uitslag van 24 november gooide roet 
in het eten, omdat het ACV tijd nodig had om 
de CVP-top in de door het verbond gewenste 
richting te sturen. De socialistische tegen
hanger waagde het niet de l<risfelijke grote 
broer in de oppositie te duwen — al dan niet 
onder druk — en dat heeft zeer zwaar 
gewogen op de beslissing van de SP om 
formateur Verhofstadt wandelen te sturen. 

Vandaag staat het ACV op het toppunt van 
zijn macht. Deze organisatie, die aan nie
mand verantwoording aflegt, noch aan haar 
leden, noch aan de kiezer, domineert niet 
alleen de CVP. Met de schuldige medewer
king van het ABVV en de SP die mee van de 
kruimels mogen eten, bepaalt het ACV wat er 
in dit land kan of niet kan." 

HET 
VOLK 

Met de Waalse onderwijskrachten die al 
dreigen met nieuwe stakingen blijkt op
nieuw dat liet nationaliteitenprobleem in 
dit land de kern is van de verzieking. 

„De Franstaligen hebben dus geen zeker
heid dat zij het kijk- en luistergeld zullen 
krijgen zonder de daaraan gekoppelde fiska
le verantwoordelijkheid maar de Vlamingen 
hebben ook niet langer de zekerheid van die 
koppeling. Alles hangt dus af van de stand
vastigheid van de toekomstige Vlaamse mi
nisters om het kijk- en luistergeld niet los te 
laten vooraleer alle tien punten in de dialoog 

aan bod zijn gekomen. Het gevaar is natuur
lijk niet denkbeeldig dat er een sluipende 
overdracht komt van het kijk- en luistergeld 
via voorschotten. Want wij zijn niet zo naïef te 
geloven dat PS en PSC plotseling hun eisen 
hebben laten vallen, wetend dat hun leraars 
morgen moeten worden betaald en dat daar
voor geen geld is. 

Intussen heeft Dehaene het kommunautai-
re monster wel in slaap gewiegd maar het 
kan op elk ogenblik opnieuw ontwaken om, 
zoals in het verleden, als chantagemiddel te 
worden gehanteerd." 

De Standaard 
Dirk Achten vraagt zich af of men nu 

eindelijk die les begrepen heeft. Het recht
streeks gesprek tussen Walen en Vlamin
gen moet leiden tot verregaand zelfbe
stuur. 

,,Dit is een bescheiden stap in de onstuit
bare omvorming van België. l\4aar een stap 
die voor verdragende gevolgen kan zorgen. 
De techniek is nieuw en onontgonnen. Maar 
noodzakelijk omdat de beproefde traditione
le werkwijze te dikwijls faalde. De vorige 
regering zorgde voor het ultieme bewijs. Zij 
beschikte over een tweederde meerderheid 
maar gebruikte ze niet om Vlaanderen een 
rechtstreeks verkozen parlement te bezor
gen. 

Haast alle Vlaamse politici, niet in het 
minst Jean-Luc Dehaene, zijn er nu van 
overtuigd dat dit echt niet langer kan. De les 
is hard geweest. Ze had vermeden kunnen 
worden en misschien zelfs begrepen. Er is 
geen alternatief voor de radikale staatsher
vorming. Er zijn hoogstens nog vertragings-
maneuvers en die leveren, van nature, niets 
positiefs op." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Voor degenen die meesmuilend de kom-

munautaire problematiek opnieuw willen 
wegmoffelen maakt Veestraeten nog eens 
de rekening onder de sprekende titel 
„Waalse DDR". 

„De Waalse werkgeversorganisatie UWE, 
toch wel een heel onverdachte bron, heeft er 
recent op gewezen dat Wallonië in verhou
ding tot Vlaanderen tienduizenden ambtena
ren te veel telt. De transfers in de sociale 
zekerheid zijn geen mythe maar kosten de 
Vlamingen tussen 80 en 100 miljard per jaar. 

Zijn dit kleinigheden? De reeks Waals-
Vlaamse tegenstellingen is eindeloos. Vorige 
week heeft de Leuvense professor Dirk Here-
mans er nog op gewezen dat Wallonië meer 
geld van Vlaanderen krijgt dan West-Duits

land sinds de hereniging in Oost-Duitsland 
pompt. Een kwart van de Waalse welvaart 
bestaat uit Vlaamse transfers. Elke Vlaming 
ziet een tiende van zijn eigen welvaart weg
vloeien naar Wallonië. De Vlaamse solidari
teit met Wallonië bedraagt ruim het dubbele 
van de solidariteit die er in andere landen 
bestaat." 

HET BELANG 
VAN LIHBURC 

Mark Plate! ergert zich terecht aan de 
platitudes waarmee André Leysen tewerk 
ging in het debat met Luc Van den Brande 
over de Franse greep naar de Vlaamse 
ekonomie. Kent Leysen het liedje niet 
meer „Wenn Alle untreu werden..."? 

„Voor zover wij tenminste er aan houden 
te overleven als een eigen gemeenschap 
met een eigen karakter, voor zover we ten
minste geen ekonomisch wingewest willen 
worden, overgeleverd aan de goede wil van 
ongrijpbare want buitenlandse, onbekende 
machthebbers. Dit ven/veer wegwuiven met 
goedkope uitspraken a la André Leysen 
getuigt van weinig warmte voor de eigen 
samenleving. En dat is zeer bewust zo be
leefd mogelijk uitgedrukt. Verkrampt tegen 
zijn, is ook geen oplossing. Daarom is het 
goed dat alvast met woorden de Vlaamse 
regeringsleider de noodklok durfde luiden. 
Als die nu ook maar gehoord wordt." 

De 
Financieel 

Ekonomische J 
Er zit sisteem in dit Frans politiek-eko-

nomisch optreden meent ook dit vakblad. 

„De jongste decennia zijn heel wat,,mooie 
bedrijven" in buitenlandse handen terecht 
gekomen. En dat heeft heel vaak tot politieke 
diskussies geleid. 

De politieke bezorgdheid is begrijpelijk. 
Elke onderneming is een stuk van het ekono
misch netwerk van een land. Telkens er een 
beslissingsplaats naar het buitenland ver
huist, verschuift er een stuk zeggenschap 
over het ekonomisch weefsel. En wat is de 
rol nog van ekonomisch beleid, wanneer er 
geen invloed kan uitgeoefend worden ? Zon
der beslissingscentra in eigen land, klinkt 
ekonomisch beleid hol. 

De zorg groeit bovendien nog, omdat een 
groot deel van het buitenlandse kapitaal in 
België vanuit Frankrijk komt. Het is niet enkel 
het spreekwoordelijke Franse centralisme, 
dat aanleiding geeft tot terughoudendheid; 
ook de politieke ondersteuning vanuit Parijs 
maakt het fenomeen zorgwekkend. Hier zit 
een gericht beleid achter." 
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HORIZON 

GRIEZEL-SCENARIO'S 
Wie zich interesseert aan de toel<omst van de inter

nationale ekonomisclie betreickingen, botst de jongste 
tijd op een rij van nogal sombere analises. Het spook 
van de jaren dertig waart terug rond, zeggen de enen. 
Het wordt veel erger nog, zeggen de anderen. Hoe dit 
debat resumeren? 

Als uitgangspunt kunnen wij de malaise nemen die in 
de VSA ontstaan is heeft nadat 10 jaar lang de 
inkomens der families niet toegenomen zijn en na drie 
jaar diepe recessie. Voor het eerst twijfelt de Amerikaan 
aan zichzelf. 

Het verlies aan ekonomische hegemonie, beschre
ven door Paul Kennedy, maakt de kansen op protektio-
nisme en isolationisme vanwege de VSA nog groter, 
vooral in dit verkiezingsjaar. Speaker of the House, Tip 
O'Neil, resumeerde dit in zijn slogan: „Everypo//f/cs is 
local politics" (zie de vorige Horizon, over Kissinger). 

Voeg daaraan nog het gevoel van wantrouwen dat 
vanuit Amerika gesignaleerd wordt tegenover de be
langrijkste handelspartners nl. Japan en de EEG en het 
verwondert inderdaad niemand meer dat de verarmde 
Amerikaanse superpower zich tegenover Tokyo en 
Bonn op collision course 
voelt. Terecht of niet, dat 
doet er niet toe: de doorsnee 
Amerikaan vindt dat de bui
tenlandse politiek, de Nieuwe 
Wereldorde en de Pax Ameri
cana, hem veel te duur zijn 
gaan kosten. 

De prijs die hij daarvoor 
betaalt is: jobs, jobs, jobs. 
Vermits de VSA blijkbaar hun 
wil niet meer kunnen opleg
gen aan hun partners, is het 
tijd dat de Amerikaanse bui
tenlandse politiek aan de 
ekonomische realiteiten zou 
worden aangepast. 

In het GATT-dossier voelen de VSA zich door Japan 
en vooral door de EEG bekampt. Vooral in het land-
bouwhoofdstuk. Er is geen Amerikaan die begrijpt 
waarom de EEG haar positie inzake landbouwsubsi
dies niet wil wijzigen, zoals Bundeskanzler Kohl noch
tans beloofd had op de Ekonomische Top te Houston. 
Daar had de Duitser zich sterk gemaakt dat hij het 
Franse standpunt wel zou weten om te buigen!... 

Recent hebben de zes belangrijkste Duitse ekonomi
sche onderzoeksinstituten van hun kant een ,,Schrec-
ken-Scenario" uitgewerkt dat, omwille van de ernst van 
de geleverde arbeid, verdient dat het in het oog zou 
worden gehouden. Zij voorspellen het gevaar van een 
wereldwijde handelsoorlog. Het protektionisme dat wij 
nu beginnen te ontwaren in de VSA, zit al lang in de 
EGG (!) ingebakken („Fortress Europe 1992" zeggen 
zij). 

Welnu, deze alom toenemende ,,Regionale Blockbil-
dung" zal versneld leiden tot konfliktuerende steun-

Tip O'Neil. 

maatregelen vanwege de enen waarop retorsiemaatre-
gelen van de anderen zullen volgen: het ekonomisch 
nationalisme van weleer, maar nu op grotere, regionale 
schaal! „ , . , 

De Duitse „Wirtschaftsforschungsinsitute (een 
woord) knopen daaraan ook de Noord-Zuid-dimensie 
vast en stellen dat dientengevolge grote Völkerwande-
rungen niet meer tegen te houden zijn (zie onze vorige 
Horizon over de UNO-Veiligheidsraad). 

In dezelfde geest las ik deze week van de bekende 
Oostenrijkse joernalist Otto Schulmeister een bespre
king van het nogal deterministisch en pessimistisch 
boek van Robert Kurz: „Der Kollaps der Modernisie-
rung — Vom Suzammenbruch des Kazernensocialis-
mus zur Krise der Weltökonomie" (De ineenstorting 
van de modernisering: van de verdwijning van het 
kazernesocialisme tot de krisis van de wereldekono-
mie). . . . . 

Deze geleerde auteur verkondigt de tesis dat de 
krisissen die op dit ogenblik door de wereld razen, met 
elkaar kommunikeren en elkander beïnvloeden. Zo ziet 
hij de derde wereld en wat daar gebeurt, niet los van de 
implosie van het kommunisme en de toestand in de 

tweede wereld, het ex-kom-
munistische blok. Hij zet zijn 
redenering echter door: als 
de krisis in het zuiden vast-
hangt aan die in het oosten, 
dan zou je moeten blind zijn 
om niet te zien dat zij beide 
weldra op het westers indus
triële sisteem hun invloed 
zullen doen gelden. Beide 
zijn volgens hem slechts 
voorspel vooraleer ,,het prin-
ciep der rendabiliteit zijn laat
ste Amok-loop zal aanvat
ten". De Apocalyps? 

(foto AP) 
In onze steeds kleiner wor

dende wereld, waarin de N/Z en OAW grenzen voortdu
rend vervagen, ziet hij dus een begin ontstaan van een 
wereld-burgeroorlog tussen de verschillenge have-
blokken onderling en tegen de have-nots, zonder vaste 
fronten, met ten allen kante manifestaties van louter 
geweld... 

Om van te griezelen... Zulke analises zijn natuurlijk 
veel te rechtlijnig en deterministisch alsof de geschie
denis niet door de mens zou kunnen beïnvloed worden. 
Maar méér en méér lees ik oproepen fallen kante 
opdat de verantwoordelijken, de échten, zouden te 
voorschijn treden. De geschiedenis is inderdaad niet 
ten einde. God weet wat wij voor het einde van deze 
eeuw, nog zullen meemaken. 

...En dit alles terwijl wij Vlamingen in Brussel onder
tussen moeten vechten om Vlaanderen een internatio
nale stem te bezorgen. Wij willen toch meetellen, of niet 
soms? .. „ r. IJ 

Hans De Belder 
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DEHAENEI MET DE DOOD 
HET HART 

E
EN van de vragen uit het populai
re kvi/is-spel Trivial Pursuit luidt: 
Well< boel< van George Orwell 
achterhaalde zichzelf in 1984 ? De 
vraag is eigenlijk verkeerd. Het is 
immers alleen de titel van Orwell's 
meesterv f̂erk die achterhaald is. 
Want bvb. koninklijk onderhande
laar (wellicht nu: eerste minister) 
Jean-Luc Dehaene putte voor zijn 
dunne regeerakkoord rijke inspi

ratie uit de nieuwspraak van Grote Broer. 

Enkele voorbeelden om aan te tonen dat 
beknoptheid in een regeerakkoord niet mag 
verward worden met duidelijkheid: de rege
ring gaat op politiek en bestuurlijk vlak een 
betere deelname van de vrouw stimuleren, 
ze kan de realizatie van sommige reële en 
financiële aktiva overwegen (red: het gaat 
hier om het overwegen van „privatizerin-
gen"), ze wil alle bij het beheer van de SZ 
betrokken partijen responsabilizeren, en ook 
nog de daling van de defensie-uitgaven ver
snellen. Kortom, Dehaene leverde weer een 
puik stukje werk af. Maar daarover leest u 
meer in de bijdrage van Lamoraal. 

VLAAMSE TOEGEVING^ 
De VU meende dinsdag al meteen te 

moeten waarschuwen voor een Vlaamse toe
geving van CVP en SP. De doorgaans rede
lijk goed geïnformeerde krant De Standaard 
meldde die dag dat de regering Dehaene 
wellicht, naast de eerste minister, 6 Neder
landstalige en 6 Franstalige ministers zou 
tellen, één Nederlandstalige staatssekretaris 
en twee Franstalige staatssekretarissen. Zo 
zou er, in de veronderstelling dat Dehaene 
premier wordt, een volstrekte taaipariteit tus
sen de eksellenties heersen. 

Onder Martens VIII lagen de zaken wel 
even anders. Toen telde de regering naast 
de Vlaamse premier Martens, 8 Vlaamse en 
8 Franstalige ministers, en 6 Vlaamse en 4 
Franstalige staatssekretarissen. Of op een 
totaal van 27 eksellenties waren er onder de 
vorige regering 15 Vlamingen (55,5%) en 12 
Franstaligen (44,4%). De vermindering van 
het aantal ministers zou dus verhoudingsge
wijs ten koste van de Vlamingen zou gaan. 
De VU vond dit voldoende reden om hierte
gen met klem te protesteren. 

Het Standaard-bericht bleek echter een 
kwakkel. De woordvoerster van Dehaene 
ontkende: indien er drie staatssekretarissen 

zullen zijn, zullen het twee Vlamingen en één 
Franstalige zijn, liet ze weten. 

Verleden week vrijdag had de VU beslist 
geen ontslag te nemen uit de Vlaamse rege
ring (zie ook: Het partijbestuur deelt mee). 
Daartoe was immers geen reden meer. De 
CVP en SP zagen af van een staatshervor
ming in twee fazen en toonden zich bereid 
onmiddellijk de dialoog van gemeenschap 
tot gemeenschap te starten, met het Vlaams 
tienpuntenprogramma uit het Vlaams re
geerakkoord op de agenda. 

Waakzaamheid is nochtans geboden. 
Want het regeerakkoord stipuleert ook dat de 
regering een lijst zal opstellen van die wets-

TenzJj de CVP-jongeren er tegen 
de verwachtingen in tocli in 
slaagden een meerderheid van 
de CVP-l(ongresgangers te over
tuigen om het roomsrood regeer-
aickoord af te schieten, legt de 
regering Dehaene i de eed af. Bij 
de SP noch bij de Franstalige 
partijen worden veel problemen 
verwacht. Het regeerakkoord dat 
Dehaene onderhandelde bevat 
nauwelijks konkrete maatrege
len. Tenzij men het konkreet 
noemt dat de nieuwe premier op 
zoek gaat naar besparingen en 
nieuwe inkomsten, en een twee
derde meerderheid voor de 
staatshervorming. 

ontwerpen die nog voor de zomer door het 
parlement goedgekeurd moeten worden. En 
daarin wensen de partijen die het regeerak
koord ondertekenden \n ieder geval de ont
werpen betreffende de fiskale verantwoorde
lijkheid van de gemeenschappen en de auto
nome verkiezing van de raden te integreren. 

Zo werd er weer een biezonder onduidelij
ke situatie geschapen: CVP en SP willen wel 
het tienpuntenprogramma van de Vlaamse 
regering op de agenda zetten van de dialoog, 
maar wensen voor de zomer minstens een 
deel daarvan (inkluzief de fiskale autonomie 
waarachter ook de overheveling van het kijk
en luistergeld schuilt) gerealizeerd zien. An
ders gezegd: geen fazering tot de zomer 
begint. 

CVP-jongerenvoorziter Caluwé: deel
name aan de roomsrode regering De
haene kan de dood van de CVP bete
kenen, (foto VUM) 

Ontevredenheid heerste er verder bij de 
Franstalige leerkrachten. PS en PSC sleep
ten inderdaad het kijk- en luistergeld (nog) 
niet uit de onderhandelingen, en dat was 
tegen de heilige eden die ze de leerkrachten 
gezworen hadden. Het Franstalig onderwijs 
komt op 20 maart opnieuw op straat. 

Indien het CVP-kongres van donderdag 
het licht op groen gezet heeft, is dat in ieder 
geval niet met de volle overtuiging gebeurd. 
CVP-voorzitter Van Rompuy had op een 
grote perskonferentie nog eens duidelijk ge
zegd waar het op aankomt: het is deze 
regering of nieuwe verkiezingen. Het leek 
wel wij of de chaos van voor de verkiezingen. 

De kristendemokratische kongresgangers 
wisten zich weer eens voor een enorme 
verantwoordelijkheid geplaatst. Volgens de 
CVP-jongerenvoorzitter betekent die gretig
heid om steeds de kastanjes uit het vuur te 
rapen de dood voor de partij. Maar teveel 
Vlaamse CVP-ers met een brave inborst 
bezwijken nog te graag voor argumenten van 
zo'n zwaar kaliber als de redding van de 
regering en van ons landeken. De dood van 
de CVP zit voorlopig alleen nog in het hart. 

(Pdj) 
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FORMATIE 

WAAROM WIJ NIET OP HET 
BALKON BLEVEN ZITTEN 

D
E inhoud van het regeerakkoord 
is in menig opzicht een merk
waardig dokument en draagt 
een duidelijke VU-stempel. Maar 
is vooral belangrijk omwille van 
het signaal dat door de VU-mili-
tanten aan het politiek establish
ment gegeven werd: dit is uw 
laatste kans op een fatsoenlijk 
vergelijk tussen de beide volke
ren in Belgisch staatsverband. 

Want inderdaad, het wantrouwen bij het 
partijkader ten opzichte van deze partijen die 
in de voorbije jaren, precies op het vlak van 
de staatshervorming, tegenover ons 
schaamteloos hun woord gebroken hebben, 
is zeer groot. Haar afwijsreaktie is begrijpe
lijk. Toch nam de VU Vlaamse Vrije Demo
krater! nogmaals haar verantwoordelijkheid 
op. Het is daarom nuttig even de politieke lijn 
te schetsen die we sinds de verkiezingsda
tum konsekwent aangehouden hebben. 

TWEELEDIG 
Begin januari — meer dan een maand na 

de verkiezingsdag — heerste in Vlaanderen 
groot ongenoegen om het uitblijven van de 
vorming van een Vlaamse regering. De apa-
tie was groot, tenwijl op datzelfde moment 
een zelfverzekerde Spitaels de leiding nam 
van de Waalse gewestregering en ook de 
Franse gemeenschapsregering op poten 
werd gezet. In Vlaanderen gaven noch de 
CVP, noch de SP — nochtans de grootste 
partijen — blijk van enig initiatief. 

Op 7 januari beklemtoonde de VU dat er 
spoedig een Vlaamse regering moest komen 
die kon reageren op het grote ongenoegen 
van 24 november. Die mening werd toen ook 
gedeeld door de PVV en door Agalev. Wij 
hebben dan met de PVV een gezamenlijk 
initiatief genomen en ons gemeenschappe
lijk standpunt venwoord in een tienpunten
programma voor de staatshervorming én in 
tien punten voor maatschappelijke vernieu
wing. 

In onze optiek moest de Vlaamse rege
ringsvorming los staan van de Belgische 
regeringsvorming. De Vlaamse regering 
moest een zelfstandige regering zijn, met 
een eigen programma. Dat moest twee delen 
bevatten: een deel staatshervorming waarin 
rechtstreekse onderhandelingen tussen 
Vlaanderen en Wallonië centraal zouden 
staan en een deel maatschappelijl<e vernieu-

Onder grote belangstelling van de kongresgangers tellen algemeen voorzitter 
Gabriels en voorzitter van de partijraad Van den Bempt de stemmen voor de 
deelname van de VU aan de Vlaamse regering. (foto R. szommeo 

wing, dat zou inspelen op de verzuchtingen 
van de burgers. 

Voor de vorming van deze regering zou
den alle partijen worden uitgenodigd die, 
volgens de wet, in aanmerking kwamen voor 
de proportionele samenstelling ervan. Daar
om lieten wij op 21 januari aan de CVP en de 

Op donderdag 30 januari 1992 
legde Johan Sauwens de eed af 
ais achtste minister in de Vlaam
se regering, bevoegd voor Insti
tutionele Hervormingen, Verlceer, 
Monumenten en Landscliappen 
en Buitenlandse Handel. De 
avond voordien had een bijzon
der Partijkongres de VU-rege-
ringsdeelname met een krappe 
meerderheid (206 voor, 177 te
gen) goedgekeurd. 

samen deel van uit maakten, is haar zaak. 
Wij hebben dergelijke houding, waarbij kort
zichtige partijbelangen zwaarder doora/egen 
dan het Vlaams belang, steeds betreurd. 
Want dat heeft de kiezer juist afgestraft op 24 
november. 

Uiteindelijk kwam dan een Vlaams regeer
akkoord tot stand met een ambitieus pro
gramma voor institutionele hervormingen. 
Dit is op zich reeds een merkwaardig feit. De 
Vlaamse regering is eigenlijk niet bevoegd 
inzake de staatshervorming. De Grondwet 
behoudt dit voor aan de federale regering en 
aan het Belgische parlement. 

KONFEDERAAL 

SP verstaan dat wij bereid waren ook met 
hen een diskussie aan te gaan over de 
afwerking van de staatshervorming langs de 
weg van de dialoog tussen de twee grote 
gemeenschappen in dit land. Dat de PVV op 
dat moment afhaakte omdat ze niet in een 
regering wenste te stappen waar CVP én SP 

Dat dit nu toch gebeurt, met instemming 
van de CVP, de SP én de PVV, is een 
doorbraak van formaat. Het betekent dat het 
politiek denken in Vlaanderen dermate ge
ëvolueerd is dat de vier grootste demokrati-
sche politieke frakties in de Vlaamse Raad 
een zelfstandig Vlaanderen willen. Vanaf nu 
zegt Vlaanderen officieel aan de Franstali-
gen hoe wij het samenleven in het Belgische 
staatsverband zien evolueren. De konfedera-
le VU-tesis wordt bij deze door politiek Vlaan
deren onderschreven. 

> 
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Toch bleef waakzaamheid geboden. De 
Vlaamse regering was ondertussen goed en 
wel gevormd, doch pogingen om een Belgi
sche regering op de been te brengen liepen 
telkens vast. Nu had de VU reeds onmiddel
lijk na de verkiezingen gezegd dat ze niet 
geïnteresseerd was in Belgische regerings
deelname, tenminste voor zover het Vlaams 
programma voor de staatshervorming en de 
dialoog tussen de gemeenschappen niet 
doorkruist werden door Belgische regerings
initiatieven. In dat opzicht keken we uit naar 
wat CVP en SP op het federale niveau van 
plan waren. 

Na formatiepogingen van Guy Verhofstadt 
en Melchior Wathelet kwam Jean-Luc De-
haene. Hij laboreerde aan een noodregering 
als enige uitweg na het mislukken van een 
regering-zonder-CVP en de tripartite-poging. 
Groot was ons ongenoegen toen we vaststel
den dat Dehaene blijkbaar bereid was om het 
regeerakkoord, dat door zijn partij op het 
regionale vlak onderhandeld en mede door 
hem goedgekeurd was, op het federale vlak 
te verminken. 

Want de tien punten uit het Vlaams regeer
akkoord konden we nauwelijks terugvinden. 
De dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap over de staatshervorming werd herleid 
tot een babbel onder politieke partijen. En er 
werd een urgentieprogramma opgenomen, 
een minimumprogramma dat voor het zo
merreces door het Parlement moest goedge
keurd worden en waaraan de overheveling 
van het kijk- en luistergeld naar de gemeen
schappen vasthing. 

Dit konden we onmogelijk aanvaarden. 
Voor de VU moest de staatshervorming in 
haar geheel onden/verp zijn van een recht
streekse dialoog tussen de twee volkeren in 
dit land. Deze dialoog mocht niet vleugellam 
gemaakt worden door afspraken in een Bel
gisch regeerakkoord over een minimumpro
gramma, zeker niet als hieraan het lokaas 
van het kijk- en luistergeld gekoppeld Is. 
ledere politieke waarnemer weet immers dat 
aan franstalige zijde mets meer zou bewegen 
van zodra deze buit binnen was. CVP en SP 
zouden dus de belangrijkste Vlaamse troef al 
uit handen geven vooraleer het kaartspel 
begon. 

Paul Van Grembergen en Jaak Gabriels 
verwoordden de voorbije weken zeer duide
lijk waar het op aankwam. Indien CVP en SP 
deze voorstellen van onderhandelaar Dehae
ne zomaar zouden aanvaarden, zegden ze 
eigenlijk het Vlaams regeerakkoord op. Men 
kan niet een Vlaams regeerakkoord onder
schrijven dat een globaal pakket institutione
le hervormingen wil beslecht zien in een 
dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, 
en zich tegelijk engageren voor een Belgisch 
regeerakkoord dat voorrang geeft aan een 
minimumprogramma dat onderhandeld en 
beslecht wordt in de Belgische cenakels. De 
VU zou daar haar besluiten uittrekken wat 
haar Vlaamse regeringsdeelname betreft. 
Want wat is een Vlaamse minister van 
Staatshervorming nog waard wanneer de 
Vlaamse koalitiepartners wachten op instruk-
ties uit de Wetstraat 16? 

Door CVP en SP zo voor de keuze te 
plaatsen oefenden we flink wat druk uit op 
deze partijen. Dit zorgde vooral in CVP-
kringen voor de nodige beroering. Ook daar 
hoorde men links en rechts zeggen dat men 
het gemarchandeer van Dehaene beu was. 
Vooral de CVP-jongeren namen het voor
touw in deze kampagne. Met de kongressen 
in het vooruitzicht vreesden de CVP-bonzen 
voor het ergste. 

Het resultaat was dat Dehaene het kom-
munautaire luik uit het Belgisch regeerak
koord volledig herschreef. Het hele pakket 
institutionele hervormingen wordt toever
trouwd aan de dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap. Het Vlaams tienpuntenpro
gramma wordt hierbij als uitgangspunt geno
men. En de eksekutieven kunnen hun rol 

spelen in deze dialoog. Zeer belangrijk is ook 
dat het kijk- en luistergeld niet op voorhand 
uit handen gegeven wordt, maar aan bod zal 
komen in het globale onderhandelingspak
ket. 

LANGE MARS 
Dit alles heeft tot gevolg dat we nu einde

lijk aan de slag kunnen en de dialoog effek-
tief kunnen starten, zonder Belgische be
voogding, zoals de VU steeds gewenst heeft. 
Langs Vlaamse zijde werden reeds afspra
ken gemaakt over de wijze waarop de dia
loog gevoerd moet worden. Een stuurgroep, 

bestaande uit de ministers Johan Sauwens 
(VU), Luc Van Den Brande (CVP) en Norbert 
De Batselier (SP) en de drie partijvoorzitters 
van CVP, SP en VU, zal onder leiding van 
Johan Sauwens de onderhandelingen voe
ren. Het aanbod aan de andere frakties in de 
Vlaamse raad om de Vlaamse delegatie te 
vervoegen blijft nog steeds geldig. We zullen 
de komende weken snel vaststellen of zij ook 
hun verantwoordelijkheid wensen op te ne
men. 

De Franstaligen bepalen uiteraard zelf wie 
ze afvaardigen. Het zou ons echter venwon-
deren indien ze met lichtgewichten voor de 
dag kwamen: er staat ook voor hen teveel op 
het spel. 

Drie en een halve maand na de verkiezin
gen zijn we dus teruggekeerd naar ons 
uitgangspunt, nl. dat in dit land geen fatsoen
lijke regering kan gevormd worden en geen 
ernstig beleid kan gevoerd worden indien de 
samenlevingsproblemen tussen de twee vol
keren niet voorafgaandelijk opgelost worden. 
De vraag die velen hierbij zullen stellen is of 
de VU zich hiervoor binnen de Vlaamse 
regering moet inzetten. En of ze niet beter af 
zou zijn met het voeren van een „konstruk-
tieve oppositie". 

Het zou voor ons misschien komfortabeler 
zijn op het balkon te blijven zitten en toe te 
kijken naar wat de anderen ervan terecht 
brengen. En te hopen dat de anderen zich 
laten verleiden tot halfslachtige kompromis-
sen a la Dehaene, om die vervolgens vanop 
de oppositiebanken af te kraken. 

Over taktieken kan men lang diskussiëren. 
Voor ons is slechts het antwoord op de 
volgende vraag belangrijk: op welke wijze 
kunnen we de Vlaamse zelfstandigheid dich
terbij brengen en konkreet gestalte geven ? 
Toen wij in 1954 als eersten én enigen het 
federalisme op de politieke agenda plaatsten 
waren wij in de ogen van de weidenkenden 
een stelletje utopisten. Sindsdien begonnen 
we aan onze mars door de instellingen, 
steeds vanuit een politieke minderheidsposi
tie en nooit met andere wapenen dan de rede 
en de overtuigingskracht. Hierbij schuwden 
we de regeringsdeelname niet, als de voor
waarden eerbaar waren. 

Vandaag noemt iedereen zich (kon)federa-
list. En is het land omgevormd van een 
jakobijnse eenheidsstaat tot een federatie 
waar de overdracht van macht en middelen 
naar de deelstaten de vergelijking met ande
re federale staten probleemloos kan door
staan. 

Wie ons vandaag zelfmoordpiloten vindt, 
begrijpt niet dat het politieke doel voor ons 
belangrijker is dan de middelen. Maar het 
moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit de 
laatste kans is. Als deze weer gekelderd 
wordt, dan hoeft België voor ons niet meer. 
Ook al staat ons dan een nieuwe lange mars 
te wachten, 

Piet Van Schuyienbergh 
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BEGROTING 

8000 MILJARD 
OVERHEIDSSCHULD 
REGIONALISEREN? 

L
ATEN we ons niet verleiden tot 
een diskussie over de wenselijl<-
tieid en/of noodzakelijl<heid om de 
overheidsscliuld drastiscli en op 
zeer korte termijn weg te werken. 
Daarover kunnen de meningen 
verschillen. Een blinde bespa-
ringsdrang zonder het veilig stel
len van een voldoende breed so
ciaal draagvlak behoort niet tot 
het VU-gedachtengoed. 

Interessant is het echter wel te weten 
welke gevolgen het „regionaliseren" van de 
huidige overheidsschuld zou hebben. De 
Leuvense prof. Paul De Grauwe (sinds 24 
nov. jl. ook PW-senator) doet hierover in de 
bovenvermelde studie merkwaardige vast
stellingen. 

GEEN WAALSE FRANÏC 
De Grauwe vertrekt vanuit de vaststelling 

dat het probleem van de Belgische over
heidsfinanciën in grote mate het probleem 
van de rentelasten is (nvdr: we kunnen ons 
daarbij wel afvragen wie er daar zoal beter 
van wordt: de bankiers? de grote beleg
gers?). Zonder rentelasten zouden we im
mers een overschot hebben op het over
heidsbudget (het primair saldo is m.a.w. 
positief). 

Vraag is of een regionalisering een stimu
lans zou betekenen voor de Vlaamse én 
Waalse overheid om de 8000 miljard over
heidsschuld af te bouwen. Uit de vroegere 
studies van de Leuvense ekonomen leren we 
dat de „hele last van overheidsschuld gedu
rende 1975-1985 door Vlaanderen en Brus
sel werd gedragen. Wallonië droeg geen 
frank bij in de last van deze schuld". 

Zo berekenden de Leuvenaars toen dat 
Vlaanderen in 1985 zo'n 225 miljard en 
Brussel 38 miljard bijdroegen tenwijl Wallonië 
een tekort vertoonde van zo'n 47 miljard. 

Reeds vroeger was VU-ekonomist Willy 
Desaeyere tot dezelfde vaststellingen en 
bevindingen in verband met de geldstromen 
in dit land gekomen. 

Vandaag zijn volgens De Grauwe Vlaande
ren noch Wallonië geneigd verder bij te 
dragen in een verdere vermindering van ons 
aller overheidsschuld. 

„ Vlaanderen heeft er te weinig belang bij 
om nog verder te saneren wanneer het gros 
van de last door haar zal moeten gedragen 
worden. Tegelijk komt deze situatie goed uit 
voor Wallonië, zodat van die regio ook weinig 
budgettaire inspanningen kunnen verwacht 
worden." 

Om en bij de 8000 miljard over
heidsschuld rust op de schou
ders van de burgers van dit land
je. Deze schuld speelt een krucia-
ie rol In de huidige polWeke ver
warring, in het Vlaams-Waals de
bat én !n de houding die we 
aannemen ten aanzien van de 
verdere eenmaking van Europa. 
In de Leuvense Economische 
Standpunten verscheen onlangs 
een artikel onder de titel „denk
oefeningen over de regionallse-
ring van de Belgische overheids
schuld". 

Wat zou er gebeuren mochten we de 
schuld regionaliseren ? Hoe zou de schuldra-
tio dan evolueren? Welke verschillen tussen 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië treden er 
op? 

BANKROET 
Wanneer we de volledige overheidsschuld 

zouden regionaliseren, of verdelen tussen 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, bv. op 
basis van het bevolkingscijfer dan zou dit, 

uitgaande van de schuld in 1990, neerkomen 
op een schuld van 4328 miljard voor Vlaan
deren, 2388 miljard voor Wallonië en 746 
miljard voor Brussel. De schuldratio zou voor 
Vlaanderen en Brussel — wanneer we onze 
inspanningen uit het verleden handhaven — 
reeds op zeer korte termijn ten goede zijn 
gekeerd en het beruchte sneeuwbaleffekt 
weggewerkt, (tabel 1) r.,̂  

TABEL 1 
DE SCHULDRATIO BIJ VOLLEDIGE REGIONALISERING VAN DE OVERHEIDSSCHULD 
OP BASIS VAN BEVOLKINGSAANTAL 

1991 
1995 
2000 

VLAANDEREN 

110.0 
96.5 
77.3 

WALLONIË 

138.0 
154.4 
177.6 

BRUSSEL 

73.5 
65.0 
53.0 
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Dit zou van Vlaanderen geen nieuwe in
spanningen vragen maar enkel het voortzet
ten van de huidige inspanningen die van
daag nationaal worden opgesoepeerd. 

Wallonië daarentegen „ziet zijn schuldpo
sitie oplopen tot een onhoudbaar niveau. Dit 
moet leiden tot het bankroet van Wallonië. 
Wallonië kan het bankroet slechts vermijden 
door dezelfde budgettaire inspanningen te 
leveren als Vlaanderen". 

De Grauwe maakte dezelfde oefening met 
verdeling van de schuld op basis van het 
Bruto Regionaal Produkt en op basis van de 
regionale bijdrage in de schuld in het verle
den. Vooral dit laatste is dramatisch voor 
Wallonië. Zo'n 60% van de totale overheids
schuld zou op Waalse rekening moeten ge
schreven worden! Het ziet zijn overheids
schuld in het jaar 2000 oplopen tot 3,33 maal 
het eigen Bruto Regionaal Produkt. Of an
ders: gans Wallonië zou meer dan driejaar 
voor niets moeten werken om de schuld 
ongedaan te maken. 

Ook een gedeeltelijke regionalisering van 
de schuld (bv. 50%) zou gelijkaardige effek-
ten hebben. 

FINANCIERINGSWET 
De opvatting dat het verdelen van de 

schuld onder de gewesten bijdraagt tot het 
wegwerken ervan is niet nieuw. De financie
ringswet die ter gelegenheid van de massale 
overheveling van bevoegdheden naar Ge
westen en Gemeenschappen bij de jongste 
staatshervorming werd goedgekeurd zorgde 
niet alleen voor de nodige financiële midde-

SNEEUWBALLEN 
Het BNP is de waarde van het geheel 

aan goederen en diensten die we alle
maal samen in één jaar voortbrengen. 

De schuldratio is de verhouding tus
sen de totale overheidsschuld en het 
BNP. 

HeX primair saldo van een overheid is 
het verschil tussen de inkomsten en de 
uitgaven (zonder de rentelasten). Als 
dit saldo positief is betekent dit dat de 
overheid eigen middelen vrijmaakt om 
de interesten op de overheidsschuld te 
betalen. Is dit saldo echter negatief dan 
betekent dit dat de overheid gaat lenen 
om de intrestlasten te betalen. Zij gaat 
m.a.w. nieuwe schulden aan enkel 
maar om de intresten van een oude 
schuld af te betalen I 

Wanneer de intrestvoet op deze le
ningen hoger is dan de groei van het 
Bruto Nationaal Produkt dan blijft de 
schuldratio stijgen en zitten we m.a.w. 
met het sneeuwbaleffektl 

len (650 miljard) maar houdt eveneens een 
saneringsmechanisme in. Via een ingewik
keld sisteem wordt ervoor gezorgd dat tij
dens een 10-jarige overgangsfase Gewesten 
en Gemeenschappen bijdragen in de globale 
nationale schuldsanering. In feite werd zo 
reeds een deel van de schuld „geregionali
seerd". 

Recent bleek daarbij eveneens dat het 
precies de Gewesten en Gemeenschappen 
zijn die hebben bijgedragen tot het bereiken 
van de begrotingsdoelstellingen (tabel 2). 

TABEL 2 
OVERHEIDSTEKORT IN 1991 

vruchten van te plukken of zonder dat Wallo
nië zijn verantwoordelijkheid zou moeten 
nemen. Deze verantwoordelijkheid ten aan
zien van de „schuld" lijkt echter een nood
zaak om tot een klare en duidelijk budgettai
re situatie te komen. 

De problemen rond deze overheidsschuld 
en een mogelijke verdeling ervan over de 
gewesten zijn daarmee gesteld. 

In een echt gesprek van „staat tot staat" 
kan het wellicht niet anders dan dat dit 
dossier eerstdaags ter sprake komt. 

Koen Van Caimere 

Federale staat 
Vlaanderen 
Waals Gewest 
Brussels Hoofdst. Gewest 
Franse Gemeenschap 
Totaal gewesten en 
gemeenschappen 
Totaal 

Begroting 

345.8 
31 
17.3 
6.4 
6 

60.7 
406 

Gerealiseerd 

367.6 
13.5 
7 
8.1 
6 

34.6 
402.2 

Verschil 

-21.8 
+ 17.5 
+ 10.3 
- 1.7 

0 

+ 26.1 
+ 4.3 

Een geheel of gedeeltelijke verdere regio
nalisering van de overheidsschuld lijkt voor 
Vlaanderen te verkiezen boven een globale 
nationale saneringsoperatie. In zo'n nationa
le operatie is het immers eveneens de 
Vlaamse belastingbetaler die het leeuwen
aandeel mag dragen, zonder er echter de 

— Denkoefeningen over de regionalise
ring van de Belgische overheidsschuld. 
Paul De Grauwe in Leuvense Economi
sche Standpunten 1991/60. 

Meer info: K.Van Caimere, VU-fraktle 
Vlaamse Raad 02/513.99.50 (139). 
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HANS DE BELDER OVER DE VDBH: 

DE WIND WAAIT UIT 
DE GOEDE RICHTING 

A
AN de gevel van het stijlvolle 
pand aan de Brusselse Ko
ningsstraat 80 hangt nu al een 
tijdje een Vlaamse leeuw. Geen 
enkel bordje aan de ingang van 
het gebouw maal<t de voorbij
ganger echter wijzer over de 
bewoners. Het is het hoofd
kwartier van de Vlaamse Dienst 
voor Buitenlandse Handel 
(VDBH), volgens Frans Crols in 

Trends (27 februari) omschreven als „een 
tipisch machin waar de Vlaamse uitvoer 
geen percent beter of slechter van wordt". 
De liberale joernalist meent immers dat de 
ondernemer die een knip voor de neus waard 
is en gelooft in zijn produkt of dienst, zalig zal 
eksporteren „zonder De Belder en zijn bolle
bozen". 

Andere tegenstanders van de VDBH, voor
al uit neo-unitaire hoek, zijn er als de dood 
voor dat dit „dienstje" verder uitgebouwd 
zou worden en de Belgische broer zou over
vleugelen. Stel je voor dat men in het buiten
land begint door te krijgen dat al wat met 
ekonomie te maken heeft in België eigenlijk 
door de gewesten beredderd wordt, men zou 
wel eens kunnen snappen dat België voort
aan niet meer is dan de zak van de Vlaamse 
en Waalse frieten! 

Een verklaring, ondertekend door 60,,Bel
gische topondernemers", vroeg verleden 
weekend prioritaire aandacht van de nieuwe 
regering voor de buitenlandse handel. 
„Onze buitenlandse klanten verstaan niet 
meer wie of wat bevoegd is voor welke 
zaken" klagen ze. En „de uitbreiding van het 
aantal strukturen brengt bijkomende kosten 
mee en schept verwarring." De gewestelijke 
diensten voor buitenlandse handel liggen 
blijkbaar onder vuur. Tijd voor een gesprek 
met De Belder. 

DE VAL VAN IKARUS 
Ergens in het pand aan de Koningsstraat 

80 zit de gewezen VU-senator achter een 
buro. De Belder is nu ambtenaar, direkteur-
generaai nog wel. Hij is echter geen gewone 
ambtenaar. Daarvoor is hij te gedreven bezig 
met z'n taak. Hij zegt dat hij nu minder thuis 
dan toen hij senator was. Overigens dient 
opgemerkt dat De Belder een van die men
sen is waarop zomaar geen etiketje geplakt 
kan worden. Hij zet het beeld van de door

snee ambtenaar op z'n kop, maar hij was 
evenmin als diplomaat of als politikus een 
doordeweeks schaapje uit de kudde. Voor 
een diplomaat durft hij dingen zeggen die 
ontzettend roekeloos overkomen, voor een 
politikus komt hij af en toe ontwapenend 
naïef uit de hoek, als ambtenaar laat hij zich 
door geen zwijgplicht muilkorven. De Belder 
kombineert eigenschappen die men al te 
weinig terugvindt bij zowel diplomaten, politi
ci als ambtenaren. 

De Vlaamse Dienst voor Buiten
landse Handel Is nu ongeveer 
een {aar aan het proefdraaien. 
Volgens de enen met sukses, vol
gens de anderen kan dat „Voiks-
unie-dienstie", want naast direk-
teur-generaaf Hans De Belder is 
Johan Sauwens voogdi}minlster, 
maar beter direkt afgeschaft wor
den. Sommige (iilseraie} tegen
standers van de VDBH vinden dat 
de Vlaamse uitvoer van deze 
dienst geen haar beter of slechter 
wordt. Andere (neo-unitaire) te
genstanders van de VDBH vinden 
haar oprichting een vergissing 
omdat men stilaan ook in buiten
land begint te beseffen dat het 
„Belgische nivo" in Belgié steeds 
meer aan belang inboet. Verleden 
weekend vroegen 60 „Belgische 
topondernemers" prioritaire aan
dacht voor de buitenlandse han
del. 

Hij liet net een joviale afgezant uit Atlanta 
buiten, en had eerder al de Kroatische am
bassadeur in België ontvangen. IVlidden in 
het vertrek hangt een re jzegroot detail uit De 
val van Ikarus van Pieier Breugel. Het stelt 
een schip voor, en staat (onder meer, want 
De Belder heeft iets met die schepen van 
Breugel zoals hij in WIJ van 26 april 1991 
toelichtte) simbool voor de ondernemingszin 
van de Vlaamse handelaars uit de zestiende 
eeuw. Zoals in dit interview zal blijken, trekt 
De Belder voor z'n eigen VDBH graag paral
lellen met schepen. 

Hans De Belder: „De volledige regio-
nallzering van de buitenlandse han
del is nodig in het kader van de rest 
van de gemeenschaps- en gewestbe-
voegdheden." (foto R. szommer) 

• In het kader van de regeringsonderhan
delingen werd er o.m. gesproken over „de 
federalizering van de buitenlandse han
del". IMaar u bent toch direkteur-generaal 
van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse 
Handel, hoe kan dat dan? 

Hans De Belder: „Ik kan begrijpen dat er 
enige verwarring bestaat. De wet van 8 
augustus '88 zegt welke materies geregiona-
lizeerd werden. De buitenlandse handel is 
daar één van, als onderdeel van het ekono-
misch beleid. Het principe is reeds venvor-
ven, maar de situatie blijft dubbelzinnig. In 
'88 vond men bij nader inzien dat niet alles 
van de buitenlandse handel zo makkelijk te 
regionalizeren viel. Men kon bvb. moeilijk 
prins Albert in twee kappen. Maar een regio-
nalizering zou vooral boren in datgene wat 
nog federaal moest blijven. Men vreesde dat 
het federale België teveel uitgehold ging 
worden. Daarom is men blijven steken in een 
sisteem van parallelle bevoegdheden tussen 
het federale en het gewestelijke nivo. Dat is 
om onduidelijkheid vragen. Het is natuurlijk 
beter om homogene bevoegdheidspaketten 
samen te stellen." [> 
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• Hoe wilde men de buitenlandse handel 
in '88 dan organizeren? 

Hans De Belder: „Volgens het oorspron
kelijke opzet zou het parallellisme tussen de 
Belgische en de gewestelijke diensten voor 
Buitenlandse Handel nog een tijdje blijven 
bestaan, maar minder ondoorzichtig zijn. Dat 
parallellisme bestond erin dat de BDBH nog 
zou blijven bestaan. Veel Vlamingen vonden 
immers dat men tegenover het buitenland 
beter nog even de zaken moest laten zoals 
ze waren. De BDBH zou dan de reizen van 
prins Albert voorbereiden. Heel wat Vlamin
gen willen trouwens met de prins naar 't 
buitenland, want dat staat goed. De BDBH 
zou ook instaan voor het inwinnen van infor
matie over de buitenlandse markten en om
gekeerd, uitleggen aan het buitenland welk 
potentieel er in België voorhanden is. En 
tenslotte moest de BDBH instaan voor juridi
sche geschillen. Dat zou nog federaal gebeu
ren. Al de rest, dat was voor de gewesten. 

Maar in feite heeft de BDBH zijn positie 
eigenlijk nooit veranderd. Men bleef gewoon 
verderdoen alsof er niks gebeurd was sedert 
1946. „En als er naast ons een gewest ook 
een winkeltje wil opendoen, laat ze dat dan 
maar doen", zo reageerde men. Bovendien 
stelden sommige bedrijven, die al jarenlang 
gewoon waren om met de BDBH te werken, 
zich de vraag waarom die regionalizering 
nodig was." 

GEEN VLAAMSE 
PRIORITEIT 
• Waarom is de BDBH van slechte wil? 

Hans De Belder: „De raad van bestuur 
van de BDBH is historisch paritair verdeeld 
tussen Vlamingen en Franstaiigen. Hier wil
de men in Vlaanderen een einde aan maken. 
De Vlamingen zorgen immers voor meer dan 
75% van de Belgische eksport. Na de regio
nalizering meenden we als volgt te werk te 
moeten gaan: een vriendelijk gezicht trekken 
tegen het Belgisch establishment, maar bin
nen het jaar wilden we het probleem van de 
beheerraad van de BDBH opgelost hebben 
rekening houdend met de Vlaamse eisen. Er 
is een jaar voorbijgegaan, en in heel Vlaan
deren heeft er niemand nog gesproken over 
de beheerraad van de BDBH. Die is nog 
steeds mooi paritair samengesteld. Intussen 
hebben de Walen met de wapenaffaire ai wel 
laten zien hoe zij reageren wanneer de 
Vlamingen hun eksportbelangen bedrei
gen. " 

• En bij de regeringsonderhandelingen 
was het weeral de PS die de regionalize
ring van de buitenlandse handel ter spra
ke bracht. 

Hans De Belder: „Ja, de verdere federali-
zering van de Buitenlandse Handel vormde 
aan Vlaamse zijde aan de onderhandelings
tafel van Dehaene geen agendapunt. De 
socialisten vinden dit niet belangrijk, en de 
CVP staat er ook al niet onverdeeld positief 

De Belder, onder het Breugel-schip: „Het kompas van het VDBH-schip duidt 
de goede richting aan en ool< de wind zit goed. Maar de instrumenten, de 
zeilen, de scheepskas,... dat staat allemaal nog niet op punt. Hier kan nog niet 
echt gezeild worden." (foto R. szommer) 

tegenover. De PS vindt het wel belangrijk, en 
dat heeft veel te maken met het feit dat 
Spitaels himself de portefeuille van Buiten
landse Handel in de Waalse gewestekseku-
tieve op zak stak." 

• Welke onderdelen van de buitenlandse 
handel zijn nog federaal? 

Hans De Belder: „Oorspronkelijk was de 
uitvoer van wapens zo nog een bevoegdheid 
die federaal is gebleven. Tot de Vlamingen 
problemen gingen maken over eksportlicen-
ties die vooral Waalse bedrijven aanbelang
den. Zoals je je herinnert kregen we toen de 
ministerkomitees voor de wapeneksport en 
uiteindelijk de val van de regering. Intussen 
hebben de Walen al voor meer dan 17 miljard 
wapens verkocht zonder dat er één Vlaming 
naar kraaide. Maar dat terzijde. 

Ook al wat met de financiering van de 
buitenlandse handel te maken heeft, is fede

rale materie gebleven. Dat gaat o.m. om de 
Delcredere-dienst en de leningen van staat 
tot staat. Het enige wat al echt geregionali-
zeerd is, is de promotie van produkten en 
diensten, en dan nog op een onduidelijke 
manier. Want zowel de Belgische dienst voor 
de Buitenlandse Handel als de gewestelijke 
diensten lopen elkaar hier voor de voeten. 
Welnu, de Vlaamse ondernemer verstaat er 
niks meer van. Dit parallellisme in de be
voegdheden moet zo snel mogelijk doorbro
ken worden. We kunnen niet meer terug, 
zoals het VBO en zelfs de gewezen Vlaamse 
premier Gaston Geens denken. 

En verder volgt de federale minister van 
Buitenlandse Handel de Gatt-besprekingen, 
het multivezelakkoord, de schuldenproble
matiek, de ACP-konventie etc. Samen met 
mijn raad van bestuur vind ik dat de buiten
landse handel radikaal geregionalizeerd 
moet worden." 
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• Je zou het ook omgekeerd kunnen stel
len : de VDBH radikaal afschaffen. 

Hans De Belder: „Neen, het regionalize-
ren van de Buitenlandse Handel is nodig in 
het kader van de rest van de bevoegdheden 
die naar gemeenschappen en gewesten zijn 
overgeheveld Als heel de ekonomie geregio-
nalizeerd is, dan moet ook de buitenlandse 
handel als onderdeel daarvan naar de ge
westen overgedragen worden De Vlaamse 
ondernemer zal moeten leren dat hij voor 
Wetenschapsbeleid, voor Onderwijs, voor 
Ekonomie en ook voor Buitenlandse Handel 
voortaan bij Vlaamse instellingen terecht 
moet 

Ten tweede is de Buitenlandse Handel 
voor de Vlaamse KMO's een onderdeel van 
het Europees buitenlands beleid van de 
Vlaamse regering Dat buitenlands beleid is 
nu beperkt tot drie zaken ervoor zorgen dat 
Europa rekening gaat houden met de Euro
pese regio's, de verdediging van de Neder
landse taal en kuituur en een beleid voeren 
in de rand rond Brussel Maar onze ekono
mie, onze buitenlandse handel, dat is min
stens even belangrijk Nochtans is er nie
mand van overheidswege die de Vlaamse 
ondernemingen heeft voorbereid op Europa 
'92 Op federaal nivo is er staatssekretaris 
Anne-Marie Lizin, maar je moet eens nagaan 
hoeveel keer ze in Vlaanderen geweest is om 
te zien hoe weinig de Vlamingen aan haar 
hebben Ik vind het een grove nalatigheid 
van de Vlaamse regering dat ze zichzelf met 
georganizeerd heeft om de Vlaamse ekono-
mische belangen in het buitenland te verde
digen " 

• Men zegt dat die onduidelijkheid ons in 
het buitenland eerder schaadt dan baat. 

Hans De Belder: „Ja, men zegt me soms 
dat men in het buitenland heel de regionali-
zenng van België met goed begrijpt En dan 
voegt men daar aan toe dat we ons beter met 
in verspreide slagorde opstellen, want an
ders gaat men in het buitenland niks van ons 
kopen Dat vind ik een verkeerde redenering 
Want dat zou betekenen dat wij omwille van 
het buitenland onze grondswetsherziemng 
met tot in haar uiterste konsekwenties mo
gen doorvoeren Neen, we zullen langzamer
hand, en hoe rapper hoe liever, kordaat 
moeten optreden in het buitenland 

Vergelijk even met Frankrijk bvb, dat de 
leningen van staat tot staat gebruikt om de 
internationale positie van Frankrijk op kom-
mercieel vlak te verdedigen Ze mobilizeren 
zelfs militairen verleden jaar werden 5 000 
militairen aan het werk gezet om kommercie-
le dossiers af te handelen De Franse over
heid stopte 50 miljard Belgische frank in 
leningen van staat tot staat in een land 
België heeft éen miljard om onze buitenland
se handel te promoten, en dan spreekt 
Vlaanderen er nog maar voor de helft over 
mee Buitenlandse handel, vooral in Europe
se kontekst, dat is oorlog De overheden 
spelen daarin mee om hun bedrijven te 
verdedigen Waar is de Vlaamse overheid 
om het op te nemen voor de Vlaamse bedrij
ven ' " 

13 EKONOMISCHE 
VERTEGEN-
WOORDIGERS 
• Hoeveel vertegenwoordigers heeft de 
VDBH in het buitenland? 

Hans De Belder -.„Ik heb dertien ekonomi-
sche vertegenwoordigers in het buitenland 
Van de 140 handelsattachees die er in de 
Belgische ambassades zijn, hebben de re
gio's er een gedeelte gekregen Eigenlijk 
komen die allemaal aan de regio's toe Ze 
houden zich bezig met de promotie van 
„Belgische produkten" als bier en witlof, 
eigenlijk is dat de kern van hetgeen geregio-
nalizeerd is luien heeft slechts een gedeelte 
van die handelsattachees overgeheveld om
dat men in de financieringswet alleen bedra
gen heeft gefederalizeerd, en geen struktu-
ren of ideeën Achteraf heeft men dan uitge
rekend hoeveel vertegenwoordigers elk be
dragje waard was 

Ik laat je trouwens opmerken dat ik het 
over „ekonomische vertegenwoordigers" 
heb Op buitenlandse zaken noemt men die 
mensen nog steeds handelsattachees De 
Vlaamse regering noemt hen „ekonomische 
vertegenwoordigers van Vlaanderen in het 
buitenland", dat is een groot verschil Ik hou 
daar sterk aan vast Volgens sommigen ga ik 
daar zelfs te ver in Kijk, Vlaanderen heeft de 
ekonomische bevoegdheden verworven in 
hun volheid Dus vind ik het logisch dat die 
ekonomische vertegenwoordigers in het bui
tenland moeten kunnen optreden voor de 
volledige bevoegdheid van Vlaanderen Op 
termijn moet zo'n ekonomische vertegen
woordiger met alleeen optreden voor buiten
landse handel, maar ook voor openbare 
werken, havenbeleid, kuituur, kortom voor 
alle domeinen waarvoor Vlaanderen binnen 
België de bevoegdheid heeft Eigenlijk begin 
ie dan zo'n beetje een parallelle diplomatie 
uit te bouwen Dat is de beste manier om in 
het buitenland zo snel mogelijk bekend te 
worden " 

• Hoe staat het met de respons in Vlaan
deren? 

Hans De Belder: „Wij krijgen veel aanvra
gen Mijn dienst is al overwerkt gewoon met 
het verstrekken van inlichtingen Op dit 
ogenblik zijn we met eens in staat om onze 
eigen aksenten te leggen Wij moeten als 
overheid nochtans een machine vormen die 
de belangen van de Vlaamse ondernemin
gen in het buitenland dient Maar om te 
weten wat ik juist moet doen in het buiten
land om die Vlaamse belangen te dienen, 
krijg ik van de Vlaamse ondernemers onvol
doende signalen En de signalen die ik wel 
krijg zijn zeer tegenstrijdig Een ondernemer 
doet pas echt mee in de mate dat ik hem iets 
kan leveren dat hem echt interesseert 

Maar tussen de ondernemingswereld en 
heel de hervorming van de staat bestaat een 
grote kloof Veel ondernemers hebben dat 

allemaal met gevolgd, ze hebben er met 
zoveel kaas van gegeten Nu, die Vlaamse 
ondernemers zijn natuurlijk geen uilen Ze 
dienen aanvragen in bij de Belgische dienst, 
de Vlaamse dienst, de kamers van koophan
del, ergens zal er wel een jackpot beginnen 
rinkelen Maar eigenlijk heeft een Vlaamse 
ondernemer zoveel onduidelijkheid liever 
met HIJ heeft meer aan een „machine de 
guerre" waaraan hij zich kan vastklampen 
en waar hij zijn gerief vindt " 

5 PROVINCIALE 
EKSPORTADVIZEURS 

„Ook de politici geven me tegenstrijdige 
signalen De Batselier was duidelijk in de vijf 
provincies vijf eksportadvizeurs aanstellen 
die zich bezig houden met het kontakt met de 
ondernemers ter plaatse en hen vertrouwd 
maken met de eksport Als die vijf advizeurs 
in de vijf provincies per jaar elk tien bedrijfjes 
de internationale toer opsturen, dat maakt 
250 Vlaamse ondernemers per jaar Dat is 
politiek een boeiend perspektief" 

• Nochtans klinkt u al bij al niet zo hoop
vol. Tegenstrijdige signalen, tegenwer
king, gebrek aan middelen, ... 

Hans De Belder: „Deze dienst vertrekt 
van een gedeeltelijk geregionalizeerde mate
rie, onduidelijk geformuleerd, in een klimaat 
van parallelle bevoegdheden met de federa
le overheid, zonder echt duidelijke signalen 
van de ondernemer, en zonder echt duidelij
ke signalen van de politieke wereld Dat is 
alles bij elkaar inderdaad geen mooi vertrek
punt 

We hebben nochtans nu reeds een arse
naal waar heel wat mee mogelijk is Maar 
sommigen zijn er nog steeds met van over
tuigd om hun bevoegdheden ten volle te 
gebruiken, ook in het buitenland Nu, als de 
derde faze en de rechtstreekse verkiezing 
van de deelparlementen tot stand komt, kan 
de situatie alleen verbeteren En dat kan 
onmogelijk nog lang uitblijven 

Het kompas duidt de goede richting aan, 
en de wind waait uit de goede richting Maar 
de instrumenten aan boord, de zeilen, de 
scheepskas, de tuigage, dat staat allemaal 
nog met op punt Hier kan dan ook nog met 
echt gezeild worden, en ik kan nog met 
stevig achter het roer staan " 

• Toch een job naar je hart? 
Hans De Be\óet: „Ik ben zeer gelukkig om 

hier vanuit de machinekamer mee het 
Vlaamse beleid in het buitenland in elkaar te 
kunnen steken Voor het eerst in zijn ge
schiedenis sedert eeuwen, is Vlaanderen 
zichzelf politiek aan het organizeren, en 
heeft het de pretentie om het eigen imago 
opnieuw naar het buitenland toe te verdedi
gen, met als een Europese regio, maar als 
een soevereine staat" 

(pdj) 
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GROETEN UIT BRUSSEL (SLOT) 

NOOIT PERFEKTE 
PACIFIKATIE 

I
N de hall van het kabinet Anciaux aan de 
Louizalaan hangen drie vlaggen. Een 
Europese 12-sterrenvlag en een Brussel
se gewestvlag hangen er rond de Vlaam
se Leeuw (zonder rode klauwen). Hier 
woont een overtuigd Vlaams bewinds
man met een hart voor Brussel, die weet 
dat de toekomst in Europa ligt. 

Zonder veel franjes zegt hij waar het 
voor de Vlamingen in Brussel op aan
komt. Niet alles is perfekt, er kan nog 

heel wat verbeteren. De Brusselse Vlamin
gen weten dit zeer goed, maar buiten Brus
sel willen de Vlamingen nog wel eens een 
verkeerd beeld hebben van de hoofdstad. In 
de slotaflevering van onze Brussel-reeks 
mag de gewezen VU-voorzitter een en ander 
trachten recht te zetten. 

• Wanneer men aan de Vlamingen van 
Brussel vraagt of de situatie hier sedert de 
staatshervorming verbeterd is, krijgt men 
meestal als antwoord dat vooral op het 
gewestelijk nivo, in de hoofdstedelijke 
eksekutieve, de zaken voor de Vlamingen 
vrij gunstig liggen. Tenminste in vergelij
king met de wantoestanden die op dit 
moment nog in enkele zwaar verfranste 
gemeenten bestaan. Verlopen de zaken in 
de gewesteksekutieve voorbeeldig? 

Vlo Anciaux: „Het is juist dat verhouding 
tussen de Franstalige politici en de Vlamin
gen in de eksekutieve behoorlijk goed is. Het 
is niet altijd rozegeur en maneschijn, maar er 
is een goede wil aanwezig om tot een kon-
sensus te komen. Die konsensus is trouwens 
wettelijk vereist. Is er een probleem, dan wil 
men naar een oplossing zoeken die rekening 
houdt met de opmerkingen van de Vlamin
gen. En als het over fundamentele zaken 
gaat, hebben de Vlamingen in de eksekutie
ve nog op geen enkel punt moeten toegeven. 
Bij niet-fundamentele zaken moet iedereen 
al eens water in de wijn doen." 

PERFEKTE PACIFIKATIE? 
• Kunnen we dit de perfekte pacifikatie 
noemen? 

Vic f^nciaux:,,Ik geloof niet dat er ooit een 
situatie zal bestaan waarbij Vlamingen en 
Franstaligen elkaar in Brussel geen strootje 
meer in de weg zullen leggen. Er zal altijd 

een konfrontatie bestaan tussen de kuituren. 
En tussen die kuituren zullen altijd wrijvings-
punten bestaan. De goede wil moet er alleen 
bestaan om deze weg te werken." 

• Was het belangrijk dat de VU in deze 
eksekutieve aan de macht deelnam om de 
belangen van de Brusselse Vlamingen be
ter te verdedigen? 

Vic Anciaux: „Tja, ik ben natuurlijk niet 
de enige Vlaming in de eksekutieve. Het zou 
een beetje stout zijn van mijnentwege om 
alle realizaties ten voordele van de Vlamin
gen op mijn hoed te steken. Toch durf ik 
zeggen dat ik bij de meeste van die realiza
ties een flinke vinger in de pap had. Zo werd 
er bvb. in de beleidsverklaring van de ge-

Als slotaflevering in onze reeks 
over Brussel mag ook een vraag
gesprek met de VU-staatssekre-
taris in de Brusselse hoofdstede
lijke gewesteksekutieve niet ont
breken. Op de luttele jaartjes dat 
V7c Anciaux met zijn kleine kabi-
ne^e op de Louizalaan huist, wist 
hij al heel wat te presteren. We 
maakten met de staatssekretaris 
een balans op. 

meenschappelijke gemeenschapskomissie 
geschreven dat het onthaal in alle instellin
gen die het tweetalig statuut wensen ook 
daadwerkelijk tweetalig moet zijn, van de 
kuisvrouw tot de beheerder. Om bvb. als 
ziekenhuis erkend te worden als bikommu-
nautaire instelling, wat financieel het interes
santst is omdat de Franse gemeenschap 
virtueel bankroet is, moet je er als Vlaming 
volledig in het Nederlands te woord gestaan 
kunnen worden. Indien dit niet gebeurt, zou 
de instelling niet meer kunnen genieten van 
het bikommunautair stelsel. Nu, ik weet wel, 
de beleidsverklaring werd totnutoe nog bij-
lange niet gerealizeerd op het veld zelf. Maar 
er wordt aan gewerkt. 

Ook lieten we in de beleidsverklaring op
nemen dat de eksekutieve bij de uitoefening 
van de voogdij over de gemeenten aandacht 
zal hebben voor de kontrole op de taalwet
ten. En dat gebeurt ook. Ik geef wel toe dat 
we af en toe onvoldoende of te laat op de 

hoogte zijn van bepaalde beslissingen in 
bepaalde gemeenten. 

Dit schept soms problemen. Want op de 
goed- of afkeuring van gemeentelijke beslis
singen door het gewest, staat een termijn. 
Wanneer de termijn om beslissingen af te 
keuren verstreken is, zijn ze natuurlijk goed
gekeurd. Zo kan de konsensusregel ook in 
het nadeel spelen van de Vlamingen. Want 
ook om beslissingen af te keuren moet er een 
konsensus zijn. Als de Franstaligen blijven 
dwarsliggen, verstrijkt de tijd, en blijft de 
beslissing gehandhaafd." 

VLAAMS OCMW-LID 
• Volgens de wet van 16 junM 989 moet er 
in elke OCMW-raad van de 19 Brusselse 
gemeenten waar geen Vlaams lid verko
zen werd, toch een Vlaming zetelen. Dat 
hoort dan de eerste niet-verkozen Neder
landstalige te zijn. In alle gemeenten waar 
zich dat geval voordoet is deze wettelijke 
bepaling opgevolgd, behalve in Ukkel. Via 
de voogdij kan de eksekutieve daar dus 
niets aan doen? 

Vic Anciaux: „Ja, die wet is overal nage
leefd, behalve in Ukkel. Daar wordt een 
juridisch steekspel opgevoerd. Er Is namelijk 
een Franstalige verkozene die z'n eed als 
OCMW-raadslid eerst in het Nederlands 
heeft afgelegd. Dat is knoeien met die nieu
we wet. Wij hebben er destijds in het parle
ment trouwens op gewezen dat op die wijze 
de wet ontkracht zou kunnen worden. Offi
cieel is er dus in Ukkel wel een Nederlands
talig OCMW-raadslid, maar in de feiten niet. 
Ik heb dit reeds herhaaldelijk aangeklaagd. 

Maar nu plots springt ook de CVP en de 
kultuurraad van Ukkel op deze zaak. Waar
om ? Omdat er een afspraak was tussen de 
CVP en de VU, die bij de gemeenteraadsver
kiezingen van '88 onder een gezamenlijke 
lijst opkwamen, dat het verkozen gemeente
raadslid van de CVP na drie jaar zijn man
daatzou afstaan aan een VU-er. De driejaar 
van het CVP-mandaat zijn intussen verstre
ken, maar de CVP-er weigert de afspraak 
met de VU na te komen en ontslag te nemen. 
En nu springt de CVP plots op die OCMW-
affaire. Dat vind ik verdacht laattijdig. Want 
nu wil men de niet-verkozen VU-er in de 
OCMW-raad krijgen, zodat het CVP-ge-
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Vic Anciaux: „De toepassing van de fisicale autonomie in Brussel moet 
verlopen via het principe van de subnationaliteit. IVIen moet de Brusselaars 
laten kiezen welk fiskaal regime ze willen, het Franse of het Vlaamse. Dat van 
de Vlaamse gemeenschap zal waarschijnlijk het voordeligste zi jn." 

(foto R. Szommer) 

meenteraadslid in de gemeenteraad kan blij
ven zetelen." 

• Er rees In Brussel ook een probleempje 
met de tweetaligheid van de hulpagenten 
en agenten. 

Vic Anciaux: ,,Ja, sommige Franstalige 
politici beweren dat de rekrutering van poli
tieagenten en tiulpagenten in Brussel moei
lijk is omdat ze verplicht zijn beide landstalen 
voldoende te beheersen. Ik geloof dat niet. 
Trouwens ook de burgemeester van Brussel
stad zegt dat dit niet zo is. De hoge kwaliteits
voorwaarden die gesteld worden voor het 
politiepersoneel vormen geen hindernis voor 
die rekruteringsproblemen, maar wei het feit 
dat de politie onderbetaald wordt. 

Na de rellen met migrantenjongeren in 
enkele Brusselse gemeenten werd er beslist 
om in acht gemeenten hulpagenten aan te 
werven, zo mogelijk van vreemde origine, 
maar wel met de Belgische nationaliteit. 
Omdat het dringend was, heeft men op dat 
ogenblik toegestaan dat ze nog niet geheel 

voldeden aan de tweede taalvereiste. Na een 
jaar zouden deze nieuwe agenten welaan de 
taalvoorwaarden moeten voldoen. 

Een aantal Franstalige politici pleiten er nu 
voor om deze regeling toe te passen voor de 
aanwerving van alle agenten. Wat dus bete
kent dat alle nieuw aangeworven agenten 
pas na een jaar in dienst te zijn hun kennis 
van de tweede landstaal zouden moeten 
bewijzen. Ik verzet mij daartegen. Dat is niet 
in overeenstemming met de taalwet. Om 
sterker te staan heb ik reeds advies ge
vraagd aan de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht. Ik ken het antwoord natuurlijk dat 
deze kommissie zal geven, maar ik wil het 
zwart op wit om afdoende te kunnen reage
ren tegen de pogingen om de taalwet te 
ondermijnen." 

• Het Is toch niet realistisch om van de 
gemeenten te verwachten dat zij de hulp
agenten die op dat moment een jaar prak
tijkervaring zullen hebben, zulten ontslaan 
omdat ze onvoldoende Nederlands ken
nen? 

VIc Anciaux: „Neen, zoiets is inderdaad 
niet realistisch. Vandaar dat ik het niet aan
neem dat het een algemene regel zou wor
den. Maar de Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht heeft aanvaard dat de gemeenten bij de 
aanwerving van de hulpagenten bij wijze van 
uitzondering omwille van de dringendheid 
van de taalwet en de kommunikatieproble-
men met de migrantenbevolking mochten 
afwijken, h/laar dat geldt alleen voor dat 
beperkt aantal hulpagenten." 

• Een tijd geleden heeft u aangekondigd 
een televisiespotje te maken om de Vla
mingen aan te sporen In Brussel steeds 
Nederlands te spreken. Hoe ver staat het 
met die plannen? 

Vic Anciaux: „Dat plan heb ik nog niet 
opgegeven, maar ik ben voor de realizatie 
ervan op financiële moeilijkheden gestuit. 
Zelf heb ik er het budget niet voor. h/laar mits 
wat goeie wil en bekwame vrienden zouden 
deze problemen nog uit de weg geruimd 
kunnen worden. 

fJlaar ik ben ook op moeilijkheden gestuit 
wat de uitzending van de spot betreft. Vooral 
bij de BRTN, bij VTfJI minder. VTM wil dit 
gratis doen op voorwaarde dat het een kwali
tatief hoogstaande spot is en ze zelf mogen 
kiezen op welke tijdstippen ze hem uitzen
den. Bij de BRTN haalt men echter allerlei 
juridische argumenten aan om te zeggen dat 
zoiets niet kan." 

• Is het niet mogelijk om wat de moeilijk
heden bij de BRTN betreft eens te gaan 
aankloppen bij Vlaams minister Weckx, 
die de voogdijbevoegdheld over de open
bare omroep kombineert met de bevoegd
heid over de Brusselse Aangelegenhe
den? 

VIc Anciaux: „l\^isschien is dat wel moge
lijk, ja. Anderhalf jaar geleden verwees de 
toenmalige minister van Kuituur Dewael mij 
door naar de direktie van de BRTN. Wellicht 
maak ik nu meer kans." 

FISKALE AUTONOMIE 
• straks zal men het In de dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap onder 
meer hebben over de fiskale autonomie 
voor de gemeenschappen. Welke gevol
gen heeft dit voor de Brusselse Vlamin
gen? 

VIc Anciaux -.„In het Brussels hoofdstede
lijk gewest is zowel de Vlaamse als de 
Franse gemeenschap aanwezig. Het toeken
nen van die fiskale autonomie brengt voor 
Brussel wel wat toepassingsmoeilijkheden 
met zich mee. De Brusselaars bestaan wel, 
maar officieel zijn ze niet ingedeeld bij de 
ene of de andere gemeenschap. De instellin
gen zijn wel ingedeeld bij de ene gemeen
schap, bij de andere of bij beide, maar de 
inwoners zelf niet. Een belasting op het 
inkomen bvb. kan zomaar niet toegepast 
worden in Brussel vermits de gemeenschap 
van de inwoners niet bepaald is. 

19 WIJ — 6 MAART 1992 



BRUSSEL 

Indertijd heeft men voor dit probleem een 
biezonder ingewil<kelde oplossing uitgedok
terd, en ik vrees dat men hiermee weer op de 
proppen zal komen. Deze regeling hield in 
dat elke Brusselaar voor de te heffen belas
tingen van elke gemeenschap moet betalen, 
maar volgens een bepaalde verhouding. 
Wanneer de Franse gemeenschap bvb. 
1.000 fr. belastingen wil heffen, wat gezien 
haar financiële toestand waarschijnlijk niet 
lang zou duren, dan zou elke Brusselaar 800 
frank moeten betalen. 80% van die inkom
sten in Brussel zou dan naar de Franse 
gemeenschap gaan, en 20% naar de Vlaam
se gemeenschap, hoewel die geen belasting 
geheven had. Omgekeerd, wanneer de 
Vlaamse gemeenschap 1.000 frank zou hef
fen, zou elke Brusselaar 200 frank moeten 
betalen. Ook dan weer zou 20% van de 
Brusselse inkomsten naar de Vlaamse ge
meenschap gaan, en 80% naar de Franse 
gemeenschap. 

Ik vind dat een totaal ongrondwettelijk en 
onaanvaardbaar sisteem. Ten eerste neem 
ik het niet dat ik als Brusselse Vlaming 
belastingen zou moeten betalen aan de 
Franse gemeenschap. Ik heb aan die Franse 
gemeenschap niets te vertellen, ik kies de 
vertegenwoordigers in de Franse gemeen

schapsraad niet, zij hebben aan mij niks te 
vertellen, en toch zou ik voor hen belastingen 
betalen ? Dat kan volgens mij niet. 

En ten tweede aanvaard ik de 80-20-
verhouding niet. Die verhouding vindt haar 
oorsprong in de verdeling van het reeds 
gefederalizeerde deel van het kijk- en luister
geld voor Brussel, h/laar sedertdien heeft 
Brussel z'n eigen statuut gekregen en han
teert de eksekutieve bij elke centenverdeling 
met kommunautaire inslag de verhouding 
tweederde/eenderde. Die verdeling is voor 
de Vlamingen natuurlijk veel gunstiger. 

• Hoe kan het dan volgens u wel? 
Vic Anciaux: „Ik vind dat de toepassing 

van de fiskale autonomie in Brussel moet 
verlopen via het principe van de subnationa
liteit. Men moet de inwoners van Brussel 
laten kiezen welk fiskaal regime ze willen, 
dat van de Franse gemeenschap of dat van 
de Vlaamse gemeenschap. Het fiskaal regi
me van de Vlaamse gemeenschap zal waar
schijnlijk het voordeligste zijn. Eens men het 
fiskaal regime gekozen heeft, is de stap 
gezet naar de verdere uitwerking van de 
subnationaliteit. Ik ben van oordeel dat dit 
principe onvermijdelijk is als men dit konfe
deraal land verder op een eenvoudige ma
nier wil struktureren. 

Als Brusselse Vlaming ben ik altijd tegen
stander geweest van het principe van de 
subnationaliteit. Hier in Brussel leven im
mers heel wat ketjes waarvan het moeilijk te 
zeggen Is tot welke gemeenschap ze beho
ren. Het zijn geen Vlamingen, want ze spre
ken alleen in hun keuken een Vlaams dialekt, 
maar het zijn zeker ook geen Walen. Ik heb 
altijd gedacht dat we deze ketjes zouden 
verliezen wanneer ze gedwongen worden 
om te kiezen tussen de Vlaamse en de 
Franse gemeenschap. De heerschappij van 
de Franse kuituur en taal en de machtsver
houdingen in Brussel zouden hen er immers 
toe brengen om voor de Franse gemeen
schap te kiezen. Maar dit is aan het verande
ren. Heel wat van onze Nederlandstalige 
scholen zitten vol met kinderen van taalge
mengde of Franstalige ouders. De Franstali-
gen hier hebben respekt gekregen voor het 
Nederlands, ze beseffen dat hun kinderen 
Nederlands moeten kennen willen ze later 
aan hun trekken komen in deze tweetalig 
bestuurde grootstad. Nu is het ogenblik ge
komen om te denken aan de invoering van 
die subnationaliteit." 

• In de regeling waartegen u zich verzet 
was wel voorzien dat de opbrengsten van 
de te heffen belastingen voor de Vlaamse 

VAN GEMEUBELDE KAMERS 
TOT ENERGIEBUS 

Met de smalle bevoegdheden waar
over staatssekretaris Vic Anciaux be
schikt, wist hij toch al heel wat te realize-
ren. Het kleine kabinetje houdt zich bo
vendien niet alleen bezig met de eksklu-
zieve bevoegdheden van de VU-eksel-
lentie, maar tracht ook een vingertje in de 
pap te houden van alle andere agenda
punten van de hoofdstedelijke eksekutie
ve. Anciaux heeft daartoe een akkoord 
gesloten met Charles Picqué, de voorzit
ter van die eksekutieve. Indien hij met 
iets niet akkoord kan gaan, deelt Anciaux 
dit schriftelijk aan Picqué mee en wordt 
het punt opnieuw besproken op de ekse
kutieve. Strikt genomen is dit niet voor
zien, omdat staatssekretarissen geen 
deel uitmaken van de paritaire eksekutie
ve. Maar aangezien Vic Anciaux de enige 
VU-eksellentie is van de hoofdstedelijke 
zespartijenregering, gaf Picqué hierdoor 
de VU een stem in het kapittel. 

Anciaux is o.m. bevoegd voor een deel 
van het wetenschappelijk onderzoek, 
energie, veiligheid en brandweer, en de 
koördinatie van het migrantenbeleid. Hij 
liet reeds tal van onderzoeken uitvoeren 
in het kader van de meest problemati
sche gewestelijke bevoegdheden (stads

verkeer, leefmilieu, migranten). 

Vooral op energievlak zat de VU-eksel
lentie duidelijk niet stil. Hij liet bvb. een 
komputerprogramma voor een rationeel 
energieverbruik in de privé-woning ont
wikkelen, dat door de inwoners in negen 
raadplegingspunten gekonsulteerd kan 
worden. Straks rijdt een energiebus rond 
om de burgers bewust te maken van een 
rationeel energieverbruik. In het hoofd
stedelijk gewest kan niemand nog afge
sloten worden van een minimale elektrici
teitslevering, en verleden week werd een 

reglement op de veiligheid en kwaliteit 
van de gemeubelde kamers voorgesteld. 

De brandweer werd gereorganizeerd 
en de dringende medische hulpverlening 
werd op een originele wijze hervormd die 
nergens anders toegepast wordt. Daar
voor schakelt Anciaux, zelf arts, de huis
artsen in. Ze nemen zelfs plaats in de 
100-centrale, omdat zij de meest aange
wezen personen zijn om te beslissen 
welke hulpverlening het meest efficiënt 
is: een reanimatiewagen, een gewoon 
ziekentransport, of de huisarts. 
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VECHTEN 
TEGEN WINDMOLENS? 

^̂ ïOWVANê ^̂  

rivi 
Voor VU-fraktieleider Jan De Berlangeer hoeft de hoofdstedelijke raad niet 
meer zonder alarmbel. (toto oann) 

gemeenschap opnieuw geïnvesteerd zou
den worden In Brussel. 

VIc Anclaux: „Dat is een afspraak die il< 
nergens op papier heb zien staan, maar men 
zegt dat, ja. Il< geloof daar niks van. Je moet 
eens kijken naar de inspanningen die de 
Vlaamse regering op dit ogenblik voor Brus
sel doet. Dat is veel te weinig. Tenzij de 
mentaliteit zou veranderen, geloof ik niet dat 
de Vlaamse regering haar opbrengsten uit 
Brussel zomaar opnieuvi/ in Brussel zou in
vesteren." 

VLAAMSE REGERING 
IN GEBREKE 
• Ook in een toespraak voor het VEV van 
Brussel zei u reeds dat de Vlaamse rege
ring te weinig doet voor Brussel. 

Vic Anciaux: „Brussel evolueert meer en 
meer naar een internationale stad. Je mag 
met je kop tegen de muur lopen, maar je kan 
dat niet ontkennen, je kan het ook niet 
omkeren. Willen wij hier als Vlaamse ge
meenschap, bewust van onze eigen identiteit 
en kuituur voldoende standhouden, en deze 
internationale evolutie gebruiken om de uit
straling van onze kuituur via de Brusselse 
poort verder te versterken, ja dan moet er 
hier serieus geïnvesteerd worden. Dan moe
ten er in het ondenvijs geen besparingen 
worden doorgevoerd. Dan moet men besef
fen dat men het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel op een zeer hoog nivo moet houden, 
en dat men het moet aanbieden aan anders
taligen. Dat betekent meer omkadering, bij
scholing, taakleraren, enz. 

Hetzelfde geldt voor de kulturele inspan
ning. fJlen moet hier de Vlaamse kuituur op 
een hoogstaand nivo niet alleen aanbieden 
aan de Brusselse Vlamingen, maar ook aan 
de anderstaligen die hier wonen. En dit 
gebeurt In onvoldoende mate." 

• U pleit ook voor de oprichting door de 
Vlaamse en de Nederlandse regering van 
een Instituut voor de Nederlandse Taal en 
Kuituur in Brussel. Welke opdracht ziet u 
voor dat instituut? 

Vic Anciaux: „In het kader van de Euro
pese eenwording vind ik dat de verantwoor
delijkheid voor de Nederlandse kuituur en 
identiteit in Brussel zowel bij de Nederlan
ders ligt als bij de Vlamingen. Er moeten niet 
in de eerste plaats in Rijsel of om het even 
waar Vlaamse of Nederlandse huizen ge
bouwd worden, maar wel in Brussel. En dan 
niet zomaar een „huis", maar wel een echt 
instituut voor de Nederlandse taal en kuituur, 
naar het voorbeeld van het Duitse Goethe-
Instituut. Dat houdt op hoog nivo seminaries, 
kollokwia, tentoonstellingen enzomeer over 
de Duitse taal en kuituur Brussel is de meest 
internationale Nederlandse stad. Een insti
tuut met internationaal nivo hoort in Brus
sel. " 

(pdj) 

Volgens de bepalingen van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989, met betrekking tot 
het Brusselse Gewest, kreeg het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest een Brusselse Hoofd
stedelijke Raad en een Brusselse Eksekutie-
ve. M.a.w. een „parlement" en een „rege
ring", die bevoegd zijn voor het geheel van 
de gewestelijke aangelegenheden (omschre
ven in artikel ^07quater van de grondwet). 
Het grondgebied van het Brusselse Hoofd
stedelijk Gewest valt samen met het grond
gebied van het administratief, tweetalig ar
rondissement Brussel-Hoofdstad, de ,,ne
gentien gemeenten" en de Brusselse Agglo
meratie. 

De Brusselse Agglomeratie is niet afge
schaft, maar de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad en haar Eksekutieve oefenen de be
voegdheden uit van de organen van de 
Agglomeratie. 

De eerste Brusselse Hoofstedelijke Raad 
werd (als eerste rechtstreeks gekozen „par
lement") verkozen op 18 juni 1989, op de
zelfde dag als de jongste Europese verkie
zingen. De Raad bestaat uit 75 rechtstreeks 
verkozen leden. De raadsleden verkozen op 
de Franstalige lijsten vormen de Franse 
Gemeenschapskommissie, de raadsleden 
verkozen op de Nederlandstalige lijsten vor
men de Vlaamse Gemeenschapskommissie. 
Deze kommissies vergaderen afzonderlijk 
voor de aangelegenheden die slechts één 
gemeenschap aangaan (onderwijs, kuituur 
en persoonsgebonden aangelegenheden), 
en gezamenlijk waar het bikommunautaire 
aangelegenheden betreft. In dit laatste geval 
vormen ze de Gemeenschappelijke Ge
meenschapskommissie . 

De Vlaamse lijsten behaalden bij de ver
kiezingen van '89 15,4% van het totaal 
aantal uitgebrachte stemmen, goed voor 11 
zetels in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. 
De VU had met haar 9.053 behaalde stem
men, dat is 2 ,1% van het stemmenaantal, 
recht op één zetel in de raad. Vic Anciaux 
was het rechtstreeks verkozen VU-raadslid 
maar z'n opvolger diende ook zitting te 
nemen op het ogenblik dat hij staatssekreta-
ris werd. Krachtens de bijzondere wet van 9 
mei 1989 (die de bijzondere wet van 12 
januari 1989 aanvult), neemt voor elk lid van 
de Brusselse Eksekutieve en voor elk gewes
telijk staatssekretaris, en dit gedurende hun 
ambt, een opvolger zitting in de raad. Dit 
levert 8 bijkomende raadsleden op (5 leden 
van de Eksekutieve en 3 staatssekretaris-
sen) waarvan er drie tot de Nederlandse 
taalgroep behoren en vijf tot de Franse 
taalgroep. Bedoelde opvolgers hebben ech
ter geen stemrecht in de plenaire vergaderin
gen, noch in het buro van de Raad. De 
opvolgers leggen de parlementaire eed af en 
genieten verder de rechten en plichten van 
effektieve leden. De opvolger van Vic An
ciaux is Jan De Berlangeer. 

Jan De Berlangeer was gedurende acht 
jaar, tot voor de jongste gemeenteraadsver
kiezingen, gemeenteraadslid in Jette, één 
van de 19 Brusselse gemeenten. 12 jaar lang 
was De Berlanger schepen in het kollege van 
de Brusselse Agglomeratie. Hij stichtte in 
Jette de Vlaamse Bond van Gepensioneer
den, ondertussen de grootste Vlaamse ge
pensioneerdenbond van de negentien ge
meenten, waar hij ere-voorzitter van is. Jans 
echtgenote is voorzitter van de bijzonder 
aktieve Vlaamse Wandelklub in Jette. [> 
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• U was lang schepen van de Brusselse 
Agglomeratie. Hoe keek u destijds aan 
tegen de Installatie van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad en de Hoofdstedelij
ke Eksekutleve die nu de bevoegdheden 
van de agglomeratie uitoefenen? 

Jan De Berlangeer: „Ik denk dat de 
Hoofdstedelijke Raad en haar Eksekutleve 
efficiëntere werkinstrumenten zijn dan de 
Agglomeratie. Wel verliep de overgang van 
Agglomeratie naar Hoofdstedelijk Gewest 
niet altijd even rimpelloos voor een aantal 
personeelsleden van de Agglomeratie, die 
mensen werden niet altijd even goed opge
vangen. " 

• Inhoeverre kunnen we In Brussel spre
ken van een parlement en een regering? 
Welk medezeggenschap heeft Vlaanderen 
nog In Brusselse aangelegenheden? 
M.a.w. In hoeverre Is Brussel een derde 
gewest, evenwaardig aan het Vlaamse en 
het Waalse? 

Jan De Berlangeer: „Brussel is geen 
derde gewest in de zin van tiet Waalse en het 
Vlaamse en mag dit ook nooit worden. Ik heb 
zelf nog een interpellatie gehouden om de 
term ,gewest' te relativeren. Brussel is en 
blijft een ,Hoofdstedelijk Gewest', met welis
waar een aantal specifieke bevoegdheden 
gezien de bijzondere situatie en noden van 
Brussel. Maar wij Vlamingen in Brussel zijn 
geen aparte entiteit, wij behoren tot de 
Vlaamse Gemeenschap, wij zijn net zo goed 
Vlaming als een Bruggeling of een Gente

naar! Inzake kuituur, ondenvijs en persoons
gebonden materies blijft de Vlaamse Ge
meenschap de bevoegdheden uitoefenen 
voorde Vlamingen in het Brussels Hoofdste
delijk Gewest. En dat moet zo blijven! 

Anderzijds moet men niet te geringschat
tend doen over onze rol in de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad en de Eksekutleve, wij 
behoren met de VU tot de meerderheid, dus 
moeten wij deze organen optimaal benutten 
om depositie van de Vlamingen in Brussel te 
verbeteren. De Raad is er nu eenmaal, we 
kunnen toch niet apatisch blijven toezien en 
de zaken op hun beloop laten ?" 

STEMRECHT 
• Is het niet frustrerend de raadszittingen 
te moeten bijwonen zonder over stem
recht te beschikken 

Jan De Berlangeer: „Ik voel me helemaal 
niet overbodig in de Raad. Tenslotte ben ik 
de spreekbuis van de VU. Als lid van de 
Raad kan ik interpelleren en voorstellen 
doen, maar in de plenaire vergaderingen is 
het inderdaad enkel Vic Anciaux die stem
recht heeft. Ik ben volwaardig lid, met stem
recht, van de Vlaamse Gemeenschapskom
missie en bovendien volg ik een aantal 
kommissies zoals Ekonomische Zaken en 
Werkgelegenheid. Bovendien vergaderen de 
Vlaamse meerderheidspartijen geregeld af

zonderlijk, ook die vergaderingen woon ik bij 
namens mijn fraktie. Tijdens die bijeenkom
sten heb ik stemrecht in het overleg. Wan
neer ik opmerkingen heb wordt er rekening 
mee gehouden of wordt er naar een kompro-
mis gezocht" 

• Vriend en tegenstander zijn het erover 
eens dat u een onvermoeid Interpellant 
bent. Waarover gaan die interpellaties 
zoal? 

Jan De Berlangeer: „Die behelzen alle 
domeinen. Ik geef maar een voorbeeldje. 
Volgende dinsdag zal ik een tussenkomst 
houden over het schrijnend gebrek aan twee
talige agenten in Brussel, dat wordt echt een 
probleem in de hoofdstad, er dient dringend 
iets aan gedaan te worden! Vele hulpagen
ten verstaan nu al met moeite een woordje 
Nederlands, die moeten dan Vlaamse 
schoolkinderen en bejaarden begeleiden, 
beschermen en helpen ? Dat kan toch niet! 
Als dat zo verder gaat kan straks geen 
enkele agent nog Nederlands!" 

• Hebt u als enig VU-raadslid niet vaak 
het gevoel alleen te staan in de Hoofdste
delijke Raad? 

Jan De Berlangeer: „Dat valt wel voor, 
maar over het algemeen heerst er onder de 
Vlaamse raadsleden wel een behoorlijk ster
ke solidariteit. We kunnen ons toch, gezien 
onze geringe getalsterkte in de Raad, als 
Vlamingen niet permiteren om in elkanders 
rug te schieten ? 

• U hebt dus niet het gevoel dat u tegen 
windmolens vecht? 

Jan De Berlangeer: „Absoluut niet! Ik 
geloof echt dat de Hoofdstedelijke Raad een 
nuttig instrument is ten bate van de Vlamin
gen in het Brusselse Hoofdstedelijke Ge
west. " 

• De Vlamingen in de raad kunnen aan 
een „alarmbel" trekken. Hoe funktioneert 
die bel. Is dit een ultiem verdedigingn-
smlddel? 

Jan De Berlangeer: „Die alarmbelprocedu
re is inderdaad een garantie. Het is een 
verworvenheid van de Vlamingen die in de 
Brusselwet ingeschreven staat. 

Een taalgroep kan door een goed geargu
menteerde motie aantonen dat een ontwerp 
of voorstel van ordonnantie {een ordonantie 
is best vergelijkbaar met, maar minder sterk 
dan een dekreet, n.v.d.r.) de betrekkingen 
tussen de gemeenschappen ernstig in het 
gedrang kan brengen. In dit geval wordt de 
procedure in de Raad opgeschort en de 
motie verwezen naar de Eksekutleve, die 
binnen de dertig dagen daarover een gemoti
veerd advies geeft en eventueel het ontwerp 
of voorstel amendeert. 

De dag dat de alarmbelprocedure wordt 
afgeschaft kunnen ze voor mijn part de hele 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad afschaffen, 
dan hoeft het voor mij niet meer!" 

(ts) 

VLAANDEREN 
ONAFHANKELIJK? 

? Een persoonlijke babbel, 
een open en vrij gesprek 

I met staatssekretaris 
Vic ANCIAUX 

i 
Dinsdag 10 maart '92 
om 20.30 uur 
Gildenhuis Dworp 

VU-GROOT-BEERSEL biedt iedereen een goed glaasje wijn aan. 

MET STEUN VAN WtLLY 
KANTOOR MICHIELS 

WIJ — 6 MAART 1992 22 



WALES WIL EIGEN 
PARLEMENT 

V
OLGENS een recente opiniepei
ling is 60% van de Weishe be-
voJlcing voorstander van een ei
gen assemblee. In het geval 
Schotland een assemblee zou 
krijgen, is zelfs 70% voor een 
Welsh parlement. Opmerkelijk 
is dat er in alle leeftijdsgroepen 
en ook in de verengelste delen 
van Wales een meerderheid 
voor een assemblee bestaat. 

Zelfs bij de konservatieve kiezers halen de 
pro's de bovenhand. 

Het politiek nationalisme in Wales staat 
nog niet zo sterk als in Schotland, waar 50% 
opteert voor onafhankelijkheid binnen EG-
verband en 27% voor autonomie binnen het 
Verenigd Koninkrijk. Toch betekent de huidi
ge ontwikkeling in Wales een ommekeer 
tegenover het autonomiereferendum van 
1979, toen slechts 20% van de Welshmen 
voor een eigen assemblee stemde. 

Verschillende faktoren hebben deze om
mekeer bewerkstelligd. Het referendum 
werd in 1979 georganizeerd door de toenma
lige Labour-regering, vlak na de fameuze 
„winter der misnoegdheid". De populariteit 
van het kabinet-Callaghan was tot het nul
punt gedaald omwille van de vele stakingen 
die het land hadden lamgelegd. Ondertus
sen was het de Welshmen duidelijk gewor
den dat zij van Thatcher niets te vera/achten 
hadden. Ónder haar premierschap werden 
de mijnen gesloten, steeg de werkloosheid 
angstaanjagend hoog en werd de gehate po// 
tax ingevoerd. Zonder een eigen parlement 
stond Wales machteloos tegenover dit alles, 
ook al behaalden de konservatieven in Wales 
slechts 30% bij de Britse parlementsverkie
zingen in 1987. 

MEER DAN EEN REGIO 
De onmondigheid van Wales heeft ook de 

Weishe socialisten de ogen geopend. In 
1979 waren zij nog grondig verdeeld over de 
autonomiekwestie. Neil Kinnock en andere 
Zuidwelshe Labour-parlementsleden voer
den destijds openlijk kampanje tegen een 
Weishe assemblee. Daarin is nu verandering 
gekomen. De Thatcherjaren én de opmerke
lijke suksessen van de Weishe nationalisten 
in enkele Labour-bastions hebben hen tot 
andere inzichten gebracht. 

Toch heeft de Weishe nationalistische par
tij Plaid Cymru bedenkingen bij de bekering 
van Kinnock. Voorzitter Dafydd Wigley: „De 
kandidaat-premier van Labour kan de Wei

she publieke opinie moeilijk tegen de haren 
strijken. Maar wij kunnen onmogelijk ak
koord gaan met het officiële Labour-stand-
punt. De socialisten willen op korte termijn 
een Schots parlement installeren. Daarna zal 
men nagaan of Wales en de Engelse regio's 
behoefte hebben aan eigen assemblees met 
beperkte bevoegdheden. Zo'n gelijkschake
ling kan voor ons niet. Wales is méér dan een 
regio. Wales is een natie en verdient als 
dusdanig te worden behandeld". 

De roep om een Weishe assemblee wordt 
ook vanuit louter demokratisch standpunt 
geformuleerd. Een groot deel van de centra
le administratie werd in de jaren '60 overge
dragen aan het Welsh Office, gevestigd in de 
Weishe hoofdstad Cardiff. Het Welsh Office 
is echter enkel verantwoording verschuldigd 
aan het Britse parlement, niet aan het Wel-

Wales wii uit de schaduw van 
Engeland treden. Het wil een ei
gen rechtstreeks verkozen parle
ment en het wii zijn eigen ^ g in 
de Europese besluitvorming. 
Deze boodschap bracht Dafydd 
Wigley, voorzitter en parlements
lid van de Weishe nationalisten, 
vorige week naar Brussel. Wigley 
vertolkt daarmee wat in de Wei
she publieke opinie leeft: met een 
eigen parlement had Wales nooit 
de vernederingen van dertien 
}aar thatcheriaans beleid moeten 
ondergaan. 

she volk, en aan het hoofd ervan staat een lid 
van de Britse regering, de Secretary of State 
for Wales, momenteel een Engels parle
mentslid, nota bene... 

De Weishe socialisten, liberalen en natio
nalisten zijn, weliswaar in verschillende toon
aarden, voor Weishe autonomie. Alleen de 
konservatieven blijven dwarsliggen. 

HOOPVOL 
Dafydd Wigley is lang niet pessimistisch 

over de toekomst van Wales. Een eigen 
assemblee is een kwestie van tijd. Binnen
kort vergaderen de 38 Weishe verkozenen in 
het Britse Lagerhuis voor het eerst op Wei
she bodem. Een historisch ogenblik. 

Dafydd Wigley, voorzitter van Plaid 
Cymru. (foto E. vd G) 

„Wales is volop aan het veranderen. De 
steenkoolmijnen, driekwarteeuw geleden 
nog goed voor 250.000 arbeidsplaatsen, 
hebben nu nog amper 3.000 arbeiders in 
dienst, wat minder is dan de 4.000 werkne
mers van de TV-maatschappijen. Het aantal 
Welshtaligen is gedaald tot een half miljoen, 
maar er is een onmiskenbare heropleving: er 
is het sukses van de Welshtalige scholen, 
vorig jaar volgden 65.000 volwassenen vrij
willig Weishe taallessen en het volgende 
parlement zal waarschijnlijk een nieuwe taal
wet goedkeuren", zegt Wigley. 

Dafydd Wigley leidde in Brussel een acht-
koppige Plaid Cymru-delegatie. Tot het ge
zelschap behoorden o.m. zijn kollega-parle-
mentslid leuan Wyn Jones en drie kandidaat-
parlementairen die behoorlijk wat kans heb
ben om te worden verkozen: Cynog Dafis, 
Rhodri Thomas en Elfyn Llwyd. Deze laatste 
hoopt uittredend parlementslid Dafydd Bic 
Thomas te kunnen opvolgen, die terugkeert 
naar de akademische wereld. Plaid Cymru 
was in 1987 goed voor 7,3% van de stem-
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /3 

WITRUSSEN 

men en 3 parlementszetels, maar wil dit jaar 
beter doen. De verkiezingen staan voor de 
deur: 9 april of 7 mei. 

De gunstige resultaten bij de lokale verkie
zingen vorig jaar en bij enkele tussentijdse 
parlementsverkiezingen zorgen voor een 
strijdbare atmosfeer in nationalistische mid
dens. 

WALES IN EUROPA 
De Plaid Cymru-delegatie had in Brussel 

een ontmoeting met EG-kommissaris Bruce 
Millan en VU-Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke. Ze woonde tevens de ope
ning bij van het Wales European Centre, dat 
investeerders moet aantrekken. Gehoopt 
wordt dat dit initiatief het ekonomisch tij kan 
doen keren, want vooral Zuid-Wales — dat 
de sluiting van de steenkoolmijnen nog maar 
amper te boven was gekomen — wordt 
zwaar getroffen door de recessie. 

Binnenkort kan Wales nog een tweede 
ekonomische troef op het Europese vaste
land uitspelen: het toerisme. De Wales Tou
rist Board zal namelijk de toestemming krij
gen om ook buiten het Verenigd Koninkrijk te 
opereren. Tot nu toe kon dit enkel onder de 
Britse toeristische paraplu, die Wales vrij 
stiefmoederlijk behandelde. 

Tot besluit van zijn bezoek aan Brussel 
fungeerde Dafydd Wigley als eregast en 
spreker op het feest van de Welshe gemeen
schap in onze hoofdstad. Een 60-tal Welsh
men, werkzaam in de Europese instellingen 
en in de privé-sektor, hebben zich verenigd 
in de Wales in Europe Group. Zij komen 
ieder jaar samen omstreeks 1 maart, de 
nationale feestdag van Wales. Wigley onder
streepte het belang van hun inzet voor de 
toekomst van Wales, die hij helemaal in een 
Europese kontekst plaatste. 

Plaid Gymru steunt de akties voor een 
Welshe assemblee maar neemt daar op 
termijn geen vrede mee. Plaid Cymru wil dat 
Wales uiteindelijk een volwaardige EG-lid-
staat wordt. ,,Wat de Baltische volkeren 
hebben gekund, moet ook voor Wales moge
lijk zijn", meent partijvoorzitter Wigley. 

Hij benadrukt de pro-Europese houding 
van Plaid Cymru; „In 1975 was ik het enige 
van de 14 Schotse en Welshe parlementsle
den dat voorstander vi/as van Britse toetre
ding tot de EG. Mijn kollega's beschouwden 
de EG als een kapitalistisch en centralistisch 
bolwerk. Ondertussen hebben zowel Plaid 
Cymru als de Scottish Nationale Party inge
zien dat wij heel wat meer te verwachten 
hebben van Brussel dan van Londen". 

Volgens Wigley moet een demokratisch en 
vooruitstrevend Europa opgebouwd worden 
vanuit de kleine naties en historische regio's. 
„De 19de eeuwse soevereine nationale sta
ten hebben afgedaan. Wales behoort tot de 
familie van Europese volkeren. Vertrekkend 
van het subsidiariteitsbeginsel moet een zin
vol evenwicht gezocht worden tussen de 
lokale overheden, een Welsh parlement en 
de EG", aldus nog Wigley. 

Lieven Dehandeschutter 

De Russen hebben het aan zichzelf te 
wijten dat ze met een Witrussisch probleem 
opgescheept zitten. 

In het raam van de algemene mobilizatie 
van de niet-Russische volkeren tegen het 
tsarisme heeft de kommunistische partij na 
de oktoberrevolutie ook de Witrussen van 
hun identiteit bewust gemaakt. Deze is noch
tans van die der zgn. Grootrussen niet 
scherp te onderscheiden. En na de tweede 
wereldoorlog gebaarde de USSR alsof Wit-
Rusland een heuse onafhankelijke staat was 
om zodoende een zetel méér in de Verenig
de Naties te bezetten. 

Het blijkt dat spijts hun verwantschap met 
de Grootrussen, deze geducht worden om 
hun chauvinisme. Het kommunistische, door 
Russen beheerste regime, zal er ook wel 
voor iets tussen zitten. 

Inderdaad, in 1920 telde dit volk ongeveer 
12 miljoen mensen. Twintig jaar later, net 
voor de oorlog, waren er nog 9. Het verschil 
werd weggewerkt door kollektivizering, hon
gersnood, repressie en zuiveringen. 

De glasnost maakte de opening die van 
aard was om de autonomistische beweging 
de nodige zuurstof te bezorgen. Deze werd 
vooral aangevoerd door de ontdekking van 
massagraven in Koerapaty bij Minsk, waar 
meer dan 250.000 mensen op bevel van 
Stalin vermoord liggen. 

De atoomramp van Tsjernobyl had in 1986 
de openbare mening al sterk in anti-Russi
sche zin beïnvloed. De gevolgen waren im
mers grotendeels voor Wit-Rusland, ook al 

lag de plaats des onheils in Oekraïne en de 
verantwoordelijkheid in (Sovjet-)Rusland. 

In de lente van 1991 komen stakende 
arbeiders op straat om het ontslag van de 
Russischgezinde kommunistische leiding te 
eisen. Na de mislukte kommunistische 
staatsgreep van augustus maakt de Witrus-
sisch-kommunistische leiding gebruik van de 
gelegenheid om de huik naar de wind te 
hangen door de onafhankelijkheid uit te 
roepen. 

Wit-Rusland werd een hele tijd lang door 
Polen overheerst, ook kultureel. Argwaan 
tegenover de Polen is er nog steeds een 
gevolg van. In het huidige Polen woont ook 
een Witrussische volksgroep. Zij nam aktief 
deel aan het Poolse politieke leven. In de 
loop van 1991 ondertekenen Warschau en 
Minsk een gemeenschappelijke verklaring 
over de grens. Een verdrag wordt in uitzicht 
gesteld. 

Op 8 december beslissen de Slavische 
republieken Rusland, Wit-Rusland en Oek
raïne samen een Gemenebest te vormen met 
als hoofdstad Minsk, tevens hoofdstad van 
Wit-Rusland. Naderhand zullen andere voor
malige Sovjet-deelrepublieken bij dit GOS 
aansluiten. 

Nu kijkt de jeugd weg van Moskou, naar 
het Westen. Maar naar welk Westen? Er 
bestaat gegronde vrees voor dat dit voor 
haar hoofdzakelijk als een komfort- en ver
bruikersparadijs wordt gezien. 

Karel Jansegers 

De gevolgen van de Tsjernobyl-ramp kwamen vooral op Witrussische hoofden 
terecht... ('oto Tass) 
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WIJ IN EUROPA 

FRANKRIJK NAAR REGIONALE STEMBUS 
Zondag 22 maart ek. zijn er regionale 

verl<iezingen in Franl<rijl<. Er wordt druk ge-
spekuleerd over de uitslag van de partij van 
Mitterand en die van „grande gueule" Le 
Pen. De PS zou volgens sommige opiniepei
lingen onder de 20% schuiven wat voor die 
regeringspartij een ramp zou zijn, vooral dan 
in het licht van de wetgevende verkiezingen 
van volgend jaar. 

Een buitenbeentje in die verkiezingen zijn 
de regionalisten: wat gaan die halen ? Zullen 
ze voor het eerst regionale parlementsleden 
hebben op het vastenland? Alles wordt ge
daan om dat te bereiken! 

Op zaterdag 29 februari werd door de 
Europese Vrije Alliantie (EVA) in Parijs een 
grote perskonferentie georganiseerd, waar
op alle lijsten werden voorgesteld. Voor de 
eerste keer kwamen al die partijen samen, 
met hun lijsttrekkers, militanten, propagan-
dastandjes, vlaggen en vlugschriften. Een 
bonte verzameling die men in Frankrijk zeker 
niet gewoon is, en waar de kameraman van 
FR3 aardig van opkeek: Oksitanen, Katala-
nen, Basken, Korsikanen, Elzassers, Bretoe
nen, Savoyards en Frans-Vlamingen. Deze 
laatsten hadden wel de grootste stand, de 
grootste vlaggen, het meeste pin's en staal
tjes bronsgroen eikenhout, maar hel is de 
enige partij die niet deelneemt aan de verkie
zingen. 

De Fransen zijn het wel gewoon dat het in 
Korsika rommelt. Ze kijken dan ook erg 
wantrouwig richting eiland, ,oü se trouve le 
seul bois qui ne travaille pas' (waar zelfs het 

hout niet werkt...), waar de nationalisten zich 
opgesplitst hebben in vier (4!) partijen en dat 
allemaal voor een paar duizend stemmen. 
Maar de autonomisten komen nu samen op 
onder de benaming Corsica Nazione, en 
worden gepolld op een goed kwart van de 
stemmen. De charismatische Edmond Sime-
oni (broer van Europarlementslid Max) trekt 
er de liste d'Unione. 

Ook in Bretagne zijn er voor het eerst 

Frankrijk (en de rest van Europa) 
kijkt uit naar wat „grote bek" Le 
Pen bij de komende regionale ver
kiezingen zal halen. (foto VUM) 

eenheidslijsten in de vijf departementen: de 
Union Démocratique Bretonne, POBL en 
Emgann sloten er overal een akkoord. Waar 
is de tijd dat we in Parijs vertegenwoordigers 
van alle partijen hadden samengebracht, 
samen met een paar grote kulturele figuren 
zoals Per Denez en Le Moine om hen te 
bewegen voor de eerste regionale verkiezin
gen toch samen op te komen ? Het water was 
echter te diep. Vijf jaar verdere EVA-werking 
heeft nu echter zijn vruchten afgeworpen. 

Simeoni en Vandemeulebroucke gingen 
onlangs in Bretagne de kampanje ondersteu
nen. Op 13 en 14 maart doen ze dat ook bij 
de Partit Occitan van EVA-ondervoorzitter 
Gustave Alirol. 

Een regionale verkozene op het Franse 
vastenland zou iets nieuws zijn: Korsika is 
een eiland, daar ligt water rond. Maar een 
EVA-stem in een region van de Hexagone, 
de Franse zeshoek, dat zou pas geschiede
nis schrijven zijn. Frankrijk-één-en-ondeel-
baar zou hiermee een deuk krijgen. Het heeft 
het al moeilijk met de voorschrijdende inter
nationalisering, de sterke rol van Duitsland in 
de EG, het groeiend belang van de Engelse 
taal in de wereld. De regionalisten zouden de 
bevoegdheden van de Franse état-nation 
ook van onder uit aantasten, en daar gruwelt 
Parijs van. 

Op 22 maart zal de Franse politiek anders 
geworden zijn. Hopelijk zal ze ook wat min
der Frans geworden zijn. 

Herman Verheirstraeten 

STRAATSBURGSE STRAATNAMEN 
TOETSSTEENTJES VOOR EUROPA 

De Fransen weren zich tegenwoordig als 
duivels in een wijwatervat om Straatsburg, 
niet Brussel, als hoofdstad van de Europese 
Gemeenschap in de wacht te slepen. Alle 
middelen zijn hiervoor goed. Een aantal 
gemeenteraadsleden dreef het zo ver, voor 
te stellen in het vanouds Duitse Straatsburg 
een bescheiden aantal (60) straten van twee
talige, dus Frans-Duitse, namen te voorzien 
in de plaats van de sedert 1945 opgedrongen 
eentalig Franse. 

Dit voorzichtig Europees voorstel viel als 
een kei in een kikkerpoel. De minst fanatieke 
tegenstanders konden ten hoogste ,,Elzassi-
sche" benamingen verdragen. Maar wat is 
„Elzassisch" anders dan een onderdeel van 
„Alemannisch", een groep Duitse dialekten 
die evengoed in Zwitserland en in de Bonds
republiek (het Zwarte Woud) gesproken 

wordt? En die zelf uiteenvalt in verschillende 
geledingen, waarvan het Straatsburgs onge
twijfeld een plaatselijke variante vormt! Bo
vendien bezit het Alemannisch noch het 
Straatsburgs een vastgelegde schrijfwijze. 
Om het even, als maar de indruk kan gewekt 
worden dat Elzassisch geen Duits zou zijn. 

Ja maar, zegt initiatiefnemer Jean-C/aude 
Richez (de taal der familienamen is bedrieg
lijk, net als bij ons), ,,Duits is de schrijftaal 
van het Elzassiche dialektl". 

Juist, antwoorden de tegenstanders, ,,ten-
slotte bevinden wij ons hier in Frankrijk". En 
dus weg met alle andere dan Franse, zeker 
Duitse opschriften I 

Hier komt dan ook de aap uit de mouw: in 
Frankriik is er géén plaats voor mensen die 

een andere taal spreken dan Frans; Daar 
ware niets tegen in te brengen indien in 
Frankrijk louter Fransen woonden; indien de 
Fransen in de loop van hun geschiedenis 
niet een (groot) aantal gebieden met anders
taligen ingepikt hadden. Als goede Europea
nen hebben zij nu de keuze tussen twee 
„kwalen": die gebieden afstoten naar waar 
zij thuishoren of er zelf voor zorgen dat die in 
een gastvrij Frankrijk onderdak krijgen, mét 
hun taal. 

Hoe Europees echter denken de Fransen, 
die niet eens bereid zijn, enkele tweetalige 
straatnaamborden aan te brengen in een 
stad die tenminste zo Duits is als Brussel 
Nederlands? 

Karel Jansegers 
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DE RODE VAAN GESTREKEN 
Het IS met met vreugde dat wij een echo 

wijden aan het verdwijnen van De Rode 
Vaan Ons eigen weekblad werd nogal eens 
vergeleken met dat van de Kommunistische 
Partij Niet dat wij uit hetzelfde ideologische 
vaatje zouden tappen maar omdat wij op tal 
van vlakken met mekaar vergelijkbaar wa
ren 

Net zoals WIJ had De Rode Vaan een 
politieke partij als uitgever en bezat, net 
zoals WIJ, binnen bepaalde grenzen een 
zekere onafhankelijkheid Na verloop van tijd 
was de afhankelijkheid van de KP alleen nog 
financieel Bovendien was de RV, net zoals 
WIJ, met gebonden aan het partijlidmaat-
schap, zowel bij RV als bij WIJ zijn er heel 
wat abonnees geen lid van de partij 

Het verschil met andere partijtijdschriften 
IS onze brede aandacht voor tal van elemen
ten m het maatschappelijk leven De joerna-
listen van beide uitgaven zijn erkende be
roeps 

De geschiedenis van De Rode Vaan is een 
boeiend verhaal In 1921 als officieel orgaan 
van de KPB opgericht was het weekblad 
aanvankelijk de vertaling van Le Drapeau 
Rouge, maar dat veranderde vlug vooral 
onder invloed van mensen als Jef Van Exter-
gem De KPB werd gefederalizeerd de kon-
gressen werden Landdagen en naast de 
Internationale werd ook de Vlaamse Leeuw 
gezongen, het partijweekblad kreeg als titel 
Het Vlaamsche Volk 

De oorlog en het verdwijnen van vooraan
staande figuren, o a Van Extergem, draaide 
de klok terug en alles werd weer unitair 
Grote rol daarbij speelde de naoorlogse 
partijsekretaris-generaal, de Fransspreken-
de Antwerpenaar Edgar Lalmand (die zijn 
naam met gestolen had i) 
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Men leze over deze en andere kronkels 
Waarom valt Icarus ' , het boeiende boek van 
Jan De Brouwere, recent uitgegeven bij het 
Davidsfonds 

Na de oorlog werd De Rode Vaan nog 
even een dagblad maar toen was het beste 
er voor de KP reeds af, door zware interne 
strubbelingen onderging de partij in 1950 
een serieuze aderlating, een hele bent kun
stenaars en intellektuelen verliet m dat jaar 
massaal de partij 

De later beroemd geworden romans Ver
geten Straat en De Voorstad Groeit van een 
van haar redakteurs Louis Paul Boon vonden 
bij de partijleiding geen genade Een reporta
ge die hij geschreven had over het door de 
Noord-Zuidverbinding vermelde Marollen-
kwartier werd voor publikatie in het blad 
geweigerd 

Onder invloed van de federalizerende 
trend gingen partij en weekblad zich Vlaam-
ser opstellen, de zestiger jaren zorgden voor 
enige heropleving en het weekblad kreeg 
een fraaie magazinevorm Het blad had zich 
ook een zekere reputatie opgebouwd mid
dels goede bijdragen over maatschappelijke 
problemen, door een open geest tegenover 
, andersdenkenden" en het volgde de literai
re sektor op de voet De Franstalige Drapeau 
Rouge ging als dagblad zijn eigen weg 

28 

Om de kop boven water te houden moest 
De Rode Vaan op buitenlandse steun beroep 
doen, er werd zelfs gefluisterd dat van elke 
staalplaat die door het Gentse Sidmar voor 
de Lada-industne gegoten werd er een per
cent naar de KP ging Maar de RV moest het 
vooral van zijn militanten hebben die, net 
zoals ooit massaal voor WIJ gebeurde, grote 
kolportages hielden 

De langzame maar zekere afbrokkeling 
van het kommumstisch blok knaagde op den 
duur ook het lezersbestand weg De Rode 
Vaan-redaktie werkte al die jaren echter 
moedig door, probeerde nieuwe groepen 
aan te spreken door ,,de stem der Vlaamse 
linkerzijde" te worden, maar de,,progressie
ve krachten" — zoals Louis Van Geyt het zo 
mooi uitdrukte — zaten hopeloos verspreid 
over dne, vier splinterpartijen 

Leden van onze redaktie hadden spora
disch kontakt met Rode Vaan-mensen, we 
kenden en begrepen mekaars problemen 
maar al te best, het handhaven van een 
opinieblad is geen gemakkelijke klus, de 
drempel tot de publiciteitswereld blijft zeer 
hoog, binnen de perswereld wordt men vaak 
met een scheef oog bekeken, men hoort er 
met echt helemaal bij, de met altijd gemakke
lijke verhouding tussen informatie en partij
belang legt beperkingen op, enz 

Joernalisten van de beide bladen zijn (wa
ren) zelden op perskonferenties te zien de 
werkdagen voor beperkte redakties zijn goed 
gevuld 

Alhoewel onze politieke ideeën ver uit 
mekaar lagen hebben wij de kollega's van 
De Rode Vaan steeds bewonderd om de 
gedrevenheid waarmee zij voor een slinkend 
publiek zijn blijven doorwerken, omdat zij 
kritiek op hun partij met uit de weg zijn 
gegaan Budapest, Praag, Geaucescu, Af
ghanistan betekenden harde klappen voor 
hun vertrouwen, zij gingen er met om heen 
Toen het nog geen mode was vroegen zij bij 
hun lezers aandacht voor de nationaliteiten, 
ook wanneer deze door Moskou of door 
andere machtscentra onderdrukt werden 

Het zal allicht te laat geweest zijn In het 
boven geciteerd boek vraagt Jan De Brouwe
re zich af „Blijft de vraag waarom het, met 
zo'n boodschap, zo'n kansen, zo'n mensen, 
zo ten onder ging " 

Nee, het is met met vreugde dat wij het 
verdwijnen van De Rode Vaan hebben ver
nomen, het IS alsof de stem van iemand uit 
de kennissenkring voor altijd stokt 

Na de vele perskoncentraties van de jaren 
zeventig, die de verscheidenheid aan opinies 
in Vlaanderen zo drastisch heeft gelijkge
schakeld, verdwijnt opnieuw een uitgespro
ken mening En ook al was zij met de onze 
toch treuren wij er om, de pulptijdschriften 
die vandaag zo'n gouden tijden beleven 
krijgen opnieuw wat meer plaats op de 

HOTEL - RESTAURANT 

aztino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/8109 08-041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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



POËZIE 

HET NUT VAN BRIEVEN SCHRIJVEN 
We kennen Line Lambert als de levensge

zellin van de dichter Jefde Belder (tien jaar 
geleden gestorven), als de onvervangbare in 
het levenswerk van het echtpaar De Belder: 
de uitgeverij Colibrant, als de inspiratrice van 
de Literaire Tafel in Gent en als auteur van 
1920 of de Hapering der dagen (1983), en 
Soldatenverdriet (1987). 

AAN DE LEIE... 
Bij het klimmen der jaren blijft Line Lam-

bert een bezige bij in letterland en wat er kan 
door geïnspireerd worden. Met de uitgave 
van Deurlese brieven (1991) keert Line Lam-
bert terug naar het Leiedorp, waar onverge
telijke dagen zijn beleefd en waar zij is blijven 
hangen met hart en geest. 

Deurlese brieven bestaat uit drie delen. Er 
zijn de brieven, de dagboekfragmenten, en 
een ontmoeting met het dorp Deurie warin de 
couleur locale op een intrinsieke wijze wordt 
weergegeven. 

De brieven zijn gericht aan levende, ge
storven en ingebeelde mensen. In de inlei
ding lezen we; „Brieven schrijven heeft dus 
wel een nut en betekenis, zeis wanneer de 
geschriften nooit verzonden worden en de 
geadresseerde er geen weet van heeft... Het 
zijn gesprekken met zichzelf, geobjektiveerd 
voor een ander". 

In die brieven zijn echte literaire pareltjes 
te vinden. De Winterbrief aan Karel van de 
Woestijne bvb. „Jaag mij niet weg van hier 
voordat ik uw dunne lippen heb zien plooien 
tot een glimlach,..." 

De dagboekfragmenten vormen het twee
de deel en bieden een „voor elk wat wils". Zij 
handelen over het leven na de dood van haar 
man, na het leven in het dorp en de konfron-
tatie met de stad. 

Telkens vindt men in dit poëtisch proza de 
grote observatiekracht van Line Lambert te
rug. ,,Het is zo lang geleden dat ik een merel 
hoorde fluiten en toch volgen er zoveel 
regendagen. De vogels vinden mij niet...". 

DE STILTE VAN 
DE STILTE... 

Het derde deel is Een camera obscura, 
waarin zij het dagelijks leven in het landelijk 
kunstenaarsdorp Deurie observeert. Met de 
genadeloze blik van de buitenstaander, van 
de als indringer in de dorpsgemeenschap 
beschouwde stedeling. Maar toch met veel 
liefde. Eindigt ze niet met: ,,lk heb het dorp 
verlaten, maar heb geen vaara/el gezegd. 

Line Lambert: „Ik heb het dorp verlaten, maar het geen vaarwel gezegd". 
(foto I? De Vrése) 

Vroeger was ik ermee verbonden door het 
leven, nu ben ik ermee geketend door de 
dood. 

Achter de groene brug blijft het liggen in 
mijn dromen als een land van goedheid en 
geluk, en eens wil ik er rusten in de stilte van 
zijn stilte".? 

Deze ,,camera obscura" is een hoog
standje in de vertelkunst. 

De Deurlese brieven proeft men omwille 
van de stilistische kwaliteiten, de mooie en 

gave zegging van de dingen, de rijke taal, 
maar vooral de eenvoud. 

Deurlese brieven is een aanrader als bezit 
in de biblioteek, als een bestendige uitnodi
ging tot lezen en herlezen. 

Hugo Van Der Cruyssen 

— Deurlese brieven. Line Lambert. Uitg. Facet, 
Antwerpen. 111 biz., 395 fr. In de boekhandel of 
bij de auteur Line De Belder-Lambert, Krommen-
elleboog 36 te 9000 Gent, rek. 000-0426385-70. 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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BOEKEN 

JEUGDBOEKENWEEKGESCHENK: 
OPNIEUW HEKSENTOER 

leder jaar worden door de Vereniging ter 
Bevordenng van het Vlaamse Boekwezen, 
aan de Vlaamse uitgevers en importeurs 
projekten voor een uitgave i m v het tema 
van de jeugdboekenweek opgevraagd Vong 
jaar was dat bijvoorbeeld Zo groot als nu ben 
ik nog nooit geweest Er kwamen drie ge
schenken Een meter voor de kleintjes, Jo-
han Ballegeer kreeg de 14-jarigen toegewe
zen met Princessa, dat met onverdeeld goed 
werd ontvangen, en Villa Mattiilda van Detty 
Verreydt, voor de kinderen tot 12 jaar Het 
uitverkiezen van Detty Verreydt stootte toen 
op tegenstand van uitgever Davidsfonds die 
vond dat haar geschenk (een boekje samen
gesteld door Gregie De Mayer en Henn van 
Daele) de eer had moeten krijgen Maar met 
getreurd DF gaf het boek zelf uit 

Ook dit jaar weer meerdere geschenken 
voor de jeugdboekenweek die loopt van 11 
tot 25 maart Enkele weken geleden reeds 
werd in dit blad Zeep van Hugo Matthijsen 
gesproken en zeker is het met, maar wij 
vermoeden dat WIJ misschien de oorzaak is 
dat dit boekje nu de leeftijd van 16 tot 66 jaar 
mee kreeg Die 16 is nog ietwat aan de lage 
kant, maar gelukkig beter dan de 15 die 
voordien gold Het boekje is een uitgave van 
de VBVB m samenwerking met sponsor 
ANHYP en het NCJ (Nationaal Centrum voor 
Jeugdliteratuur) 

GRIEZELALFABET 
Dan IS er het officiële jeugdboekenweek

geschenk van de VBVB, voor de 8 tot 12-
jangen (en ouder mag en kan ook) dat men in 
iedere erkende boekhandel aangeboden 
krijgt bij een aankoop Vermits de jeugdboe
kenweek dit jaar de slogan BOEki meekreeg 
en het tema een prettige angst voor het 
onbekende is, mag het ook normaal worden 
genoemd dat het geschenk een Heksenboek 
IS Het IS van de hand van uitgever Walter 
Soethoudt en de Nederlandse vertaalster 
Ineke Ris, met stripachtige tekeningen van 
Marvano En het is erg leuk geworden We 
wisten zelfs met dat er nog zoveel humor kon 
Zijn m het uitgeversvak, want staan de da
mes en heren met voortdurend (en terecht) 
aan de klaagmuur' 

Het boekje is opgevat als een alfabet, een 
monsterlijk alfabet Een klem woordenboek 
van Gnezels, Monsters en andere angstwek
kende schepselen van deze en gene wereld 
Het lijkt ook op een heksentijdschntt, waann 
advertenties en kleine zoe/cert/es voorkomen 
die men nergens anders zal vinden Wat 
dacht je van „Geef bloed' Ten behoeve van 
onze bejaarde vampiers, die zich met meer 

'kunnen verplaatsen, zoeken wij vrijwillige 

Makaber grapje uit het Heksenboek van het trio Soethoudt-Ris-IMarvano. 

bloedgevers Snel en pijnloos uitgevoerd 
Laat gewoon je slaapkamerraam open
staan'" 

Het aantal opgenomen duivelse gezegden 
IS zeker met volledig, maar bevat genoeg 
wijsheid om dit hele boekje van 40 pagina's 
te vullen Een leuk en goed geschreven 
boekje, lopend van Angst tot Zzzzzzzzzzz, 
dat ook m de scholen kan worden gebruikt 
Naast klinkklare onzin als elfuurtje koffie
pauze voor de elfen, staat er ook een sterk 
stuk over hekserij en de heksenvervolgin
gen En de Toptien om te gnenen zal vele 
nieuwe toptienen opbrengen, want hier werd 
volledig ingespeeld op de fantasie van de 
kinderen waarvoor het boekje is bedoeld 
Erg leuk en leerrijk 

HOEKTANDEN 
. Het met-officiele jeugdboekenweekge
schenk is dit jaar van de sponsor zelf die zich 
samen met het NCJ met kon vinden in het 
Heksenboek Dat is Azazel van Bea De 
Koster geworden en, vindt men in enkele 
erkende boekhandels en voor de rest in alle 
n/ef-erkende boekhandels, waaronder de 
FNAC-keten 

Azazel is het verhaal van Charlotte, een 
meisje dat nog in haar broek plast op een 
leeftijd dat je verondersteld wordt dat met 

meer te doen Daardoor voelt ze zich een 
beetje uitgesloten en dat maakt dat ze op 
een dag vnendschap sluit met Floris, een erg 
vreemde jongen, met vervaarlijke hoektan
den die hij vergeefs probeert te verbergen 

Ook Zijn vader Hieronymus heeft problemen 
met zijn gebit Maar wat kan het Charlotte 
deren, ze zijn vnendelijk voor haar Op een 
dag wordt ze op het vervallen slot van beide 
heren uitgenodigd en maakt daar kennis met 
een tweehoofdige schildpad en de spin Eef-
le, maar ook met de kat Azazel Al dadelijk 
laat Azazel blijken dat ze Charlotte met mag, 
maar dat is wederzijds, want Charlotte heeft 
het vage vermoeden dat Azazel een ver-
schnkkelijk geheim met zich meedraagt (En 
diegenen die het Heksenboek hebben gele
zen weten dat Azazel een van de namen van 
de duivel is) 

In de zuiverste Edgar Allan Poe-stijl, met 
invloeden van de beste gnezelvertellers uit 
Italië, bouwt Bea De Koster een schitterend 
en zelfs ontroerend verhaal op dat lezers van 
iedere leeftijd moet kunnen bevallen Het 
mooi uitgegeven boekje vermeld nergens 
van wie de illustraties zijn, jammer 

Op naar de (kinder)boekhandel, er ligt veel 
moois te rapen Ook de boeken van de met 
een boekenleeuw, boekenwelpen en boe-
kenpauw bekroonde auteurs De hoogste 
prijs, de Boekenleeuw ging dit jaar verdiend 
naar Bart Moeyaert 
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MUSEA 

DE OOSTVLAAMSE MUSEA 

In de Salons voor Schone Kunsten te Sint-
Niklaas werd het jongste nummer voorge
steld van het tweemaandelijks tijdschrift 
Vlaanderen, uitgegeven door het Christelijk 
Vlaams Kunstenaarsverbond (CVKV). Het 
nummer is nagenoeg helemaal gewijd aan 
de musea in Oost-Vlaanderen. 

„Dit temanummer kadert in een reeks. 
Vorig jaar kwamen de Westvlaamse musea 
aan bod, in 1993 worden de schijnwerpers 
op Limburg gericht en daarna komen nog 
Antwerpen en Brabant aan de beurt", aldus 
samensteller en WIJ-medewerker Patrick La-
teur. 

Helaas konden de tachtig Oostvlaamse 
musea niet allemaal in het jongste Vlaande-
ren-nummer voorgesteld worden. Patrick La-
teur pikte er twaalf uit. De selektie gebeurde 
volgens twee kriteria: geografische sprei
ding en tematische verscheidenheid. Dit be
tekent helemaal niet dat de onvermelde mu
sea zich verongelijkt moeten voelen: de 
abonnees ontvangen als gratis bijlage de 
Museuïïigids voor Oost-Vlaanderen van de 
provinciale Federatie voor Toerisme. 

De twaalf musea die aan bod komen zijn: 
het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal te 
Aalst, het Museum van Deinze en de Leie-
streek, het Oudheidkundig Museum Vlees
huis te Dendermonde, het Museum voor 
Volkskunde te Gent, het Abdijmuseum te 
Geraardsbergen, de Stichting Veranneman 
te Kruishoutem, het Museum Rietgaverstede 
te Nevele, het Huis de Lalaing en de Ouden
aardse wandtapijen, de Hermeskrypte en het 
Tekstielmuseum te Ronse, het Schelde- en 
Reinaertmuseum te Rupelmonde, de Stede
lijke Musea van Sint-Niklaas en het Museum 
Heraldiek te Temse. 

Van elk museum wordt de kollektie be
schreven en geeft men ook achtergrondinfor
matie over het gebouw waann het museum 
werd ondergebracht. De bijdragen zijn van 
de hand van de konservators of een van hun 
medewerkers. 

,,Binnen het totaalaanbod van deze mu
sea, die homogene of meer gediversifieerde 
kollekties bezitten, verrast de rijkdom aan 
menselijke kultur en bedrijvigheid waarvan 
de verzamelingen een weerspiegeling zijn", 
meent Patrick Lateur. ,,Misschien is het de 
charme van dit temanummer dat het die 
veelheid van menselijke kreativiteit en pro-
duktiviteit samenbrengt en de lezers de weg 
wijst naar het ontdekken van bekende, maar 
niet gekende, lokale en regionale centra van 
schoonheid". 

Het tweede deel van het Vlaanderen-num-
mer beval o.m. een portret van kunstschilder 

Noël Matthijs, een in memoriam Gabriel 
Dektere, de poëzierubrieken (met een be
spreking van de interessantste dichtbundels 
die tussen de boekenbeurzen 1990 en '91 
verschenen door Rudolf van de Perré) en 
allerhande berichten over kunst en literatuur 
in binnen- en buitenland. (L.D.) 

— Het temanummer van Vlaanderen over de 
Oostvlaamse musea (nr. 239) telt 64 biz. en kost 
275 fr. Een jaarabonnement (5 nrs., 320 bIz.) 
kost 800 fr., over te schrijven op rek. 712-
1102147-19 van CVKV, p/a Adiel Van Daele, 
LIndenlaan 18, 8700 TIelt. 

Het Aalsters Oud Hospi taal-museum. 
(foto B. Coecke) 

In de Bouw-WIJyan 21 februan werden 
15 toegangskaarten voor Batibouw 92 
aangeboden, volgende lezers waren er 
het vlugst bij en konden gratis naar het 
tentoonstellingspark op de Heizel: 

— Walter Dossuyt uit Kortrijk 
— Jean Meex uit Maasmechelen 
— Wim Lauwaert uit Herne 
— Mieke Lauwaert uit St.Pieters-Leeuw 
— Paul De Gobere uit Brussel 
— mevr. Brackman uit Schepdaal 
— dhr. Van de Perre uit Voeren 
— Jean Vanhautte uit Schepdaal 
— Mariette Van Geert uit Ninove 
— Christine De Jonge uit Brussel 
— Maurice Passchyn uit Meise 
— Ghislain Versluys uit Evergem 
— dhr. Van Rompaey uit Nijlen 
— Godelieve Vercammen uit Asse 
— Raymond De Feyter uit Gent 

20 GRATIS GIDSEN 
VOOR RATIONEEL 
ENERGIEGEBRUIK 

Vandaag bieden wij 20 V\/IJ-lezers een 
gratis Gids voor rationeel Energiegebruik 
aan. Deze kleine handleiding voor een 
zuinig energiegebruik, samengesteld 
door Gaselwest-Electrabel, is een prakti
sche brochure (48 bIz.) voor iedereen die 
aan energiebesparing wil doen. De tips 
behelzen alle verwarmingsvormen en 
vertellen hoe u investerings-, energie- en 
onderhoudskosten kunt drul<ken. Verder 
wordt nagegaan waar zich in een door
snee woning warmteverlies voordoet en 
hoe er aan verholpen kan worden. Welke 
energiebesparende apparatuur er be
staat en hoe ieder van ons zelf en gemak
kelijk energie kan besparen. 

Een klein maar handig boekje waarvan 
niet alleen het familiebudget beter wordt 
maar ook het leefmilieu. Wie het wenst 
moet snel naar WIJ bellen (02/219.49.30) 
of faksen (02/217.35.10) t.a.v. Hilde De 
Leeuw, redaktiesekretariaat. 

29 WIJ — 6 MAART 1992 



BOEKEN 

DE SPELREGELS VAN OVERSPEL 
Volgens Marjo van Soest hoort de minna

res bij het huwelijk zoals het hart bij de 
longen, roodkapje bij de boze wolf, zonde bij 
verlossing. Deze joernaliste (Vrij Nederland, 
Opzij) neemt het in Over de regels van het 
spel op voor alle minnaressen, de meest 
uitgebreide geheime hulptroepen ter wereld. 
Ze vormen immers voor al die intelligente, 
getrouwde mannen die te romantisch, te 
veeleisend en te gevoelig zijn om zich tot de 
betaalde liefde te wenden, en te onroman
tisch, vindingrijl< en ongevoelig genoeg om 
jarenlang een perfekt dubbelleven in stand te 
houden de meest banale uitlaatklep om aan 
het banale te ontsnappen, zoals Vladimir 
Nabokov overspel omschrijft. 

Van Soest vertelt het verhaal van Lucie (de 
minnares) en Reinier (de echtgenoot) die een 
verhouding beginnen. Een hemel op aarde, 
maar zoals dat gaat in het leven van minna
ressen en getrouwde mannen, kiezen deze 
laatste als puntje bij paaltje komt voor het 
huwelijk. Voor Reinier was de keuze tussen 
Lucie, een onveilige toekomst, en zijn vrouw 
Annemiek, zijn thuis, het vertrouwde heden. 

heel even pijnlijk geweest - maar achteraf 
ook zo eenvoudig. En zo juist. 

En uiteindelijk, na de konfrontatie met 
Annemiek, was ook de keuze van Lucie juist. 
Reinier heeft teveel van haar gevraagd. Hij 
wilde dat Lucie hem zijn autonome zelf 
teruggaf, de levenslustige jongen die hij 
kwijtgeraakt is in zijn huwelijk. Tenvijl Lucie 
ergens halverwege de verhouding genoeg 
kreeg van die jongen. Zij wilde de man. (...) 
Langzaam maar zeker is het tot Lucie door
gedrongen, dat nu de jongen haar is gaan 
irriteren - sterker nog: volledig uitput - zij 
evenmin nog langer belangstelling kan heb
ben voor de man. Nee, het lukt haar niet 
langer ook de man te begeren. En na de 
konfrontatie weet zij het zeker. Zij heeft de 
blik in Annemieks ogen gezien. Zij heeft 
radeloosheid gezien, pijn, woede. Zij is zich 
met Annemiek gaan identificeren. Hiermee 
tekent de minnares het doodvonnis van de 
verhouding. 

,,Over de regels van het spel" is nooit echt 
ondeugend, maar hier en daar naar gemid
delde Vlaamse maatstaven toch een beetje 

te permissief. Zoals in volgende passage, 
waarin Lucie zich afvraagt of Reinier en 
Annemiek al zouden slapen; Lucie in ieder 
geval niet. Zij is aan het werk. Wat zou zij 
anders doen ? Haar tienerzoon Oscar slaapt 
wel, maar hij heeft dan ook zojuist een jointje 
gerookt. Zijn kamertje ruikt naar kannabis en 
sokken. Oscar slaapt een diepe, onschuldige 
jongensslaap. 

Al bij al een fonkelend boekje, waarin een 
heerlijke alleswetende vertelster diepzinnig
heden over huwelijk, liefde en overspel spuit. 
Verpakt in fijne humor. Vol begrip voor de 
onzichtbare derde in een huwelijk, instruktief 
en herkenbaar voor de ontrouwe echtgenoot. 
En, besluit de achterkaft: onmisbaar voor 
bedrogen echtgenotes, omdat zij eindelijk 
kennismaken met die grote, gevaarlijke on
bekende: dat wijf, die sloerie, die echtbreek-
ster. 

(pdj) 

— Over de regels van het spel. Marjo van Soest. 
Uitg. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1991,140 
biz, 499 fr. 

DE KREUNERS: EEUWIG KNAGEND VUUR 
Samenvallend met de internationale poli

tiek hebben ook het Vlaamse lied en de pop 
hun ,,troika" achter de rug: drie overgangs
jaren, waarbij VTM een populaire opwaarde
rende rol speelde, het einde van de elpee, en 
dankzij meer luisterbereidheid nieuwe kan
sen voor het chanson. Dé blijvers zijn de 
onverwoestbare Walter Grootaers en zijn 
Kreuners, die sedert '80 door dik en dun een 
eigen plek wisten te behouden. Walter is 
tevens grapjas, derde ,,wijze" en presenta
tor, wat hem nu een nominatie oplevert voor 
de gloednieuwe Radio (vijf, pardon) „Don
na" op de BRTN. 

Net als de groten bundelen de Kreuners 
hun optredens in konserttoernees, hetgeen 
hen meer tijd geeft om intenser aan hun 
liedjes te timmeren. Het rezultaat van een 
jaar werken hoor je op hun nieuwe straal-
plaat, uitgebracht bij EMI. De plaat kreeg 
terecht de titel Knagend vuur mee. 

De swingende inzet van Jij maakt me niet 
moe zal het ongetwijfeld doen om de optre
dens in te zetten. Het aanwenden van het 
blazerstrio Peter en Johan Vandendriessche 
plus Henri Ylen en de (alomtegenwoordige) 
gitaar van Jean Blaute is schitterend. Wat 
verder krijg je de mooie ballade Ik ben bij jou, 
dat doet denken aan de recentere kleinkunst 
en maakt een serieuze kans voor de Vlaam
se toptien. Visitekaartje In de zin klimt mo-

Sedert 1980 — ze zien er inderdaad wat veranderd uit — zijn De Kreuners in 
touw. (foto F. De Maitre) 

menteel halfweg naar de top, je kan er zo de 
wuivende VTM-armen bijdenken. Walter 
zingt beter dan ooit tevoren, en dit vooral 
dankzij de mooie melodielijnen, betere (bio
grafische) teksten en verscheidenheid, ele
menten die de Stones en Creedence groot 
maakten. Met de lekkere stamper Vanavond 
of vannacht en de knagende tekst van de 
ballade De hemel nooit beloofd ronden de 

Kreuners een mijlpaal af in hun jarenlange 
loopbaan. 

Net als Gorki ondertekenen de Kreuners 
samen de liedjes, het rezultaat klinkt dan ook 
als uitmuntend groepswerk. Deze CD is 
wellicht de aanhef voor nog maar eens een 
zeven-vette-jaren-plan. De LP is dood, leve 
de (Kreuner-)CD! 

(SD) 
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MUZIEK 

FRAMBOSIFRIVOLI 
Twee soepele en veelzijdige muzikanten, 

Peter Hens (cello & zang) en Martin Valcl<e 
(piano), spotten een avond lang met alles wat 
niet kan in de muziek. Bij de Frivolme Fram
boos kan alles wel. Gelukkig maar. 

De Frivole Framboos is iets aparts, met 
niets of niemand te vergelijken. 

Ze frommelen met pianostoelen en instru
menten, ze verhaspelen muziek, ze buigen 
genres om, ze schakelen over van het één 
naar het ander, ze wisslen van stijl, instru
ment, register, tekst en wat al niet, alsof het 
de eenvoudigste zaak van de wereld is. 

Kun je mooi teater maken van gedegen 
klassieke muziek? Ja, maar het kost ver
schrikkelijk veel moeite en toewijding. De 
Frivole Framboos is steeds een openbaring 
van formaat geweest voor elke nieuwe toe
schouwer. Bij de Frivole Framboos wordt 
bijna geen grap ,,aangegeven". Het is de 
humor van de onmiddellijke impakt, drijvend 
op timing, muzikaliteit en een groot gevoel 
voor absurditeit. 

De Frivole Framboos is een waarborg voor 
anderhalf uur teaterplezieri Het spektakel 
loopt alle richtingen uit en de attente toe
schouwer lacht wel eens een paar tranen 
weg. H/len vergeet haast de virtuositeit van 
beide musici. 

De vernieuwde teatershow van de Frivole 
Framboos, / Frambosi Frivoli, is nog te zien 
vandaag 6 maart in Hasselt, zaterdag 7 
maart in Sint-Martens-Latem, 10 maart in 
Boortmeerbeek, 21 maart in Heist-Op-Den 
Berg, 24 maart in Leuven, 28 maart in 
Alsmeberg en op 29 maart in Wuustwezel. 
Op 3 april trekt de Framboos naar Jezus-Eik. 
Daarna, 21,22 en 23 april naar Mechelen, de 
24 ste april naar Dilbeek, 25 april naar 
Assenede en op 30 april naar Lint. Op 1 mei 
zitten Hens en Valcke in Geel, op 2 mei in 
Maasmechelen op 8 mei in Kortrijk, op 13 
mei in Sint-Niklaas en op 15 mei in Evergem. 

PETER HENS 
KWATCHTET 

Wat de Frivole Framboos aanricht met 
klassieke oeuvre, doet het Peter Hens 
Kwatchtet met het lichte genre. 

Zijn altijd weer opdoemende muzikale 
tweeslachtigheid dwong Framboos Peter 
Hens ertoe parallel met zijn Fnvole aktivitei-
ten, een tweede lichtvoetiger leven te gaan 
leiden met het Peter Hens Kwatchtet. 

Alle aspekten van het populaire repertoire 
komen aan bod: van Lambada tot New Beat, 
van Sinatra tot Sommers, van Swing tot Rap, 
van Het Loze Vissertje tot Pump up the Jam. 

Een orkest dat swingt als de brandweer! 

Hoe kan het ook anders met Sir Anthony 
Bauwens aan de vleugel, Tony Gyselinck op 
drums en Bart De Nolf op bas, zijnde het 
komplete en roemruchte BRT-kombo. In de 
backline wordt het Kwatchtet vurig aange
vuurd door Les Negresses Noires, met fron
taal in de welluidende aanval zanger-enter
tainer Peter Hens. 

De muzikale kapriolen van het Peter Hens 
Kwatchtet zijn nu ook samengebracht op CD. 
Een prachtig Kerstkado voor de komende 
Paasdagen I 

— Voor meer informatie omtrent de 
toernee van de Frivole Framboos of over 
het Peter hens Kwatchtet kan u terecht bij 
Leon Lamal Management, Bergstraat 13 In 
1560 Hoeilaart, tel. 02/657.24.30. 

H O F DE D R A E C K 

i^^gST-'" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas henngenchte luxekamers 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B.F 
per persoon 

Hoof straat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81.10 17 
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SPORT 

DE ARMOEDE VAN 
ONS VOETBAL 

N
A de „demonstratie" van de 
Rode Duivels in Tunesië vragen 
we ons af iioe het verder moet 
met de nationale ploeg. Is er 
dan echt niet meer talent aan
wezig in de vaderlandse kompe
titie? Neen. Zoveel is zeker. Het 
volstaat het kampioenschaps
verloop aandachtig te bekijken. 
Anderlecht speelt zelden goed, 
vaak middelmatig en soms 

(zeer) slecht. Het verloor in eigen stadion al 
zeven punten maar voert desondanks de 
rangschikking aan. Onbegrijpelijk eigenlijk 
maar veebetekenend. 

VOETBAL.., 
...EEN FEEST 

POLLE GAZON !) 
KV Mechelen speelt zonder ziel, zonder 

ambitie en zonder toekomst maar telt deson
danks nog altijd maar twee punten achter
stand en is dus nog volop titelkandidaat. 
Club Brugge voedt, met slechts één puntje 
minder dan de leider, onverhoopte aspiraties 
met een elftal dat voor het kompetitiebegin 
met twee handen wilde tekenen voor het 
laatste Uefacupticket. Standard begon met 
verdrongen ambities aan de kampioen-
schapsmaraton. In Sclessin durfde men zelfs 
in staat van volmaakte dronkenschap niet 
van de titel dromen maar tot vorige zondag 
zag iedereen in de Rouches de gevaarlijkste 
konkurrent van Anderlecht. AA Gent, de 
revelatie van vorig seizoen, is dit jaar een 
gedegen middenmoter die sukkelt met een 
sportieve identiteitskrisis. 

Kan het verwondering wekken dat bonds
coach Paul Van Himst uit zo'n samenraapsel 
onmogelijk een stevige en bezielde nationale 
ploeg kan distilleren? Na de beschamende 
opvoering in Tunis sprak de opvolger van 
Guy Thys met grote lof over de afwezigen die 
onmogelijk konden worden gemist. Over Sci-
fo, over Grun, over Emmers en zelfs over 
Vervoert. Hij wilde nog wel toegeven dat het 
barslecht was geweest maar vroeg ook aan
dacht voor de slechte staat van het veld. In 
Van Himst is „Polle Gazon" nog niet gestor
ven. 

De bondscoach voegde er nog aan toe dat 
er geen tijd meer overbleef om te eksperi-
menteren. Hij zal teruggrijpen naar oude 
waarden en beproefde sistemen. De aflos
sing van de wacht wordt nog maar eens voor 
een paar jaar uitgesteld. 

Waarheid is dat onze internationalen 
vriendschappelijke wedstrijden schuwen als 
de pest. In soortgelijke omstandigheden mag 
(moet) immers kreatief gevoetbald worden. 
De sfeer is verschillend. Het taktische keurs
lijf spant niet. Niemand kan zijn middelmatig
heid verschuilen achter ,,de belangen die op 
het spel staan". Wie niets laat zien erkent 

Ons voetbal Is arm. Weinig klas
se, weinig Inhoud, weinig per-
spektieven. Weinig bezielende 
individualiteiten. Weinig begees
tering op en rond het veld. hiet 
spelletje is voorgeprogrammeerd 
en voorlopig nemen de nog over
gebleven supporters daar genoe
gen mee. 
Oe meesten zwijgen er deemoe
dig over en vele betrokkenen 
doen hun best om de schone 
schijn op te houden. Anderlecht, 
Brugge en Gent zijn immers Eu
ropees nog aan de slag en wie 
weet geraken ze niet nog een 
ronde verder. Er Is dus geen re
den tot klagen. En toch kunnen 
we ons almaar moeilijker opwin
den over wat nog komen moet. 

zijn armoede en dat heeft de nationale ploeg 
vorige week gedaan. Niets meer en niets 
minder. Leidt daaruit niet af dat de Rode 
Duivels het wereldkampioenschap 1994 
maar best uit hun hoofd zetten. Het tegen
deel is waar. In interlands met inzet kunnen 
ze weer hun geliefkoosde spel spelen. Dat 
van de underdog — zelfs tegen Wales en de 
Far Oeer als het echt nodig is — die vanuit 
zijn egelstelling loert op die ene fatale on
oplettendheid van de tegenstander die wel 
het spel mag en durft te maken. Neen, we 
staan er niet goed voor en indien er geen 
kentering in de geesten intreedt zal ons 
voetbal de mensen geen spektakel en dus 

De nieuwe Belg Louis Oliveira ver
mocht geen kentering te brengen bij 
de Rode Duivels in Tunesië. Middel
matigheid troef. (foto vuM) 

ook geen amusement meer bieden. Mis
schien mag daar eens aan herinnerd worden 
op het ogenblik dat de toeschouwersaantal
len almaar verder teruglopen. De Bond even
wel steekt zijn kop in het zand. Naar het heet 
wilde de bondsvoorzitter, wiens gladde op
pervlakkigheid hem door geen politieker kan 
worden verbeterd, alleen maar praten over 
„de Verenigde Staten 1994". Daar moet 
onze nationale ploeg ten allen prijze mee
doen. Niet om de sportieve eer maar om het 
vele goud dat er direkt en indirekt (de spon
sors) voor het rapen zal liggen. 

Voetbal is geen sport en geen spel meer, 
nietwaar president. Het is een feest... 

Fiandrien 
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HET LAND VAN BELOFE 
Dit land was ooit het wielerland van belof

te. Begin jaren zeventig — Merckx, De Vlae-
minck en Van Springel zwaaiden toen de 
scepter — was Vlaams de internationale 
voertaal van het peloton. Eén op vier koe-
reurs waren van Belgische nationaliteit en de 
meesten onder hen reden in vaderlandse 
loondienst. Vandaag is dat anders. 

Het Nieuwsblad rekende voor dat nog één 
op acht renners uit ons land komen en dat 
één derde, waaronder de besten, van hen in 
vreemde wielerploegen hun brood verdie
nen. 

De redenen liggen voor het grijpen: de 
kwaliteit is verminderd ondanks onze verte
genwoordigers in ééndagswedstrijden nog 
altijd voor de besten doorgaan; door de 
geleidelijke mondialisering en (verder) door
gedreven kommercialisering en professiona
lisering van de wielrennerij is het opzetten 
van een ploeg met allures onbetaalbaar duur 
geworden voor kandidaat-sponsors uit Bel
gië die zich bovendien ook nog vragen stel
len over de geloofwaardigheid en positieve 
uitstraling van de hele handel en wandel. 
Een heuse topploeg kost vandaag gemakke
lijk tweehonderd miljoen en dat is wel erg 
veel naar vaderlandse normen. Insiders re
kenen dan ook voor dat de werkgelegenheid 
in de wereld van de velo in twaalf maanden 
tijd met tien percent terugliep en dat méér 

Johan Capiot stak al een eerste over
winning op zal(. (foto P. V. Belle) 

dan één derde van alle beroepsrenners voor 
Spaans of Italiaanse ploegen rijden. 

Ook het aantal debutanten is teruggelopen 
en dat mag geen verbazing wekken: er wordt 
hard gecijferd in de beheerskamers van 
sponsors en bonden; de bedrijfsrisiko's 
moeten worden gedrukt; de onmiddellijke 
resultaten staan voorop. Daarom werden bij 
ons twee ploegen afgevoerd die vorig sei
zoen nog goed waren voor de zo begeerde 
Tourdeelname: Tonton Tapis en Histor. In 
Frankrijk stopte Toshiba ,,de uitbating"... 

JOHAN CAPIOT ~ 
Gevolg van een en ander is dat niemand er 

nog kan om lachen en de renners zelf het 
allerminst. Er wordt nu ook in de voorjaars-
koersen vaak hard en snedig gefietst omdat 
er in alle koersen die naam waardig punten 
kunnen worden gesprokkeld voor het FICP-
klassement en van de individuele totalen 
hangt de toekomstige werkgelegenheid af. 
Johan Capiot is dus goed begonnen. Met zijn 
overwinning in Het Volk zit de omstreden 
Limburger al half op rozen. Kijkt hij in de 
komende maanden een beetje uit zijn dop
pen en leeft hij eens echt voor zijn vak dan 
kunnen zijn snelle benen hem in korte tijd 
steenrijk maken. Zo zit het nu eenmaal in 
elkaar. 

DOOD VAN EEN BEMINNELIJKE GEK 
Op 76-jarige leeftijd overleed vorige week 

Gerrit Schulte. Jonge wielerliefhebbers zal 
die naam weinig zeggen maar wie meer dan 
veertig is en van „de velo" houdt zal met 
genegenheid terugdenken aan ,,de fietsende 
gek" uit Nederland. 

Gerrit Schulte was een geweldige, een 
bezielende en een spektakulaire koereur. Hij 
was een degelijke wegrenner en een uitmun
tend pistier. Hij beleefde de hoogdagen van 
het baanwielrennen. Hij zou 73 zesdaagsen 
hebben gereden. Hij won er negentien. Ger
rit Peters, Gerrit Boeyen, Klaus Bugdahl, 
Lucien Gillen, Jan Piantaz, Peter Post, Armin 
Von Buren en Kay Werner Nielsen deelden 
in zijn suksessen. 

,,Deelden", want Schulte was met Van 
Steenbergen — zijn grote tegenspeler — de 
onomstreden baas van „de piste". Schulte 
werd viermaal wegkampioen van Nederland, 
in het wereldkampioenschap op de weg 
eindigde hij tweemaal vijfde, eenmaal vierde 
en eenmaal derde. In de Tour — waaraan hij 
maar één keer deelnam — won hij één rit. 
Negenmaal werd hij Nederlands achtervol
gingskampioen. Eenmaal werd hij wereld
kampioen in die specialiteit na een home
risch duel met... Fausto Coppi. 

Schulte was 44 en een levende legende 
toen hij onmiddellijk nadat hij de Antwerpse 
Zesdaagse voor de vijfde keer had gewon
nen met wielrennen stopte. Hij was een 
tempobeul die zijn beroep en de wielerlief
hebbers ernstig nam. Het gesjoemel, dat de 
pistebedrijvigheid uiteindelijk ten gronde 
richtte, was aan hem niet besteed. Hij ging er 
altijd uit volle kracht tegenaan. Hij was nog 
amateur toen hij al zijn bijnaam verwierf. 

Een Frans joernalist doopte hem in 1936 
— hij was toen twintig — tot ,,le fou peda-

lant" omdat hij in een wedstrijd in Parijs 
roekeloos met zijn krachten omsprong en 
zijn konkurrenten met vlijmscherpe demma-
rages en temporijden ,,geselde". Schulte 
was in zijn beste dagen 1,90 m. lang en 85 kg 
zwaar. Een imposante verschijning die nie
mand onberoerd liet en de wielerjoernalisten 
naar de onmogelijkste eretitels deed zoeken: 
,,het belichaamde onweer" 

Geef toe, ze rijden vandaag niet meer over 
onze wegen. 

Cafetaria - Brusselse w/afels 
Tea-Room - Buffet 

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

HERSENBREKER 
OPGAVE 123 
Horizontaal 

3. Die rekening l<un je over je hoofd doen 
(3) 

5. Triomf (4) 
6. De bloem met 't kenmerk van een haan 

wint de hoogste titel! (8) 
8. Aansporing om iets dicht te doen (3) 

10. Dezelfde som nog eens opnieuw maken 
(9) 

13. Daaraan heeft de sterkere zijn ovenwin
ning te danken (9) 

15. Duur advies (5, 4) 
16. Lichaamsdeel op stap in de kou (8) 
17. Assistent (6) 
18. Leren en werken in dezelfde tijd (5) 
19. Paar (4) 

Vertikaal 

1. 't Simbool van de jeugd begint nü zicht
baar te worden (5) 

2. Zijn die geschriften bestemd voor para
sieten? (11) 

3. Deze draagt blozende vruchten (10) 
4. Suikerleverancier (3) 
7. Een-twee, een-twee, een-twee (9) 
9. Naar aanleiding van (9) 

11. Zo'n tombolabriefje zal zeker geen prijs 
opleveren (7) 

12. Gevolgen die pijn veroorzaken (7) 
14. Als 't goed gaat, zie je deze vorm van 

springen pas na een atletiekwedstrijd (6) 

5 

1 2 

• • 
S 

15 

17 

7 

3 4 

• 

• a^^H^ 
10 

1+ 
• • 

11 

1 • 13 

12 

14 

• ^ • 

1 
1S 

16 

• • 
19 

OPLOSSING OPGAVE 121 
Horizontaal: 2. krabben; 5. biezen; 7. 
spoor; 8. beiaardiers; 9. sneeuwbal; 
12. vlot; 13. slimste; 15. gaspit; 16. 
jullie; 17. nederlaag. 

Vertikaal: 1. kansje; 2. kan; 3. boog
schutter; 4. nar; 5. bijeenroeping; 6. 
zwaluw; 10. valkuil; 11. lamslaan; 12. 
vlag; 14. stad. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 123 ten 
laatste dinsdag 17 maart op de redak-
tle: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

{Maarten Van In uit de Rietlaan 8 In 
8200 Sint-MIchiels Brugge sleept een 
prijsje In de wacht, zijn gele brief
kaart met de korrekte oplossing van 
opgave 121 werd uit de talrijke juiste 
inzendingen geloot. Maarten Is ech
ter zo edelmoedig om zijn prijs weg 
te schenken aan Lina Goetghebeur 
die In Manke Vos 98 In 1860 Meise 
woont. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Karnaval '92 weinig origineel", 
las Ahasverus 

Om ter banAalst 

Schietgebedjes tegen Moboetoe 

• 

KP-weekblad naar de 
Rode Vaantjes 

• 

VU slaat Sat>enagel op de kop 

• 

Athene vreest Coup Ma9edolne 

• 

Grieken willen Macedonië 
Skopje kleiner maken 

Serviërs zien bomen door 
Bosnië niet meer 

Koerden: na koude douche 
Turks bad 

Athene wil geen Hollandse maatjes 

• 
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BIOS 

DE PRINS DER GETIJDEN 
We schrijven het jaar 1974 en Martin Ritt, 

die reeds sul<sessen als The long hot sum
mer (58), Hud (63), The spy who came in 
from the cold (65) en Hombre (67) maakte, 
ontdekt het boek van de onbekende schrijver 
Pat Conroy: The water is wide. Hij verfilmt 
het als Conrack met John Voight in de 
hoofdrol. Deze plezierige film over een leer
programma van het gezond verstand op een 
achtergebleven zwarte school, op een eiland 
voor de kust van Zuid-Carolina, kent maar 
een beperkt sukses. 

In 1979 verfilmt Lewis John Carlini de 
roman The great Santini van de toen nog 
steeds naar roem dingende Pat Conroy, met 
Robert Duvall in de hoofdrol van een be
roepsmarinier, die bij gebrek aan een echte 
oorlog, oorlog voert met zijn opgroeiende 
zoon. Het sukses aan de kassa is middelma
tig-

EINDELIJK DE ROEM 
We schrijven 1983 en regisseur Franc 

Roddam vindt ergens op een stoffige plank 
The iords of discipline. Dit verhaal speelt in 
Zuid-Carolina in 1964 op een school voor 
militairen. Een ouderejaarsstudent Keith, 
moet de eerste zwarte kadet in de gaten 
houden. Deze wordt sistematisch gepest 
door een harde kern die zich The Ten noemt. 
De film wordt in het kultcirkuit opgenomen en 
brengt beperkte roem voor zijn auteur: Pat 
Conroy. 

In 1987 ligt de roman De prins der getij
den van Pat Conroy op de planken van de 
Amerikaanse boekhandels en warenhuizen. 
Hij ligt er niet lang, want de ene druk na de 
andere volgt zich op. Tussen de klanten 
zitten ook verscheidene producenten en re
gisseurs die er allemaal hun tanden op stuk 
bijten, tot ook Barbra Streisand hem mee
neemt. Ze wordt gegrepen door deze roman 
die de kompleksiteit van familierelaties eks-
ploreert, in dit geval de invloed op het leven 
van drie kinderen, die moeten leren leven 
met de littekens die de gestoorde relatie 
tussen hun ouders heeft gebracht. Maar het 
is ook een boek over liefde, de liefde tussen 
mannen en vrouwen, ouders en kinderen, 
broers en zussen, die liefde voor zichzelf. 
Streisand droomt er dadelijk van deze film te 
regisseren en vermits haar debuutfilm Yenti 
het erg goed deed aan de kassa heeft ze 
genoeg spaargeld om het avontuur te wa
gen. Pat Conroy die nooit had geloofd dat 
ook maar iemand het zou wagen, was dade
lijk entoesiast toen hij Barbra zag binnenko
men. Ze wist uiteraard dat deze veelgelezen 
bestseller van bijna bijbelse lengte (567 biz.) 
met argusogen zou worden bekeken. Maar 
Conroy en Becky Johnston wisten een sce
nario tot stand te brengen, waarin de essen
tie van het boek vervat lag. 

Jeroen Krabbé (links) en Nick Nolte schitteren in De Prins der Getijden. 

LA STREISAND 
Er wordt gezegd dat Streisand zelfs voor 

een simpele salade, op voorhand alle ingre
diënten opschrijft, vooraleer hem te maken. 
Zo ook met De prins der getijden. Zoals ze 
reeds voor Nuts had gedaan, verdiepte ze 
zich in de geheime wereld van de mentaal 
zieken en hun verzorging. Dan volgden de 
reisjes naar de Lowcountry (tussen Savan
nah en Charleston) in het Diepe Zuiden en de 
stad Beaufort. De bezoeken wisselt zij af met 
gesprekken met Conroy die zelf van Beaufort 
afkomstig is, zodat ze iedere verwijzing in het 
boek, zelfs al was ze niet in het script, 
volledig onder de knie had. Een inwoner van 
Beaufort zei op een dag: ,,lk denk dat ze dit 
land helemaal kent en de getijden en de 
kleine verlaten eilandjes, net zoals iedere 
oude rat van hier". 

HET VERHAAL 
Streisand dreef het zelfs zo ver dat ze 

wilde weten hoe de regionale dans the shag 
werd gedanst. Op een dag belde Conroy een 
vriend en vertelde: ,,lk heb Barbra Streisand 
de shag geleerd. Nu kan ik gelukkig ster
ven". 

Tom Wingo (een gewoon sublieme A//c/f 
Nolte) laat het gebroken huwelijk achter met 
zijn vrouw en kinderen om naar New York te 
gaan, waar zijn zuster in haar zoveelste 
poging tot zelfmoord mislukte. De behande
lende psichiater, dokter Susan Löwenstein 
(Barbra Streisand), probeert Tom als het 
geheugen van zijn tweelingzus te gebruiken, 
om haar zo te kunnen helpen. Tom, leraar en 
voetbalcoach, zou nooit zelf op de idee 
komen om een psichiater te raadplegen, 
maar na enkele sessies voelt Löwenstein 
reeds aan dat niet enkel haar patiënte in 
nood is, maar de hele familie Wingo. Lang
zaam ontrafelt ze een onthutsende geschie
denis, die teruggaat naar een vreselijke ge
beurtenis die de familie Wingo teisterde, 
toen Tom dertien was. 

Sterke akteursprestaties zien we nog van 
Kate Nelligan, als de matriarch; George 
Carlin als de eksentrieke homofiele New 
Yorkse buurman; Brad Sullivan als de bruta
le vader; Jason Gould (zoon van Streisand 
en Elliot Gould) als zoontje Löwenstein, 
wiens dominerende vader Jeroen Krabbé 
een beroemd violist is. 

In alles is deze film verzorgd en er zijn 
verschillende momenten dat een traan op de 
loer ligt — pleng ze — dat maakt de film er 
nog mooier op. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 7 MAART ZONDAG 8 MAART MAANDAG 9 MAART 

TV1 
10 30 Vak-werk, rond arbeid; 1100 Bijbenen, 
Later begint nu, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 15 45 Monty Python en de graal, film, 
17 10 Okavango, jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Schooislag, spelprogr , 18 40 
Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie, 
19 20 Joker- en iottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 RiP, serie 
20 30 Perry Mason: de zaak van de wreker, TV-
film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Erik de Viking, film 

BRT 2 
20 00 Metropolitan Opera 25ste verjaardaggala, 
galakoncert 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, serie, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 45 Lassie, gezinssene, 17 00 Super 50; 
18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spelprogr, 
19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat niet zijn, humor 
20 30 Ram Man, film 
22 50 Nieuws 
23 05 VTM-Sport 
23 20 Daisy Miller, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak; 08 20 Naar Timboek-
toe; 08 25 Robinson; 08 39 Een reis naar Austra
lië, jeugdsene, 09 10 Ko de Boswachter Show, 
kinderprogr, 13 00 Nieuws; 15 35 Health & beau
ty, schoonheidskursus, 16 00 Nieuws, 16 08 Hol
lands dekor, literaire wandeling, 16 20 Heb ik iets 
gemist?, TV-hoogtepunten, 16 40 Jonge mensen 
op het concertpodium; 17 05 DIsneyclub; 18 00 
Kruis en munt, telefoonspel, 18 28 Sportpanora-
ma; 18 58 Land in zicht, toer mag 
19 30 Growing pains, serie 
20 00 Nieuws 
20 25 On her majesty's secret service, Bond-film 
22 42 Glamourland 
23 15 Karel, praatshow 
00 03 State of the union, film 
02 03 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 25 Impact: huurmoordenaars 
tegen het ANC, dok , 16 00 Nieuws, 16 05 Mu
seumschatten; 16 14 Mijn eigen huis, kinderse
rie, 16 21 Klip Kinderen voor Kinderen, 16 27 
Bobble en Onyx, tekenfilmserie, 16 40 Dommei, 
tekenfilmserie, 17 08 Het meisje uit het jaar 3000, 
jeugdsene, 17 32 Man over de vloer, serie, 18 00 
Nieuws; 18 19 Vroege vogels, natuurprogr , 
18 58 Lingo, woordspel, 19 28 Jules Unlimited, 
techniek en avontuur 
19 58 The Flying Doctors, serie 
20 49 Oppassen!!, serie 
21 18 Sonia op zaterdag, praatshow 
22 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 47 Per sekonde wijzer, kwis 
23 24 De wereld van Boudewijn Buch, Indische 
Oceaan 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 15 45 Studio sport; 17 55 Nieuws; 
18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal ekstra; 19 00 Liever dwaas dan lazy, 2-
delig dok , 19 28 WMe ganzen; 19 30 Geestelijke 
verzorging, 2-delige dok , 20 00 Nieuws. 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 1315 De zomer van de valk, jeugdfilm, 
15 05 Dossier Verhulst, serie, 16 001 voor ieder
een, familieprogr, 17 30 Merlina, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 De Edison tweeling, 
jeugdsene, 18 35 Straatlawaai, jeugdfilm, 19 00 
De Cosby show, sene, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend 
20 30 Maman, Vlaamse TV-film 
21 25 De andere kant, Lutgart Simoens N.Enge
land 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 
15 10 Belgisch Kampioenschap veldlopen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 13 45 Tekenfilim; 14 00 Dy
nasty, sene, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
Karate Kid II, film, 17 00 De kinderakademie, jong 
talent, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Ramona, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Wild, wild world of animals, de nieuwe 
Amerikanen 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 05 Health & beauty, schoon
heidskursus, 15 30 Waar blijf je anders?. Int 
Vrouwendag, 16 00 Nieuws; 16 05 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, sene, 18 35 Hotel Amor, komische sene, 
19 00 Perfect strangers, serie, 19 27 Waku 
Waku, spelshow, 20 00 Nieuws 
20 16 Vreemde praktijken, komische reeks 
20 45 Ook dat nog, satirische konsumentenrubriek 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 
09 00 Bump 09 05 De grote dikke beer vertelt; 
09 35 Bonk en Beer; 09 50 Mannetje en Manne
tje; 09 55 Broertjes, kinderserie, 1010 Watt??!, 
10 30 KInderdetektive bureau, kindersene, 11 00 
Reiziger in muziek, 12 00 Tros voetbal plus; 
12 50 De Vara Matinee; 18 00 Nieuws; 18 05 Paul 
Haenen vijf over zes, kultureel progr , 18 35 
Jongens van de WItt; 19 00 The wonder years, 
serie, 19 25 Onrust, subkultureel mag, 20 00 
Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 30 Let the blood run free, komische reeks 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 10 30 Aktuel, voor Turken, 11 00 
Het allochtoon video-cirkuit; 11 30 Omrop Frys 
lan Edukatyf, 12 00 Het Capitool, live-debat 
12 45 Open Universiteit/Socutera; 13 00 School 
se zaken; 13 30 Grieks voor beginners, teleac 
15 30 Studio sport; 17 00 Prix NIki 1992, dok 
17 35 Studio sport; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Studio Sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 De laatste veerboot, film 
21 34 Intermezzo, dans en muziek 
22 00 Nieuws 

T V 1 

14 30 Muziek: De ballade van koning Arthur, 
schooltelevisie, 15 00 Biologie, schooltelevisie, 
16 00 Die Freundin eines grossen Mannes, film, 
17 30 Bassie en Adriaan en de verzonken stad, 
kinderserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 25 Denksportkampioen, kwis 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, 
humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, water 
21 10 Noordstraat 17, sene 
22 30 Nieuws 
22 00 Purple rose of Cairo, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Webster, serie, 17 30 Home and 
away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 De kotmadam, sene 
20 30 Mac Gyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmmag 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
reis, 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, teken
film, 1610 Victor en Maria; 16 21 Service salon, 
informatief mag , 17 32 Winnie de Pooh, teken-
filmsene, 18 00 Kruis & Munt, telefoonspel, 18 28 
Sport op 1 ; 18 57 Weg van de snelweg Europa, 
Zuidoost Wales, 19 26 Ha, die pa!, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Einstein, kwis 
22 36 Boek in waterland, literair mag 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
rie, 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
1750 Bouli, tekenfilm, 1800 Nieuws; 1815 
Countdown, popmag, 19 20 Veronica sport; 
19 50 Married with children, serie 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, akutaliteiten 
21 15 Manhunt, film 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Huis, boomje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-amerika 
vergeleken, school-TV, 11 00 Jodendom, school-
TV, 14 30 English spoken, school-TV, 16 55 De 
sterren, teleac, 17 25 Stoppen met roken, teleac, 
18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Effektief 
vergaderen, teleac, 19 30 Snooker met Dennis 
Taylor, teleac, 20 00 Nieuws 
20 25 Yoy, jongerenmag 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
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TELEVISIE 

DINSDAG 10 MAART WOENSDAG 11 MAART DONDERDAG 12 MAART 
T V 1 

14 30 Europese verhalen, schooltelevisie, 15.00 
Biologie, schooltelevisie, 16 15 In letzte Minute, 
film, 17 30 Plons; 17 35 Liegebeest, serie, 17 50 
Duupje; 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloog, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, dok 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Europese verhalen, school
televisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Runaway heart, TV-film 

VTM 
15 00 Nieuws, 15 05 Riviera, 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 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd Couple, serie 
23 25 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 In 
de voetsporen van J.P. Thijsse, Ijsseldelta, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op 
de prairie, serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 50 kamers, 
pngerenprogr , 18 35 Blackout, woordspelletje, 
19 03 Op weg naar Avonlea, serie, 19 50 Mijme
ringen , 20 00 Nieuws. 
20 24 De Stille Zuidzee-eilanden, natuurdok 
21 16 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 50 Terug naar de straat, dok 
22 15 Koorzang op zijn best, muzikaal progr 
22 40 Antenne: Terreur — Het verval van de 
demokratie, dok 
23 30 Muren van mijn hart 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 03 Bobobops, tekenfilmserie, 
17 31 De grote meneer Kaktus show, kinder-
progr ,18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, se
rie, 18 41 Daar kommen de schutters, serie, 
1913 Vijf tegen vijf, kwis, 19 41 De baas in huis, 
serie 
20 09 Meer moet dat niet zijn, komische serie 
20 38 De Belastingshow, spelshow 
21 58 Achter het nieuws, aktualiteiten 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, school-TV, 10 30 
West-Europa en Noord-Amerika vergeleken, 
school-TV, 11 00 Nieuws uit de natuur, school-
TV, 14 00 Skoalle-tv, 16 55 Ca va?, teleac, 17 25 
Pronto, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 
19 00 De dichter Wu, portret, 19 30 Het gezicht 
van Nederland, Gouda, 19 45 Hoogstandjes, de 
spoorlijn van Stephenson, 20 00 Nieuws. 

T V 1 

15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, misdaadserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
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, humor 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Michel Seuphor, 90, kunstdok. 

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
serie, 15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club; 16 30 
Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr ,18 00 
Nieuws; 18 05 Rad van fortuin; 18 30 Familie, 
sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap klap, spelprogr 
20 30 Commissaris Roos, misdaadserie 
21 20 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseveria, verhalen 
23 00 HUI Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 1610 Victor en Maria; 16 20 
Service Salon, informatief mag , 1 7 30 Factor 
Twee, jeugdserie, 18 00 Kruis & Munt, telefoon-
spel , 18 30 De ver van mijn bed-strijd, kwis, 19 00 
Woensdagavond met Van Willigenburg, praat
show, 20 00 Nieuws 
20 28 The Revenche of the Pink Panther, film 
22 10 Brandpunt politiek café, aktualiteiten 
22 45 Nieuwsnet 12, sene 
23 25 Vastenoverweging 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Matinee klassiek, 14 54 
Clazssiclip, 15 05 Telearchief, polygoonjoer-
naals, 16 00 Nieuws; 16 05 Stopwatch, informa
tief progr ,16 35 Bekijk het maar, kinderprogr , 
1712 Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 20 
Popformule plus, pop, 1910 Candid camera, 
verborgen kamera, 19 26 Dierenmanieren, dieren-
progr 
20 02 Derrick, misdaadserie 
21 06 Sjans, komische reeks 
22 37 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 49 Special Adventure, Camel Trophy 
23 22 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 De beer van Bern, school-
TV, 10 00 Kriminaliteit, school-TV, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 55 Poli
tieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera, 500 jaar na Columbus 
20 30 Studio sport; 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV1 
14 30 Muziek: De ballade van koning Arthur, 
schooltelevisie, 15 00 Biologie, schooltelevisie, 
1615 Niets is heilig, film, 17 30 Draaimolen, 
kindersene, 17 40 Prikballon; 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top Score, woordspel, 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: het menselijk 
lichaam, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
ne, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Lava, humor serie 
20 30 Tekens, Schoone Kunsten, ver weg 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Broadway Danny Rose, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Dik en dun 
23 00 Miami Vice, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 16 10 Victor en Maria, 16 20 
Service salon, informatief progr , 1 7 30 Wordt 
vervolgd, tekenfilmprogr , 1 7 54 Kruis & munt, 
telefoonspel, 18 23 Forzal, jongerenmag 18 53 
De Weissensee... een Hollandse winter, reporta
ge, 20 00 Nieuws 
20 25 L.A. Law, sene 
21 13 Televizier, aktualiteiten 
21 53 Hoe voelen we ons vandaag?, serie 
22 25 Paradijsvogels, reeks portretten 
22 50 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 05 Opium, kultuurmag 
23 43 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 25 After school special, eduka-
tief progr, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 
Zorro, sene, 17 20 Starstreet, tekenfilmsene, 
17 30 Goud van oud live; 18 00 Nieuws, 1815 
B.O.O.S., kinderprogr, 18 45 Top40,19 15 Vero
nica Film & Video, 19 45 Empty nest, sene 
20 10 Tour of duty, Vietnamserie 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche Pot, serie 
22 05 Chirurgenwerk, mikrochirurgie 
22 55 Police squad, serie 
23 25 Stop de persen, mediaprogr 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 De beer van Bern, school-
TV, 10 30 Kriminaliteit, School-TV, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 00 Des
mond's, serie, 19 25 Binnenland, aktueel mag , 
20 00 Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
21 03 Heren, dramaserie 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 13 MAART 

T V 1 
14.30 Europese verhalen, schooltelevisie; 15.00 
Biologie: het menselijk lichaam, schooltelevisie; 
15.30 Stella Dallas, film; 17.30 Er viras eens 
Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 
18.35 TV1- Top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelshow 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespottten van Europa, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Biologie: het menselijk 
lichaam, schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, se
rie; 19.53 Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. serie 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstprogr. 
22.20 Tenuto laureatenkoncert 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, 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, Helmut Lotti 
21.00 Stranded, film 
22.45 Nieuws 
23.00 New Mike Hammer, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry, tekenfilmserie; 16.10 Victor en Maria; 
16.21 Service Salon, informatief mag.; 17.30 Ere
prijs 17, familiemag.; 18.00 Kruis & munt, tele-
foonspel; 18.28 Het andere Spanje, Costa Brava, 
Lloret; 19.01 Different world, serie; 19.29 Cosby 
show, serie. 
20.00 Nieuws 
20.25 Rondom Tien, biseksualiteit 
21.16 Cheers, serie 
21.46 Ted è tête met..., N/larco Bakker 
22.31 Peter Faber en de stad der engelen, dok. 
23.10 The commish, serie 
23.58 Miniatuur 
00.06 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; 19.20 Wetenswaardevol 
met Wubbo Ockels, bossen. 
19.45 Vokaal centraal, muz. progr. 
20.20 Op goed geluk, spelprogr. 
21.05 Tros TV-show 
21.58 Crime Time, misdaadmag. 
22.36 In the heat of the night, serie 
23.25 Silver bullet, film 
00.55 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Huisje boomje beestje, 
school-TV; 10.00 Nieuws uit de natuur, school-
TV; 11.00 School-TV-weekjoernaal; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Desmond's, 
serie; 19.25 Wat doe jij nou?, kwis; 19.55 Politie
ke partijen; 20.00 Nieuws. 

Monty Python en the Holy Grail, een waanzinnig verhaal rond een 
IMiddeleeuwse itruistocht. Zaterdag 7 maart op TV1. 

ZATERDAG 7 MAART 

MONTY PYTHON EN 
DE GRAAL 

Britse kolderfilm van Terry Gilliam en 
Terry Jones uit 1975. Deze absurde ver
sie van de legende van de graal bestaat 
uit een aantal sketches, zonder een echt 
logische struktuur of kronologie, maar 
ook dat is grappig. (TV1, om 15u.45) 

ZONDAG 8 MAART 

KARATE KID II 
John G. Avildsen draaide In 1986 een 

vervolg op zijn suksesfllm. De aktie wordt 
verplaatst naar Japan, waar de oude, 
wijze karate-meester en zijn leerling Da
niel het aan de stok krijgen met de 
machtige Sato. Met Ralph Macchio en 
Noiyukl Morita. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 9 MAART 

THE PURPLE ROSE 
OF CAIRO 

Cecilia is een doodgewone huisvrouw 
die vaak naar de bioskoop trekt. Op een 
dag kruipt de filmheld uit het scherm en 
begint met haar een romantische verhou
ding. Amerlk. film van Woody Allen 
(1985) met Mia Furrow en Jeff Daniels. 
(TV2, om 22u.) 

DINSDAG 10 MAART 

DE KLEINE 
ZEEMEERMIN 

Franse film (1980) met Laura Alexis, 
Philippe Leotard en Marie Dubois. In dit 

hedendaags sprookje droomt de 14-jari-
ge Isabelle van haar mooie prins, en dat 
is de 40-jarige gescheiden mekanicien 
Georges. (RTL-TVI, om 22u.20) 

WOENSDAG 11 MAART 

DE WEERWRAAK VAN 
DE ROZE PANTER 

Douvier van een Frans misdaadsindi-
kaat, wil in de gunst komen van zijn chefs 
en besluit de pas gedekoreerde inspek-
teur Ctouseau een pad in de korf te 
zetten. Amerik. komische film van Blake 
Edwards (1978) met Peter Sellers en 
Herbert Lom. 
(Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 12 MAART 

BROADWAY 
DANNY ROSE 

Boeiend verhaal over een Newyorkse 
impressario die zich ontfermt over de 
grootste mislukkelingen uit de kabaret-
wereld. Heerlijke komedie (1984) met 
regisseur Woody Allen in de hoofdrol. 
(TV2, om 22U.30) 

VRIJDAG 13 MAART 

EEN VREEMDE 
VERHOUDING 

Franse film (1981) met Michel Piccoli, 
Nathalie Baye en Gérard Lanvin. Een 
publiciteitsagent krijgt een nieuwe baas 
en laat zich door hem volledig beïnvloe
den. 
(RTL-TVi, om 21u.20) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Charel leeft ongebonden als een vrijge
vochten vent. Van formaat net een door
groeide, forse boom. Voor Jan en Mie Mo
daal in Vlaanderen echter leeft hij l<ompleet 
marginaal. Hij telt bijna geen vrienden. Op 
zijn moto, met daar achterop een vastge
hechte fruitbak, berijdt hij zijn domein: enke
le dorpen in Midden-Brabant. Wat de wel
vaartsmaatschappij er achterlaat, overbodig 
acht of té los laat liggen wordt zijn grondstof. 
Hij laadt, stapelt en verzamelt zoals alleen de 
mieren en de Jakoeten (die ik ooit ontmoette) 
in de poolcirkel dat kunnen. Zijn huis lijkt een 
termietenheuvel of een onder-gestapelde 
Iglo met stoc/f americain-allures. In de bas 
fond van Parijs of van Khartoem zou hij niet 
opvallen. In 'n proper Vlaams dorp natuurlijk 
wel. Zijn vrouw — Rachel — overleed voor 'n 
paar weken: suikerziekte. Zo ,zit' hij met zijn 
drie kinderen alléén. Aan Eddie, de oudste 
heeft hij niets meer. Teruggekeerd uit Mol na 
een fietsendiefstal, volgt die nu een leerkon-
trakt en... beluistert geïsoleerd keiharde mu
ziek — als hij thuis komt. Eén groot ding 
heeft Eddie voor op Charel: hij kan lezen én 
schrijven. Charel probeert die onmacht al 
pratend te overpokeren. En haalt hij het 
dispuut niet, dan slaat hij er op los. Zijn 
natuurlijke kracht is zijn andere macht. Nu 
werden Cindyke en Domeniekske bij beslis
sing van een verre Mevrouw de Jeugdrechter 
geplaatst. Zonder moeder, in die troosteloze, 
vervuilde mannenwereld, aanvaard ik dat. 

En nu staat Charel voor mij; hij bezweert me 
met alles en nog wat. Graag zou hij de twee 
kleintjes bij hem thuis terug hebben. Het-zijn-
toch-die-van-hem. In een plastieken zak 
draagt hij wat zwaars mee. Wat ik nooit zou 
verwacht hebben, komt te voorschijn: 3 be-
potelde delen van de Encyclopedia Britanni-
ca, ooit ergens gevonden? „Hier se", zegt 
Charel, ,,thuis fiemme ze alles wa ze van-
doen hem me! Dikke boeke — als ze voor 't 
school iet moete hemme, 'n belleke (= een 
prentje), dan moete ze 't er maar uitscheu-
re". Ik voel me plots héél onmachtig en 
ongeriefd van woorden om die maatschap
pelijke kloof te overbruggen... 'k Begin dan 

maar over de kinderen-zèlf. Nee, hij is ze nog 
niet gaan bezoeken, want daar zou hij mal-
heure doen... Ook Charel-zèlf kreeg nog 
geen bezoek. Voor de enen stinkt hij te fel en 
de anderen schrikken voor zijn grote drei
gende gestalte. In een TV-feuilleton kan je zo 
'n figuur best pruimen, maar in een buurt Is 
zoiets ambetant... 

• Herman, met een zangerig Limburgs ak-
sent, vroeg 'n afspraak. En ook hij staat voor 
me: tenger, freel-bleek. Hij speelt kelner in 
een Leuvens studentenkafee. Ooit huwde hij 
in zijn dorp de gevierde dochter van een 
plaatselijke politieke figuur. Samen zetten ze 
tussen berk-en-brem een restauranke op. 
Herman is kok en Chantale kon goed met 
mensen om... Zo goed zelfs dat ze er met de 
architekt van dat nieuwgebouwde ding on
deruit muisde. Maar over dat deel van Her
mans ontgoocheling wil ik het niet hebben. 
Veel geld hadden ze niet, maar de liefde was 
groot en pa's partij alom-sterk. Het Limburgs 
Beroepskrediet over-betoelaagde dan ook 
héél het restauranke. Pa's lange arm had 
dus goed gewerkt, zo dacht Herman het 
tenminste. Na jaren ruzie en vechten tegen 
de bierkaai van gezinsontbinding werd het 
restauranke verkocht voor 1/3e. van de leen-
waarde... Hermans schuld bij het Beroeps
krediet liep intussen op tot meer dan 11 
miljoen. Als een melaatse leeft hij — als het 
ware ondergedoken — tussen de bruisende 
studentenmassa, die iedere avond in het 
kafee weinig zorgen uitstraalt. Hij zou nor
maal willen werken en trouwen — dit keer 

heel gewoontjes, zonder veel wit en zwart... 
Maar wie kan hem éérst genezen van die 
melaatsheid? Hij wendde zich nog éénmaal 
tot pa's politieke partij. En het afwijzend 
beleefdheidsantwoordje krijg ik nu te lezen. 
De ongeoorloofde 100% politieke betoela
ging van wat eens zijn droom was, moet hij 
keihard terug betalen mét de lopende, 
steeds maar aangroeiende intresten. Dat het 
zo allemaal in mekaar stak, wist Herman 
niet. Met zijn goeiige, naïeve ogen, blijft hij 
ongelovig de 11 miljoen 897.438 frank bekij
ken... Niemand van de vroegere vrienden 
bezoekt hem nog, zijn gestalte komt noch
tans niet dreigend over en hij wast zich heel 
regelmatig... 

• Al die Charels en die Hermannen zijn ook 
kinderen van ons volk. Door de wonderen 
van de nieuwe tijd die; krediet, droomhuls, 
diploma, video, auto enz. heten, worden ze 
omver gelopen en gebrandmerkt. Maar zij 
blijven mensen. Nee, nee niet die van een 
vierde wereld. Dat is wat te gemakkelijk: hen 
eerst indelen om ze dan lekkertjes te parke
ren tussen wat bescheiden aandacht met 
een klets caritas en moeilijk toepasbare so
ciale voorzieningen. Want hoe snel val je ook 
niet bulten die normen? Hand-in-hand wil ik 
met hen opstappen. Hun kwetsbaarheid en 
eigenliefde verschilt in wezen slechts in ak
senten van de mijne en heel waarschijnlijk 
ook van de jouwe... Vandaar dat hun eiland 
ook het onze is. 

Willy Kuljpers 
Algemeen Sekretaris 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

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

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. • Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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DEZE WEEK IN 

De buik 
van de CVP 

Wat gromt er in de buik van de 
CVP? De partij heeft het duidelijk 

moeilijk met een nieuw 
samengaan met de socialisten, 
waaraan haar eigen Jean-Luc 
Dehaene werkt. Waar wil ze 
naartoe? Hoe is de stemming 

onder de gelederen? 
Deze week in Knack. 

UIT DE REGIO 

In naam van de mijnwerkers 
Politiek Limburg durft het rekreatie-projekt 
ERC niet zacht laten sterven. Dus blijven 

variaties ontstaan op de fantazieén van 
Thyi Gheyselinck. Want er vallen vele 

miljarden te verdelen. En in naam van de 
mijnwerkers mag alles. Een analyse, 

deze week in Knack. 

De nieuwe RTT 
De voorbereiding van het beheerskontrakt 

tussen de Belgische staat en de 
RTT/Belgacom wordt één van de hoogste 

agendapunten van de nieuwe regering. Een 
indiskrete blik op het voorontwerp, deze 

week in Knack. 

Belgisclie mode 
De klassieker "Mode. Dit is Belgisch" komt 
eraan. De kleerkast van bekende mensen, de 
top van de Belgische kollekties; interviews 

met Solange "Delvaux" Schwenicke 
en Wouter Hoste: deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 

• Verdwijningen in België • Media: herrie in 
radioland • Europa: fraude met voedselhulp • 

Film: de Berlinale '92 • Serie: Cambodja wacht 
op de Rode Khmers • Poëzie: de stand van de 
Vlaamse kritiek • Voetbal: gesprek met René 

Vandereycken • Portret: Etienne Schouppe 

3 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK 0^4 pag.) 
ELKE WOENSDAfc 

TE KOOP 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het Partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demoi<raten beraadslaagde vrijdag 28 fe
bruari over de stand van zaken Inzake de 
federale regeringsvorming en de volgende 
persmededeling werd verspreid. 

Voor de VU is het essentieel dat de dialoog 
tussen de beide gemeenschappen over de 
noodzakelijke Institutionele hervormingen in 
dit land nu eindelijk op gang komt. Deze 
dialoog dient een globaal pakket aan hervor
mingen tot voorwerp te hebben. Voor de 
Vlaamse onderhandelaars moet het tienpun
tenprogramma uit het Vlaams Regeerak
koord, dat onderhandeld en goedgekeurd 
werd door VU, CVP en SP, de gespreksbasis 
voor deze dialoog vormen. 

Wat de formule betreft, is het voor de VU 
duidelijk dat langs Vlaamse zijde de Vlaamse 
regering de voortrekkersrol in de Vlaamse 
delegatie zal vervullen, geflankeerd door de 
frakties uit de Vlaamse Raad. Dit werd trou

wens evenzeer afgesproken bij de Vlaamse 
regeringsvorming. 

Tot slot wenst de VU zeer duidelijk te 
stellen dat het zogenaamde urgentiepro
gramma dat voorzien is In de ontwerpteksten 
van het federaal regeerakkoord onvoldoende 
is. We achten ons helemaal niet gebonden 
door een eventueel akkoord hierover tussen 
de federale onderhandelaars. De VU zal de 
resultaten van de dialoog tussen de gemeen
schappen evalueren en beoordelen, met het 
Vlaams regeerakkoord in de hand, en Is niet 
bereid stemmen te leveren voor de goedkeu
ring van een minimumurgentleprogramma In 
het federale parlement. 

Het moet voor de franstallgen ook duidelijk 
zijn dat voor de VU het kijk- en luistergeld 
niet naar de gemeenschappen kan overge
heveld worden vooraleer de dialoog tussen 
de gemeenschappen tot een bevredigend 
resultaat geleld heeft. 

DE FEDERALISERING 
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
* De volledige federalisering van de sociale zeker
heid levert Vlaanderen ruim 100 nniljard op! 

* De ligdagprijs in het UZ-Gasthuisberg in Leuven 
bedraagt slechts de helft van die in een doorsnee 
Henegouws ziekenhuis. 

* Wynen bevestigt de lakse kontrole in Wallonië. 

* Nora woont m Kortrijk en Cora in Moeskroen. Zi) 
werken in dezelfde tekstielfabriek en bedienen daar 
dezelfde machine. Wanneer ze werkloos worden 
(beiden leven samen met hun vriend), krijgt Cora in 
Wallonië een hogere uitkering als alleenstaande en 
Nora slechts een uitkering als samenwonende. 

Vanwaar deze ongelijkheid tussen Vlaanderen 
en Wallonië? 

Wil je hierover meer weten, kom dan naar onze 
vormingsavonden. 

De vormingsavond voor het arrondissement 
Gent-Eekio heeft plaats op 11 maart om 20 uur in 
de Zaal Van Eyck, Lange Kruisstraat 4 te 9000 
Gent. 

De vormingsavond voor de provincie Limburg 
heeft plaats op 11 maart om 20 uur in Café 
Uilenspiegel, Guffenslaan 1 te 3500 Hasselt. Spre
ker is Johan Sanders. 

De vormingsavond voor het arrondissement Me-
chelen-Turnhout heeft plaats op 12 maart om 20 
uur in zaal Kempenland, Herenthoutsesteenweg 53 
te 2560 Nijlen. Spreker(s): E. Van Langendonck 
en/of J. Constandt. 

VLAAMSE KRING HASSELT 
HULDIGDE PREUD'HOMME 

Naar aanleiding van de 88ste verjaardag van de 
geboortedag van de Limburgse toondichter Ar
mand Preud'homme hield de Vlaamse Kring Has
selt aan zijn standbeeld in het stedelijk park te 
Hasselt een korte, ingetogen plechtigheid. 

Bij dit huldebetoon werd de nadruk gelegd op het 
belang van het werk van deze toondichter voor de 
ontvoogding van het Vlaamse volk. 

Voorzitter mevrouw Godelieve Van Hoof-Lede-
gen besloot dat bij deze herdenking geen grote 
woorden passen, wel dank en ingetogenheid voor 

een heel leven in dienst van de Vlamingen en 
Vlaanderen. 

De afvaardiging van de Vlaamse Kring Hasselt 
legde na deze plechtigheid bloemen neer met de 
wens dat deze herdenking een begin is voor een 
jaartijkse plechtigheid. Tevens met als doel aan de 
personen die nog steeds denken dat een vermeend 
aanhanger van de bezetter moet gestraft worden 
door de dinamitering van zijn standbeeld en hun 
onverdraagzaamheid aan de kant te zetten om de 
kulturele waarde van deze toondichter naar zijn 
hoge waarde te schatten. 



REGEERAKKOORD 

WEVELGEMSE MEERDERHEID KRIJGT NOG 100 DAGEN... 
Het Buitenbeen trekt deze week naar Wevel-

gem waar raadslid Arnold Seynnaeve het op
neemt tegen de volstrekte ACW-meerderheid 
die de gemeente bestuurt. Seynnaeve kwam 
reeds eerder in het WIJ-nieuws door het vesti
gen van gemeentelijke diensten onder het dak 
van een plaatselijk BAC-filiaal aan te klagen. 

Ons gemeenteraadslid laboreert nu aan een 
ander dossier van machtsmisbruik. Na ver
schillende brieven aan het gemeentebestuur 
en na meerdere tussenkomsten door verschil
lende raadsleden weet nu onderhand iedereen 
in Wevelgem hoe de plaatselijke Vlaamse 
Kruisafdeling behandeld wordt. 

BELOFTEN 

En Seynnave somt op: diskrimatie op gebied 
van betoelaging, het met ter beschikking stel
len van een volwaardig lokaal zoals voor ande
re kruisverenigingen, het niet betrokken wor
den bij oefeningen van het gemeentelijk ram
penplan... 

Reeds in 1986 deed het gemeentebestuur tal 
van beloften aan de VI.Kruis-afdeling. Seyn
naeve hield ze nauwgezet bij. 

20 mei '86: ,,Bij de geplande herinrichting 
van de schuur in de G.Gezellestraat zullen 
ongetwijfeld lokalen vrijkomen..." 

19 nov. '86: „Zodra de gemeente zelf een 
lokaal ter beschikking kan stellen...zal de voor
ziene toelage niet meer verleend worden." 

21 dec. '88: wat uw verzoek betreft om 
de gevraagde subsidie te verhogen heeft het 
gemeenbestuur beslist deze vraag te behande
len bij het bespreken van de globale betoela
ging '89 voor alle verenigingen. De studie van 
het rampenplan is momenteel nog niet ver 
genoeg gevorderd om u nu reeds een definitief 
antwoord te kunnen geven. Wij zullen u zeker 
kontakteren..." 

Bij elke tussenkomst in de raad beloofde 
men telkens de zaak te... onderzoeken. Nadat 
Seynnaeve in oktober '89 voor de zoveelste 
keer had geïnterpelleerd raadde hij het Vlaam
se Kruis aan naar de Vaste Nationale Kuttuur-

Arnold Seynnaeve: ,,En dan te weten 
dat de Wevelgemse meerderheid al 20 
jaar aan een subsidiereglement 
werkt..." 

paktkommissie te stappen zodat deze kon 
oordelen of hier het kultuurpakt al dan niet 
geschonden werd. 

100 DAGEN 

Twee jaar later, op 17 jan. '92, werd de klacht 
ontvankelijk en gegrond verklaard en vastge
steld dat voor het verschil in subsidiëring tus
sen het Vlaamse en het Rode Kruis géén 
sluitende verantwoording of motivering kon 
verstrekt worden. Aan de administratie werd 
opdracht gegeven een verzoening tot stand te 
brengen; het gemeentebestuur ging daar niet 
op in. 

Ook werd vastgesteld dat Wevelgen géén 
algemene reglementering inzake toekenning 
van subsidies aan plaatselijke verenigingen 
kent en dat het kollege van burgemeester en 
schepenen na herhaald aandringen door de 
kultuurpaktkommissie een verzoening en dia
loog afwees. 

De ACW-meerderheid bleef in de boosheid 
volharden waarop de kultuurpaktkommissie 

het gemeentebestuur aanbeveelde „de pas
sende maatregelen te treffen om de toelagen 
op een objektieve wijze te verdelen en binnen 
de 100 dagen mee te delen welk gevolg aan de 
beslissing werd gegeven. Anders zouden de 
passende maatregelen worden getroffen." 

Uit de lijst van de subsidieverdeling lezen wij 
dat het Rode en het Wit-gele Kruis elk IS.OOOfr. 
ontvangen, het Vlaamse Kruis... SOOOfr. 

A.Seynnaeve: ,,0m het kontrast even aan te 
tonen: jaarlijks 90.000fr. voor karnaval Gulle-
gem tegenover S.OOOfr. voor een hulporganisa
tie die paraat moet staan bij een mogelijk 
ongeval op dergelijke feesten." 

I.v.m. de klacht van het Vlaamse Kruis aan
gaande het gebrek aan lokalen om voertuigen 
en hulpmateriaal te bergen en om vormingskur-
sussen in te richten liet de kultuurpaktkommis
sie weten niet bevoegd te zijn voor deze 
materie. Volledigheidshalve citeert Seynnaeve 
de toekenning van lO.OOOfr. aan het Vlaamse 
Kruis als steun bij de aankoop van een zieken
wagen die bij een ongeval verloren ging. 

Seynnaeve wil de vraag of hulporganisaties 
in een gemeentelijk subsidiereglement thuisho
ren niet ontwijken. Indien niet, dan moet vol
gens hem elke diskriminatie achterwege blijven 
en moet de lat gelijk gelegd worden voor alle 
organisaties. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 fe
bruari j . l . heeft Arnold Seynnaeve de hele 
problematiek nog eens te berde gebracht. 
Ondervraagd naar een reaktie op wat de Kul
tuurpaktkommissie over de diskriminatie weet 
te vertellen antwoordde de burgemeester sma
lend : ,,Dit 19-koppig heerschap heeft meer dan 
2 jaar nodig gehad om zich over de klacht uit te 
spreken en heeft ons nu, zich inspirerend op de 
titel van een bepaald boek, slechts 100 dagen 
gegeven om te reageren." 

Antwoord van raadslid Seynnaeve:,,En dan 
te weten dat de Wevelgemse meerderheid al 
20 jaar bezig is met het ontwerpen van een 
subsidiereglement. Afwachten of dat regle
ment er op tijd zal komen en of het nog 
diskriminerend zal zijn..." 

MEUBELCENTRALE HEYLEN NU OOK IN LOKEREN 
Reeds meer dan 20 jaar wordt de naam Heylen, 

jaar in jaar uit, meer en meer geassocieerd met 
kwaliteitsmeubelen. Toen de heer Denis Heylen in 
1970 met een meubelbedrijf in Grote Brogel (nu 
deelgemeente van Peer) startte was dit de aanzet 
tot een niet aflatend proces van groei in meubelin
dustrie. 

Heylen had steeds de beste prijs-kwaliteitsver-
houding. Dit is de reden waarom de parking van 
Meubelcentrale Heylen steeds vol staat. Oorspron
kelijk alleen mensen uit eigen streek maar later 
kwam er een internationaal publiek, zowel uit 
België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frank
rijk en andere Europese landen. Zelfs uit Rusland 
komen er mensen hun meubelen bij Heylen bestel
len. Ook de Heylen-toonzaal bij Brussel, de Europe
se hoofdstad, draagt hiertoe bij. Meubelcentrale 
Heylen was de eerste meubelzaak in de Benelux 
die via de televisie de klanten aansprak. 

Inmiddels groeide Meubelcentrale Heylen, via 
dochterondernemingen uit tot Groep Heylen. Deze 
Groep bestaat uit NV Heylen, NV Meubelcentrum 
Laarderheide, Meubelcentrale Heylen B.V. in Ne
derland en Leather Studio in Atlanta (USA). De 
distributie heeft plaats onder de volgende handels
namen: Meubelcentrale Heylen, Interieur Plus, 
Meevita-meeneemmeubelenmarkt, Kunstmeube-
len ter Laerderheid, M-Studio, Leather-Studio en 
Deauville Lederen zitmeubelen. 

Het zwaartepunt van de distributie is gevestigd te 
Peer, waar Heylen de „Meubelboulevard" vestig
de. De jongste vestiging werd geopend te Lokeren. 
Het gaat hier over een toonzaaloppervlakte van 
bijna 10.000 m .̂ In de streek van Gent was er een 
ernstig tekort aan mooie meubelen. Daarom vestig
de Meubelcentrale Heylen zich te Lokeren, vlak bij 
de afrit van de autostrade (Antwerpen-Gent) op 15 
km van Gent. 

Deze toonzalen mogen met reden de mooiste 
van Europa genoemd worden. Het is verbazend dat 
zulke mooie meubelkreaties aan zo'n redelijk prijs
peil kunnen verkocht worden. 

De keuze is er zowel qua kwaliteit als hoeveel
heid overweldigend. 

Op dit ogenblik is Groep Heylen de grootste 
meubeldistributeur van het land. Dit resultaat is 
slechts mogelijk door de dagelijkse inzet, zelfs op 
zondag, van meer dan 100 medewerkers, die dag 
na dag, ondanks de menselijke onvolmaaktheid 
streven naar perfektie. 

Het resultaat na amper 20 jaar bestaan mag 
gezien worden. En toch staat de Groep Heylen op 
dit ogenblik slechts aan het begin van een nieuwe 
groei, zowel op kwalitatief als op kwantitatief ni
veau. 

(medegedeeld) 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
6 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaarting. 6/3 
vanaf 18u., 7/3 vanaf 17u. en 8/3 van 10 tot 13u. in 
café Boldershof, Harelbeekstraat 25. Gratis Tom
bola. Inleg 30 fr. Org.: VU-Vlaamse Klub Groot 
Zwevegem. 
6 ROESELARE: Om 20u. in Dienstencentrum 't 
Leeuwke vertelt Roger Hessel over Lionel Bauwens 
„Tamboer". Iedereen welkom. Inkom 50 fr. Org.: 
F W en Rodenbachkring-Roeselare. 

7 IZEGEM: 't Spiegelaarken: Kampioenenviering. 
Org.: Kaartersklub Vlaams Huis. 

7 BESELARE: 18e VU-feest in cafetaria Sporthal te 
Beselare. Om 19u.30 start met aperitief. Om 20u. 
feestmaaltijd. (700 fr.p.p.: witloofsoep-kaas-korst-
jes; gebakken kalkoenfilet Savoyarde; gebak en 
koffie). Gastspreker: Jan Loones. 
7 KORTRIJK: VU-bestuursverkiezingen van VU-
Kortrijk-Stad in West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat, tussen 15 en 17u. Om 17u.: Paul Van 
Grambergen 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
en?". M.m.v. senator Jan Loones (VU), kamerlid 
Gerolf Annemans (VI.BIok) en Geert Wouters (Na
tionalistisch Verbond). Org.: KVHV Oostende en 
Rodenbachfonds. Toegang 50 fr. 

12 IZEGEM: Bar auditorium Akademie voor Muziek 
& Woord, Kruisstraat, om 20u.: prof. Denlse 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 nieuwe 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-
ieghem met „Anekdotes uit de Ronde van Frank
rijk". Org.: VWG-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: Historikus Walter Luyten spreekt 
over de Vlaamse aktivist en dichter René De 
Clercq, om 10u.30 in het Ontmoetingscentrum. 
Einde rond 12u.30. Info: 091/23.01.36 en 
03/482.11.93. 
21 BRUGGE: Volkszangroep Arjaun in café 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 
19U.30. Deelname 700 fr.p.p. Inschrijven bij be
stuursleden. Gastspreker; Nelly Maes. Tevens van 
17 tot 20u. 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 historikus Walter Luyten, 
om 20u. in café 't Paradijs, leperstraat 14. Info: 
Hilde Houwen, Stationsstraat 75/3 (051/40.42.94 — 
VU-Tielt). 

NIEUW VUJO 
BESTUUR 
OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 

Op vrijdag 7 februari vonden de vernieuwende 
arrondissementele verkiezingen plaats onder de 
Volksuniejongeren te Oostende. 

Na de massale samenkomst ging men over tot 
het tellen van de stemmen en het samenstellen van 
het bestuur. 

Voorzitter; Heidi Nolf (Oostduinkerke); sekreta-
ris: Pieter Goderis (Adinkerke); penningmeester; 
Steven Maes (Gistel); Bestuursleden: Peter Becu-
we (Alveringem), Kurt Degruyters (Oostende), Ber
nard Desweigh (Bredene) en Geert Lambert (Oost
ende). 

Het bestuur heeft de volgende leden gekoöp-
teerd met eenparigheid van stemmen: Bernadette 
Casier (Adinkerke), Didier Deramoudt (Nieuwpoort) 
en Lode Maesen (Westende). 

Na afloop van de verkiezingen blikten we samen 
met de uittredende voorzitter Peter Becuwe en 
uittredende sekretaris Bernard Desweigh terug op 
drie jaar van aktie en inzet voor een beter Vlaande
ren. Daarbij vielen de volgende punten op; 
— Aktie tegen geluishinder en milieubelastng Air 
show Koksijde. 
— Wandeling tegen gifbommen te Houthulst. 
— Informatieavond over Rechten en plichten van 
jongeren in verband met meerderjarigheid aan 
achttien. 
— De Happy Westhoeker, op zoek naar een alter
natief voor toerisme in de Westhoek. 
— Betoging tegen kernafval in de Westhoek. 
— Al 9 Vloek of Zegen! 
— Enz... 

Heidi Nolf feliciteerde Peter en Bernard voor hun 
drie jaar durende inzet en beloofde met dezelfde 
dinamiek en kracht de volgende drie jaar verder te 
zetten binnen de Volksuniejongeren Vlaamse Vrije 
Demokraten Oostende, Veurne, Diksmuide. 

Bernadette Casier 

VU-DEERLIJK WISSELT VOORZITTERSHAMER 
Omdat Dirk Demeurie statutair niet meer verkies

baar was kreeg het VU-bestuur van Deerlijk een 
ander aanschijn. Voorzitter werd Rik Knockaert, hij 
kreeg de voorzittershamer van Demeurie toege
schoven die in het nieuwe bestuur sekretaris wordt; 
dat ziet er (alfabetisch) als volgt uit: 

Toon Brynooghe (penningmeester), Mare Bytte-
bier (milieuraad), Kris Christiaens (OCMW), Sabine 
Degloire (kuituur, bib.raad). Dirk Demeurie (sekre
taris), Marcel Depraetere (VWG), André Eylen-
bosch (leden), Rita Joseph (ondervoorzitter + 
FW), Rik Knockaert (voorzitter), Hans Lemayeur 
(VUJO), Nelly Van Brakel (bejaarden), W. Van 
Cauwenberghe (VUJO), Egied Vandommele (pers 
— afdelingsblad), Janneke Verbrugge (gemeente
raadslid), Bernard Verschuere (kultuurraad — on
dervoorzitter) en Frans Verstraete (VWG). 

Daniël Gallens, Nicolas De Bels, Dom. Demeule-
meester, Hendrik Koninckx, Jeannine Loosveldt, 
Sylvain Mispreuve zijn gewone bestuursleden. 

Veel suksesl 

Dirk Demeurie geeft de voorzittershamer 
door aan R\k Knockaert, de nieuwe voor
zitter, (foto WIJ) 
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KOMEN EN GAAN IN DE WESTVLAAMSE PROVINCIERAAD 

In de loop van de vorige legislatuur (1987-1991) 
namen 6 provincieraadsleden afscheid. 

Dr. Leon Hoflack uit Zonnebel<e zetelde voor het 
arrondissement leper onafgebroken sedert 1974. 
De zetel van zijn opvolger ging met enkele tiental
len stemmen verloren. Leon Hoflack was een 
graaggezien figuur in de provincieraad en in zijn 
streek een bijzonder populair hardwerkende huis
dokter met een groot hart en een innemende 
gastvrijheid. 

Dr. Jos Speybroeck fungeerde als lijsttrekker 
voor het arrondissement Brugge-Torhout sedert 
1977. Ook hij dankt zijn enorme populariteit onge
twijfeld deels aan zijn bijzonder drukke praktijk als 
kinderarts. Logisch dat zijn verdiensten als provin
cieraadslid zich vooral situeerden in de welzijns
zorg en dat zijn vele tussenkomsten vooral gericht 
waren op een kindvriendelijker en gezinsvriendelij
ker beleid in onze provincie. 

Ward Baert deed zijn intrede in de provincieraad 
in 1981, eveneens voor het arrondissement Brug
ge-Torhout. Hij bezat niet alleen de gave van het 
woord, maar ook een perfekte uitspraak, wat van 
een leraar diktie mag verwacht worden natuurlijk. 
Vooral op dit aspekt van het kultureel beleid had hij 
een bijzondere inbreng. Als kollega werd hij ge
waardeerd omdat hij wel eens onvenwacht „droog" 
uit de hoek kon komen. 

Luc De Rawmelaere zetelde voor het kiesdistrikt 
Tielt van juni 1980 tot aan zijn benoeming als 
arrondissementskommissaris in 1989. In de jaren 
'70 was hij de eerste nationale sekretaris van VUJO 
en van '83 tot '88 schepen van Jeugd, Kuituur en 
Ontwikkelingssamenwerking in Tielt. Het was lo
gisch dat zijn tussenkomsten op provinciaal vlak 
zich vooral ook op die domeinen toespitsten. 

Lieven Demeöts, burgemeester van Oostrozebe-
ke, werd fraktieleider in opvolging van Maurits 
Zwaenepoel. Onder zijn impuls vierden we in 1990 
het 25-jarig bestaan van de fraktie. 

Maurits Zwaenepoel uit Gistel spant de kroon 
met 25 jaar dienst (1965-1990). Als fraktieleider 
verstond hij de kunst iedereen binnen de groep te 
begeesteren. Als accountant was hij vooral in de 
begroting een ekspert, maar werd door alle frakties 
gewaardeerd om zijn parate kennis van vele dos
siers, zijn vaak zakelijke, korte maar niettemin 
volledige tussenkomsten. Toen hij m '90 door de 
provincieraad passend werd gevierd zei de provin
cieraadsvoorzitter d'Udekem d'Acoz over hem dat 
hij behoorde tot ,,het kruim van een politieke 
generatie die politiek fatsoen en verantwoordelijk
heid met hoofdletters schreef". Wat we met deze 
graag beamen. 

KRACHTLIJNEN 

Intussen staan we met een verjongde en entoe-
siaste ploeg klaar om het werk verder te zetten. 
Vooreerst willen we dat er ernstig werk gemaakt 
wordt van de henwaardering van de provincieraad. 
Tijdens de recente zittingen hebben we terzake 
reeds een aantal initiatieven genomen. 

Vooreerst hebben we aangeklaagd dat in meer 
dan een derde van de provinciale vertegenwoordi
ging in diverse beheersvormen uitsluitend de Be
stendige Deputatie wordt afgevaardigd. In meer 
dan de helft van de gevallen wordt de oppositie niet 
eens betrokken. 

Verder is er dringend nood aan een grondige 
mentaliteitsverandering. De Bestendigde Deputa
tie is nog altijd bijzonder zuinig met het ter beschik
king stellen van informatie aan de raadsleden 
(denken we maar aan de voorontwerpen van de 
groep Planning omtrent de mobiliteit in onze provin

cie). Tenwijl informatie slechts een heel kleine stap 
is in de openbaarheid van bestuur. 

In plaats van tot een grondige diskussie te 
kunnen komen met alle partijen omtrent de in 
voorbereiding zijnde studie onder Struktuurplan 
Kustzone beperkt men zich tot een voorzichtige 
infovergadering waarbij dan nog alleen algemene 
zaken worden naar voor gebracht. 

Om positief aan de herwaardering van de wer
king van de provincieraad mee te werken hebben 
we een paar konkrete voorstellen gedaan ter her
ziening van het huishoudelijk reglement. 

Zo zijn we voorstander van het invoeren van een 
volwaardig interpellatierecht vanwege de raadsle
den aan de Bestendige Deputatie (d.w.z. met 
inbegrip van een geplande antwoordplicht). 

Verder stellen we voor ook de schriftelijke vragen 
van de raadsleden en de antwoorden op te nemen 
in een wekelijks informatiebulletin. Alle benoemin
gen en bevorderingen van het personeel zouden 
het voorwerp moeten uitmaken van een beslissing 
van de raad en de eksamens zouden moeten 
afgenomen worden door een eksamenkommissie 
waarin alle frakties zijn vertegenwoordigd. 

Onze fraktie zal ook bijzondere aandacht beste
den aan de grensoverschrijdende kontakten met 

Zeeuws- en Frans-Vlaanderen, terwijl de samen-
gang van ekonomie en leefmilieu onze blijvende 
bekommernis zal wegdragen. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Zo staan we bijzonder kritisch tegenover de 
opmaak van het Struktuurplan Kustzone. Dat de 
gewestplannen in herziening moeten kunnen ge
steld worden is voor iedereen duidelijk maar deze 
rechtszekerheid zomaar vervangen door de naar 
willekeur neigende „fleksibiliteit" lijkt ons wel het 
ander ekstreem. 

LEEFMILIEU 

Ook in de zitting van komende week zal onze 
fraktie bij monde van onze landbouwspecialist 
Guido Lammeranteen voorstel doen dat spektaku-
lair innoverend is op het vlak van milieubeleid. 
Bestaande overschotten tanwe en koolzaadolie 
zouden kunnen weggewerkt worden door ze in 
weliswaar iets duurdere maar milieuvriendelijker 
brandstof om te zetten. Het openbaar vervoer (De 
Lijn) en de openbare besturen (o.m. de provincie) 
zouden de eerste afnemers kunnen zijn. 

J.-M. Bogaert, 
provincieraad-VU-fraktieleider 

Staande van links naar rechts: Jos Speybrouck, Ward Baert, Luc De Ramme-
laere, Lieven Demedts. Zittend van links naar rechts: Leon Hoflack, de huidige 
fraktievoorzitter Jean-Marie Bogaert en Maurits Zwaenepoel. 

(foto WIJ) 
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WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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VU-HAM NEEMT BELEID OP DE KORREL 

MAART 
8 OVERPELT: Mosselfeest in het Pelterke te 
Overpelt. In aanwezigheid van depute Jef Van 
Bree. Van 11 tot 22u. Org.: VU-Overpelt. 
12 SINT-TRUIDEN: Bestuursverkiezingen in zaal 
Ons Huis, Markt 6, van 19 tot 22u. Alle leden 
kunnen hun kandidatuur stellen bij Johann Vancop-
penolle, brukskensweg 17, 3800 St.Truiden 
(022/68.72.40). 
14 NEERPELT: 1e Vlaamse kwis, in parochiezaal 
De Kentings (aan de kerk van het boseind te 
Neerpelt), om 20u. Schitterende pri)zentafel. Ploe
gen uit 4 tot 6 personen. 10 ronden v. 10 vragen. 
Info en inschrijven: Leo Domen; 011/64.33.03 of 
Piet Triki; 011/64.42.34. Org.: NVV. 
28 HAM: Vijfde lentebal in het Gemeenschapshuis 
te Kwaadmechelen. Aanvang; 20u.30. 
26 NEEROETEREN: Bestuursverkiezingen van 
VU-Neeroeteren-Opoeteren, tussen 18 en 21u. in 
Cultuur Centrum te Neeroeteren. Gastspreker; An-
toine Denert. Kandidaturen tot 13/3 bij R. Brou-
v\fers, Hoogstr. 6, 3680 Neeroeteren of H. Neyens, 
Neeroeterenstr. 93, 3680 Opoeteren. 

DIENSTBETOON 
GEDEPUTEERDE 
FRIEDA BREPOELS 

1. ledere vrijdag thuis van 17 tot 19u. (Kerkhof
laan 24 te 3740 Eigenbilzen, tel. 011/41.55.85). 

2. ledere dinsdag- en donderdagvoormiddag 
thuis van 9 tot 12u. 

3 ledere dag van 9 tot 17u. in het Provinciehuis 
na afspraak (Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, 
tel. 011/23.70.35-011/23.70.36). 

4. ledere eerste zaterdag van de maand: 
Voeren van 11 tot 11 u.30 in Café-frituur Wijnants, 

Plein 219, 3790 Voeren (041/81.03.88). 
Maasmechelen van 12 tot 12u.30 in 't Gleeg, J. 

Smeetslaan 104 te 3630 Maasmechelen 
(011/76.19.09). 

Lanal<en-Rel<em van 13 tot 13u.30 bi) André 
Bervaes, Heidestraat 40 te 3621 Lanaken 
(011/71.54.06). 

5. ledere eersfe maandag van de maand: 
Tongeren van 17u.30 tot 18u. in Taverne Die 

Swaene, Vrijthof te 3700 Tongeren (012/23.35.00). 

Kortessem van 18u.30 tot 19u. in Taverne Oud 
Corteshem, Dorpstraat 5 te 3720 Kortessem 
(011/37.70.08). 

Borgloon van 19u.30 tot 20u. bij Laurent Ducha-
teau, Odillastraat 3 te 3841 Borgloon (Kemiel) 
(012/74.48.61). 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 1755GOOIK 

Tel. (054) 56.80.14 Fax. (054)56.83.88 

Het nieuwe Hamse VU-bestuur met minister Johan Sauwens, senator Laurens Appeltans 
en Wilfried Remy, arrondissementeel voorzitter. 

Ham — De VU-afdeling Ham heeft heel wat 
kritische bedenkingen bij het beleid van het plaat
selijk bestuur. Niet alleen stellen zij de peperdure 
bestedingen voor studies door studiebureau's aan 
de kaak in plaats van een betaalbare oplossing te 
zoeken voor veiligheidsmaatregelen, ook brengen 
zij kritiek uit op het feit dat er een aantal dossiers op 
stapel blijven staan in plaats van ze te laten 
uitvoeren. 

„Het is niet genoeg dat Ham het laagste percen
tage heeft van gemeentebelastingen maar ook de 
opcentiemen dienen omlaag", vindt de VU-afde
ling. ,,Wij eisen een beter financieel beheer, een 
klaardere kijk op de zaak en dat er met de resulta
ten van de raadplegingen bij hoorzittingen rekening 
wordt gehouden. En niet zoals in Genebos, waar 

men stommiteiten doet die indruisen tegen elk 
fatsoen of zoals in Genendijk, waar de aanleg van 
een rond punt goed is voor de ene of andere 
tuinarchitekt, ondanks de negatieve adviezen van 
Bruggen en Wegen". 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

In aanwezigheid van senator Laurens Appeltans 
en Wilfried Remy, arrondissementeel voorzitter, 
werd het nieuwe afdelingsbestuur in Ham verko
zen. Voorzitter: Eddy Volders; sekretaris; Dieter 
Geerinck; penningmeester en vrouwenwerking; 
Lieve Verheyen; ledenadministratie; Wilfried Pe
ters; VUJO: Freddy Vandermaesen en bestuurslid 
André Driesen. 

BILZENS APERITIEF 

Bilzen — De aperitiefontmoeting van zondag 23 februari in de Kimpel met Johan 
Sauwens werd onder ruime belangstelling bijgewoond door tal van mandatarissen en 
simpatisanten, waaronder bestendig afgevaardigde Frieda Brepoels, senator Laurens 
Appeltans, provincieraadsleden Anita Wellens-Purnal en Jaak Cuppens, arrondisse
menteel voorzitter Wilfried Remy, tal van gemeenteraadsleden en schepenen. De 
aperitiefontmoeting werd omkaderd door een pianorecital door de pianist Willy Apper-
mont en liederen gebracht door de tenor Rik Fabri. 
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LIMBURGSE 
PROVINCIERAAD 
GAAT NIEUWE 
PADEN OP 

BIJ het begin van de Limburgse provincieraad 
van 19 februari 1992 werd unaniem beslist het 
natuurgebied Kolmont te Tongeren aan te kopen en 
verder werd een nieuw subsidieringsreglement 
goedgekeurd voor de ondersteuning van ouderen-
projekten 

De tot dan toe rustige Provincieraad werd rumoe-
nger bij het aansnijden van het volgende agenda
punt, namelijk de eerste begrotingswijziging CVP-
fraktieleider J Thijs stelde dat de begroting wel 
werd gewijzigd, maar met het beleid Hij vroeg zich 
af waar het bewijs bleef van de in de beleidsverkla
ring gestelde beloften van zuinigheid en soberheid 

VU-fraktieleider ŷan Peumans replikeerde hierop 
dat „het een elementaire vorm van beleefdheid is 
om de begroting over te nemen" Hij voegde daar 
nog aan toe dat er leningen zijn die moeten worden 
afbetaald en wettelijke regelingen waar de huidige 
meerderheid met buiten kan 

Gedeputeerde Dufaux (SP) beloofde de oppositie 
dat er bezuinigingen zullen komen, „maar besef 
dan wel, meneer Thijs, dat die bezuinigingen vooral 
in uw zuil zullen gebeuren", aldus de gedeputeer
de 

Vervolgens kwamen dhr Martin (CVP) en dhr 
Mannaerts (CVP) aan het woord om hun ongenoe
gen te uiten Zij richtten zich voornamelijk tot VU-
fraktieleider Jan Peumans waarop deze zich af
vroeg „Maar waarom richt u altijd het woord tot 
m i j ' Ik ben toch geen deputee'" De voorgestelde 
begrotingswijziging werd tot slot goedgekeurd 

KARNAVALESK 

Het volgende agendapunt dat enige reaktie te
weegbracht bij de CVP werd voorgesteld door 
gedeputeerde Jef Van Bree (VU), namelijk de 
delegatie van bevoegdheid inzake provincieperso
neel aan de Bestendige Deputatie 

Jef van Bree „Na 158 jaar CVP-beleid is de 
Deputatie altijd alleen en almachtig geweest Wij 
gaan de Raad nu mee doen beslissen over de 
hoogste benoemingen De almacht van vroeger 
moet weg, wij delegeren naar de Raad wat mogelijk 
IS" CVP-fraktieleider J Thijs vroeg zich af waarom 
dit met werd uitgebreid naar niveau 2 en 3 Gedepu
teerde Van Bree legde uit dat dit met nodig is, want 
op die niveaus worden vergelijkende eksamens 
uitgeschreven 

Tot slot van deze provincieraad kwam dhr Van-
gronsvel (CVP) met een voorstel om de Nieuwe 
Limburger objektiever en soberder te maken Hij 
probeerde dit aan te tonen via het formaat van de 
foto's, de uitgebreidheid van bepaalde teksten enz 
en vergeleek het met een karnavalsblad 

Zijn uitgebreide betoog werkte duidelijk op het 
geduld van VU-fraktieleider Jan Peumans „Voor
zitter, maak er een eind aan Dit is een degradatie 
van de Provincieraad " 

Na dit, volgens Jan Peumans, karnalvalske ge
doe werd de zitting geheven 

Ann Onkelinx 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

8 EEKLO: Bestuursverkiezingen VU-EekIo, van 10 
tot 13u m Herberg De Vreze Gods, Kerkplein 8 
Alle leden worden ven^vacht deel te nemen 
13 GENT: Diavoordracht door Jaak Taghon Reis-
indrukken over Zuid-Afrika, om 20u stipt in Cen
trum Reinaert, Reinaertstraat 26 te Gent Tijdens 
de avond bestuursverkiezingen VU-Gent-Brugse-
poort Iedereen welkom Gratis toegang Org VU-
Gent-Brugsepoort 

13 LEDE: Bestuursverkiezingen VU-Lede van 19 
tot 22u in Afspanning Bonte Os te Lede 
13 AALST: Bestuursverkiezingen van VU-afdelin-
gen Aalst-Erembodegem-Hofstade, in lokaal De 
IJzer, Vlaanderenstraat 13, van 18 tot 21 u Kandi
daturen tot 3 maart bij Tony Derde, Hyacinthen
straat 24, 9300 Aalst 

13 SLEIDINGE: VU-Bestuursverkiezingen Rerum 
Novarumwijk, centrum Cardyn vanaf 20u 
13 ERTVELDE: Tentoonstelling van de Latemse 
schilder Tessely in Vlaams Huis De Veldbloem om 
20u30 Org VU-Ertvelde 

EEN 
MERKWAARDIGE 
TENTOONSTELLING 

De zaal van Het Toreken m Gent liep eivol tijdens 
de opening van de tentoonstelling van de FVV 
onder het motto Vlaanderen-Vrouwen-Vrede 
Frans-Jos Verdoodt, die de tentoonstelling inleid
de, zei verbijsterd te staan over de werkkracht en 
de onuitputtelijke energie van de organisatoren Zij 
hebben wekenlang opgezocht, opgegraven, gese-
lekteerd, andermaal begonnen en zo meer Een 
rijke bron was natuurlijk het ADVN en het Borms-
huis uit Antwerpen Verdoodt hield een diep gefun
deerd referaat over de vrede, zoals men van hem, 
gewoontegetrouw, kon verwachten 

Jammer dat deze ekspositie te beperkt was m de 
tijd Van 15 tot 22 februari is veel te kort voor al de 
energie die deze gekost heeft Anderzijds kan het 
ook een oproep betekenen om onze archieven te 
spijzen met dokumenten die niet/nooit mogen ver
loren gaan 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 19-jarige jongedame met A2-
diploma Handel en Administratie en komputeroplei-
ding in teksWenwerken en boekhouden zoekt pas
sende aanvangsbetrekking in de Hoofdstad of ten 
zuidwesten ervan Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr J Valkeniers, tel 02/56918 04 

— GEZOCHT — 43-jarige dame met A2 Techni
sche opleiding, met naschoolse opleiding tot kom-
puter-operator en 20 jaar ervaring als bediende 
zoekt passende betrekking in Brussel of ten zuid
westen ervan Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

— GEZOCHT — 26-)arige jongedame met diploma 
Industrieel Ingenieur optie Elektromechanika wenst 
passende aanvangsbetrekking bij voorkeur in Zuid-
west-Brabant Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

14EVERGEM: VU-Bestuursverkiezingen + leden-
feest in zaal Elslo-Schuurke, Elslostraat 55 , tussen 
18 en 21u 

14 EVERGEM: Mosselsouper (of koude schotel of 
tussennbstuk) Om20u in het Esloschuurken, Elso 
te Evergem Gastspreker Hugo Coveliers over 
,,De Bende van Nijvel" Tevens bestuursverkiezin
gen Inschrijven bij S Van Damme (53 97 66) of M 
Neyt (5319 51) Org VU-Evergem 

14SINT-AMANDSBERG:Om20u in H Hartknng, 
H Hartplein 2 Voorjaartsontmoeting met Breugel-
buffet aan 300 fr p p Tevens bestuursverkiezing 
van19tot22u Gastspreker Paul Martens Inschrij
ven bij Erwin Herman (51 50 08) Org VU-St A-
mandsberg 

15 HERZELE: Volksunie-dansavond in zaal Da 
Vinci te Ressegem 
21 ASPELARE: 16de Volksunie-eetfestijn van VU-
Appelterre/OuterA/oorde in zaal De Paling, Ge-
raardsbergsesteenweg 279 te Aspelare, vanaf 18u 
Ook op 22/3 van 11 u 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 
22 GAVERE: Bestuursverkiezingen VU-Groot-Ga-
vere in café Den Toren, Dorpsstraat 13 te Semmer-
zake Samen met receptie Kandidaturen voor 15/3 
bij Denise Goethyn, Akkerlos 7, 9890 Vurste 
(091/84 21 61) 

29 BUGGENHOUT: Stadswandeling Antwerpen 
met VU-Buggenhout, o I v bekwame gids Met 
groepstikket trein 

\Ü 
VAN KERCKHOVEN $ 2 5 | 

KEUKEN- EN WINKEUNRICHTING 
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 WOONINFJCHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING 
• gespecialiseerde vakmensen 
• binnenhuisontwerper^ 
WIJ BIEDEN U 

Maatwerk 
Afwerking m detail 
Apparatuur 
Verzorgde plaatsing en service 
Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwer
pen 

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

ANTWERPEN 
DEBAT SCHILTZ-DEWINTER 

MAART 
7 MERKSEM: Jaarlijks bal van VU-Merksem, 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-
Mortsel/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. Inscfirijven 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 14u. 

14 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap. Om 19u. 
in zaal Nilania. Feestavond van de Gev^esten 
Kempen en Limburg van het St.Maartensfonds. 

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). 

15 EDEGEM: Pannekoekenslag. Van 15 tot 18u. in 
Drie Eiken, Edegem. 75 fr. p.p. voor pannekoeken 
met koffie of warme chokomelk. Org.; VNSE. 

16 MORTSEL: Voordracht door H. Candries over 
Vlaanderen in Europa 92. Om 20u. in zaal Atrium, 
St. Bernadettestraat 7 (Hof van Rieth) te Mortsel. 
Org.: FW-Mortsel. Niet-leden betalen 75 fr. 

16 KALMTHOUT: Omgaan met kritiek ^ eigen 
zelfbeeld?!. Voordracht door Mevr. G. Plompen, 
om 20u. in De Raaf, Withoeflei. Org.: FVV-Kalmt-
hout. Leden gratis, niet-leden 100 fr. 

18 BERCHEM: Mevr. Callebaut over Simonne de 
Beauvolr. Om 20u. in CCB. Org.: FVV-Berchem. 

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). 
21 LIER: Kwis o.l.v. Ingrid Vereist. In VNO Berlarij 
80 te Lier. Aanvang: 20u. Inkom 100 fr. Groepjes 
van 4 tot 6 personen. Inschrijven: 03/480.11.52 of 
03/480.96.42. Org.: FVV-Lier. 
25 BERCHEM: Sociale Zekerheid... Splitsing? 
Weet u er alles van?. Om 20u. in Kultureel Centrum 
Berchem. 

De publieke toeloop voor het debat tussen Hugo 
Schiltz en Filip Dewmter dinsdagavond te Berchem 
was zeer groot, scheidsrechter Siegfried Bracl<e 
hanteerde streng de bel. Twee uur harde strijd met 
als eindresultaat: technisch knock-out en winst op 
punten voor Schiltz nadat de jongere bokser dik
wijls de bel haalde omdat hi] niet inging op uitda
gende stoten en aanvallen ontweek. Supporters 
van beide partijen juichten soms fanatiek hun 
kampioen toe, zij vormden slechts 80% van het 
publiek. De resterende 20%, joernalisten en geïnte
resseerden bekeken nuchter de uppercuts, luister
den naar de argumenten. Uiteindelijk ging het om 
een fundamentele konfrontatie tussen 2 punchers 
die zich beiden beroepen op het Vlaams-nationalis-
me, het demokratische en het radikale. De ene 
argumenteerde vanuit een jarenlange inzet en 
wees op de Vlaamse vooruitgang, de andere sloeg 
met overmoed vanuit gemakkelijk liggende tema's. 

De eerste ronde was een opwarming over twee 
visies op politiek voeren Enerzijds het demokra-
tisch politiek spel en ondertussen onomkeerbare 
vooruitgang boeken, anderzijds het radikaal op
zwepen van andere partijen Keiharde politieke 
werkelijkheid is dat kompromisloosheid minstens 
5 1 % kiezers in Vlaanderen... en 67% in België 
veronderstelt. Dat met zien is de eigen kiezer 
bednegen. Zeker als je onafhankelijkheid (in de 
tweede ronde) als het enig zaligmakend middel 
poneert! Federalisme wordt dan verketterd als 
toegeven door de sterkste in Vlaanderen en tegelij
kertijd als wondermiddel in Europa voorgesteld. 
Vanuit het nationalistisch princiep kan men dan 
toch met de Vlaamse Brusselaars als gijzelaars 
achterlaten en ondertussen hopen dat de Franstali-
gen zich opportunistisch naar ons toekeren, repli
keerde Hugo Schiltz. Ondertussen is er een Vlaam
se regering, een Vlaamse Raad en blijven we 
onomkeerbaar sinds 1988 transferten indammen 

Migranten opnemen of terugsturen (de derde 
ronde), legde brutaal de kloof tussen beide bloot. 
Hugo Schiltz viel aan met de vaststelling dat het VI. 
Blok juist elke integratie onmogelijk maakt door 
vreemdelingen die hier geboren zijn, leven en 
werken, in apart onderwijs en afzonderlijke sociale 
zekerheid te degraderen tot tweederangsburgers. 
Ondertussen wordt de goegemeente bang ge
maakt en alle heil voorgespiegeld van een terug
keer die onmogelijk is, tenzij met harde onmenselij
ke middelen. Repliek hierop van Dewinter was dat 
elke identiteit, ook van de vreemdeling, moet geres-
pekteerd worden en dat hij slechts tot ontplooiing 
komt in zijn land van herkomst omdat er andere 
waarden, andere normen en andere kuituren in het 
spel zijn die botsen met de onze. Bij deze laatste 
ronde viel wel op dat bij dit tema toehoorders niet 
meer nadenken en enkel met emoties reageren. 
Cijfers worden niet geloofd, feiten genegeerd. Ei
genlijk is de indoktrinatie dat de andere per sé 
anders en slechter is dan wij, zelf m de geesten is 
gesijpeld. 

Er gaapt een kloof tussen beide politieke partijen 
die zich alletwee beroepen op Vlaams-nationalis-
me. De kompromisloze radikalen schermen zich af 
van de buitenwereld en willen elk vreemd lichaam 
verwijderen op weg naar een zuivere veraf gelegen 
onafhankelijkheid. De andere groep, de demokrati
sche nationalisten, wil vandaag verder werken aan 
onomkeerbare Vlaamse vooruitgang en gaat er van 
uit dat volwassen volkeren geen schrik moeten 
hebben van vreemde elementen, integendeel ze 
volwaardig opnemen als ze zich aanpassen. 

Uitsmijter: Filip Dewinter vera/eet de VU als 
lemmings blind de eigen ondergang tegemoet te 
treden door Belgische machtsuitoefening. Ant
woord: VU'ers zijn geen hyena's en werken onder
tussen verder aan een waardig Vlaanderen. 

Hugo Hermans 

VU GROOT-
ANTWERPEN KIEST 

Op 27 maart e.k. organiseert Groot-Antwerpen 
de statutaire verkiezingen. Kandidaten voor koöp-
tatie (min. 3) dienen hun kandidatuur ten laatste op 
21 maart schriftelijk in te dienen bij uittredend 
sekretaris M. Bryssinck, Heidestraat 293, 2660 
Hoboken. Een beknopt curriculum vitae bijvoegen, 
aub. 

Afdelingsbestuursleden van Groot-Antwerpen 
die zich wensen kandidaat te stellen voor het 
bestuur van het politiek kollege dienen hun kandi
datuur eveneens ten laatste op 21 maart schriftelijk 
te richten aan hetzelfde adres. 

Het uittredend bestuur 

VU-HOVE 
IN HET NIEUW 

Met groot genoegen wenst de Volksunie-Hove 
haar nieuw bestuur mede te delen: 

Voorzitter: Mark Van Mensel; Ondervoorzitter, 
Penningmeester en Leden en Abonnementen: Wil
lem Nollet; Sekretaris, Pers en Publikaties: Danièl 
Janssens; Organisatie en Propaganda: Theo Van-
meert; Jeugdwerking en VUJO: Inge Thijs; Vrou
wenwerking: OCMW-lid BeaCarsauw. Bestuursle
den zonder specifieke funktie: Didier Thijs en 
Nicole Swillens. 

Mandatarissen Schepen Nelly Bellens, Fraktie-
leider Hugo Van Driessche en OCMW-raadslid 
Anita Claes. 

NIEUW TE HOBOKEN 

Op 12 februari j . l . vonden de statutaire bestuurs-
verkiezingen plaats onder voorzitterschap van arr. 
afgevaardigde Gusta Verhaegen. Talrijke leden 
kwamen hun stem uitbrengen. 

Tijdens de eerste bestuursvergadering werden 
de taken als volgt verdeeld: voorzitter Marleen 
Bryssinck, sekretaris Josée De Greef, penning
meester Philip Maenhout, propaganda en organisa
tie Bart Van Hove. Leden: Herman Van Hove, Alois 
Besbrugge, Eric Van den Broeck, Clem De Ranter 
en Fonne Crick. 

Veel sukses! 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 Tel.: 02/582.13.12 
TERN AT 02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN • AUDI • PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
w | y HEIHOEFSEWEG 1 
i j y ^ 2520 EDEGEM 
1 ^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeel< 
Grotestraat 83,3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

nv de winne-fabrisac 
< 

.̂,̂  / mlgrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16. 

drukkerij 

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

1 m 
1 1 

^ " 1 
F ^ D E V R I E S E ^ 
woonvertichtlng^ 

y 
l)ii|-<in i-iU'/cUchLlll 7S 

n.nn .iiriPïSf 4 A 

a l l i u m lllUggl-(l(IS|k;llll|l y ^ 

1^^^ ll.̂ d .<5.74.IM J ^ H 

^^^^1 

• • 

1 
Ĥ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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

BRABANT 
MAART 
6 HAACHT: VU-Afdelingsbestuursverkiezingen in 
cafe 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 KEERBERGEN: Tweede Spagetti-avond In zaal 
Berk en Brem te Keerbergen Aanvang 18u 150 
fr p p Org VU-Keerbergen 
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, m het Wit Huis te Tielt Deelname 250 
f r , -12j 150 fr Tegelijkertijd bestuursverkiezmgen 
Kandidaturen bij A Coppens, 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 SCHEPDAAL Haantjes en Biefstukkenfestijn m 
zaal Ons Gildenhuis, E Eylenboschstraat 22, aan 
de Markt te Schepdaal Vanaf 17u Ook op 15/3 van 
12 tot 20u en op 16/3 vanaf 18u Org VU en 
Volksbelangen Schepdaal 

14 MEISE: Eetfestijn in het restaurant van het 
Sport- en Rekreatiecentrum, Brusselsesteenweg, 
Meise, van 18 tot 21 u Ook op 15/3 van 11u 30 tot 
16u Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 
15 MACHELEN: VU-restaurant m 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 
20 LEUVEN: Om 20u Bestuursverkiezmgen + 
Dosfelavond ,,Schoof aan schoof, pint naast pin-
t",ingericht door VU-Herent in CD-gelagzaal Artois-
brouwerij, Vuurkruisenlaan te Leuven 
20 DIEGEM: Bestuursverkiezing afdeling Diegen 
van20tot23u Spreker Etienne Van Vaerenbergh 
Org VU-Diegem-FACW 

NIEUWE AANSLAG OP 
LEUVENSE BINNENSTAD 

Op haar zitting van 20 februari heeft het Leuven
se schepenkollege de aanvraag van het ACV voor 
de bouw van een nieuw kantorenkompleks aan het 
Ladeuzeplein goedgekeurd 

Gezien de samenstelling van het schepenkollege 
kan dat geen verassing zijn maar blijkbaar is de 
CVP-zuil er voor de tweede maal m twee jaar tijd in 
geslaagd om haar slag thuis te halen Na het 
Kristelijk Ziekenfonds kan ook het ACV aan zijn 
bouwwerken beginnen zonder zich om de instand
houding van het Leuvense Kultureel erfgoed iets 
gelegen te laten 

De parallel is heel groot Het ACV komt aandra
ven met plannen die totaal onaangepast zijn aan 
het kader waarin zij worden ingeplant maar zij 
krijgen toch hun bouwvergunning 

Nochtans had VU-fraktieleider in de Leuvense 
gemeenteraad Hans Bracquene gehoopt dat het 
anders zou lopen 

Het schepenkollege had immers in december 
vong jaar beslist dat de plannen die het ACV 
voorlegde moesten worden aangepast aan de op
merkingen van het Bestuur voor Monumenten en 
Landschapszorg 

ONGEWIJZIGD 
Op bazis van de belofte dat de plannen zouden 

aangepast worden startte ook het openbaar onder
zoek 

Op 20 februari kwam het dossier opnieuw op het 
schepenkollege, maar de plannen van het ACV 
waren gewoonweg ongewijzigd' Men had zelfs met 

nodig gevonden de datum die op het plan vermeld 
was te veranderen en diende zonder meer dezelfde 
plannen, gedateerd augustus 1991, opnieuw in 
Het ACV wist ongetwijfeld reeds dat haar plannen 
zouden aanvaard worden Zij aarzelde zelfs met te 
vragen dat haar dossier bij hoogdringendheid zou 
behandeld worden 

De CVP en de PVV hebben zo met alleen van het 
opnebaar onderzoek een bedrog gemaakt, maar 
vooral maken zij zich opnieuw schuldig aan een 
aanslag op de Leuvense binnenstad 

Het gebouw van het ACV zal immers grote 
gelijkenis tonen met het gebouw van de Kristelijke 
Ziekenfondsen m de Leopoldstraat Hoewel zowel 
de Kristelijke Ziekenfondsen als het schepenkolle
ge zeiden dat het gebouw ,,aan de omgeving zou 
aangepast zijn" daagt hans Bracquene iedereen 
uit om dit ter plaatse eens na te gaan De Leopold
straat IS als uniek voorbeeld van de Leuvense 
burgerlijke architektuur definitief verloren Hetzelf
de lot wacht nu het Ladeuzeplein 

Dat de CVP-zuil, gesponsord door miljarden 
overheidsgeld, geen respekt heeft voor de Leuven
se binnenstad wisten wij al Het schepenkollege 
leverde nog eens het bewijs dat ook zij de belangen 
van de eigen politieke vrienden hoger stelt dan de 
bescherming van wat Leuven uniek maakt 

Voor de VU-Vlaamse Vrije Demokraten is er 
maar een oplossing Aangezien het Schepenkolle
ge onvoldoende weerstand kan bieden aan vragen 
van invloedrijke groepen moet de hele Leuvense 
binnenstad worden beschermd 

PHARMATECH NV 
Beeckmanstraat 89, 

1180 Brussel 
HR Brussel 468060 
BTW 426.886.211 

Jaarvergadering op 30/4/1992, om 9 uur, op 
de zetel, Beeckmanstraat 89, Brussel 

DAGORDE-
1 Verslagen van de raad van bestuur 
2 Goedkeunng van de jaarrekening 
3 Aanwending van het resultaat 
4 Ontlasting te geven aan de bestuurders 
5 Vana 
Gelieve zich te schikken naar de statuten 
voor toelating tot de vergadering 

Dries Van den Kerchove 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 

PRENTKAARTENVAN LENNIK 
Het Pajottenlands Jongerencentrum bracht 6 

prentbriefkaarten uit van Lennik met daarop het 
gemeentehuis Lennik, het Nelleken te Eizeringen, 
het kapelleke van Saffelberg, de Rosweg te St -
Martens-Lennik, het kasteel van Gaasbeek en het 
Brabants Trekpaard 

Deze worden aan 120 fr per 6 kaarten verkocht 
bij het Pajottenlands Jongerencentrum maar ook 
bij verschillende handelaars in Lennik die hun 
medewerking willen verlenen aan dit projekt 

De kaarten worden uitgebracht om geld in het 
laatje te brengen De overheidssubsidies schieten 

te kort om degelijke preventieve en oplossingsge
richte kampanjes te voeren De opbrengst van deze 
kaartenverkoop zal gebruikt worden om akties te 
voeren rond volgende tema's 

— gebruik van alkohol- en drugs bij jongeren 

— de weekendongevallen (verkeerslessen orga
niseren) 

— de infobrochure over vrijetijdsbestedingsmo-
gelijkheden voor jongeren in het Pajottenland, enz 

Info Pajottenlands Jongerencentrum Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 
Lennik, tel 02/532 14 41 Openingsuren elke 
werkdag van 9 tot 20u 30, op vrijdag van 9 tot 17u 

RENE DE CLERCQ 
HERBELEEFD 

Net zestig jaar geleden overleed dichter-kompo-
nist en Vlaamse voorman Rene De Clercq Hij ging 
de geschiedenis in met gedichten zoals ,,Daar is 
maar een land" en liedjesteksten zoals ,,Tineke 
van Heule" en ,,De gilde viert" (op melodie van 
Emiel Hullebroeck) die nog regelmatig tijdens 
zangfeesten en studentenkantussen gezongen 
worden 

Op donderdag 19 maart organiseert het Vlaams 
Instituut voor Kunstzinnige Vorming (Vlink) i s m 
Vakbel van 10 tot 16 uur de kunstzinnige vormings-
dag „René De Clercq (1877-1932) historisch, muzi
kaal en literair herbeleefd'" 

Op het programma staan o m een geanimeerde 
voordracht van historikus Walter Luyten over 
,,Rene De Clercq kunstzinnig en als Vlaamse 
Aktivist belicht" en een rondleiding in het René De 
Clercqmuseum te Deerlijk door Joost Vandomme-
le, de kleinzoon van René De Clercq en lid van de 
Stichting Rene De Clercq Tevens vertoont men de 
videomontage ,,Curriculum vitae", een kunstzinni
ge evokatie i v m René De Clercq door Armand 
Deknudt met akwarellen van Gilbert Vandamme en 
op muziek van Petere Vermeersch 

De deelnameprijs bedraagt 200 f r , toegang, 
voordrachten, rondleiding, dokumentatie en koffie 
's morgens (maaltijd met inbegrepen) Een dag-
schotel kost ongeveer 270 fr 

Inschrijven kan tot 13 maart door het bedrag 
vooraf over te schrijven op het rekeningnummer 
068-2091962-87 van Vakbel/Vlink (ref „Vlink 
19/03") 

Voor meer inlichtingen bel de Vlinkofoon t a v 
Jean-Pierre Roosen, Limburgstraat 92 te 9000 
Gent, tel 091/23 01 36 (24 uur op 24 uur) 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers 

g,o,^ni jmv-^t^ummm 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— Camb»i«us — 
•EKCoostekstnaot 3»9960< /̂iee 

011/47.28.97 

L]LATnrWt_ 
j g 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekb»ren - Snacks IJs Watels - Pannekoeken 
Sft«rvol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte 
Westatraal 131 - 9940 SLEIDINE. 
Tel.' 091/S7.M.46. - Zat en zond gestoten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bi) vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtmg 
Oerenstraal 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken i. la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelilkheden 
Week end verbli)f 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelilkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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TEGENDRAADS 

EEN VAAG AKKOORD? 
Het ontwerp van regeerakkoord 

is bekend. De kongressen van de 
vier partijen zullen eens te meer 
herhalen dat zij hun stempel heb
ben gedrukt op de teksten, dat 
niet alle prioriteiten die ze graag 
hadden opgenomen gezien wer
den weerhouden, maar dat het 
eindresultaat positief is en dat 
toch iemand zijn verantwoordelijk
heid moet opnemen. Zij zullen 
allen waakzaam zijn bij de uitvoe
ring en het is zelfs niet uitgesloten 
dat hier of daar dreigende taal 
wordt gesproken. Bij de socialis
ten venA/acht men weinig gemor, 
langs Franstalige kant is de PS 
zich bewust van haar macht en de 
SP is schijnbaar tevreden weer te 
mogen meedoen. Bij de PSC kan 
men nog voor verrassingen staan, 
met die partij weet men trouwens 
nooit waar men uitkomt. De mees
te aandacht gaat naar de CVP. 
Vooral nu de CVP-jongeren een 
toch wel erg agressieve anti-deel
name kampagne hebben ge
voerd. Begrijpelijk, want de CVP 
heeft eens te meer verschillende 
merkwaardige bochten genomen. 

Het regeerakkoord zelf is een 
bondig dokument waar iedereen 
zich kan in terugvinden en waar
aan elke partij zijn eigen uitleg 
kan geven want de tekst is meest
al vaag en algemeen. Dat is geen 
kritiek maar een vaststelling. 
Voordeel van slechts 29 biz. tekst 
met tussenlijn is de beknoptheid. 
Nadeel is het alleen een erg kohe-
rente ploeg kan met zo'n basis
tekst enige tijd kan overleven. In 
de laatste veelbetekenende zin 
staat immers dat „de meerder
heidspartijen afgesproken (heb
ben) dat zij zich voor de overige 
materies zullen houden aan de 
klassieke regel om deze te behan
delen op basis van de konsensus 
in de Regering en tussen de meer-
derheidsfrakties in tiet Parle
ment". Door deze laatste toevoe
ging kan elke kritiek bij voorbaat 
de kop worden ingedrukt tegen
over de eigen achterban en het 
legt teoretisch althans een grote 
verantwoordelijkheid bij de frak-
ties in het parlement. 

Een eerste prioriteit in het ak
koord is de toetreding tot de Euro
pese Monetaire Unie en de daar
aan gekoppelde noodzakelijke be
grotingsdoelstellingen. Hierom
trent is de tekst duidelijk wat de 
objektieven betreft b.v.: nulgroei 
van de uitgaven eksklusief rente

van zij de aanwezigtieid noodza
kelijk actiten bij betrekken. Deze 
definitie moet toelaten zowel PVV-
PRL als Agaiev en Ecolo als vol
waardige gesprekspartners bij de 
dialoog te betrekken om uiteinde
lijk de noodzakelijke tweederde 
meerderheid in het parlement te 
behalen. 

Het regeerakkoord somt zes 
van de tien punten uit het Vlaams 
regeerakkoord op die onder meer 
in deze dialoog aan bod zullen 
komen. Dit houdt dus in dat de 
Vlamingen ook de zetelverdeling 
voor de verkiezing van het Euro
pees parlement aan bod kunnen 
brengen en de Franstaligen het 
kiesrecht van de inwoners van de 
rand voor de raden. Ook hier vindt 
elkeen zijn gading en zal men 
slechts kunnen oordelen na af
loop van de dialoog op basis van 
de overeengekomen teksten als 
men tenminste zover komt want 
ook hierover bestaat geen enkele 
garantie. 

lasten en de evolutie van de ont
vangsten in een normale verhou
ding tot de ekonomische groei, 
met behoud van de krachtlijnen 
van de hervorming van de perso
nenbelasting en verder harmoni
sering van sommige aspekten van 
de fiskaliteit op Europees niveau. 

In mensentaal betekent dit dat 
de begrotingsdoelstellingen kun
nen gehaald worden via strukture-
le besparingen op de overheids
uitgaven maar ook door een ver
hoging van de belastingen. Want 
men kan perfekt de krachtlijnen 
van de hervorming van de perso
nenbelasting handhaven terwijl 
men de aanslagvoeten met x % 
verhoogt. M.a.w. de regering 
krijgt door dergelijke formulerin
gen een grote vrijheid mits zij 
daarvoor een meerderheid vindt 
in het parlement. 

EEN (KON)FEDE-
RALE STAAT? 

De harmonisering van sommige 
aspekten van de fiskaliteit op Eu
ropees niveau betekent nocin min 
noch meer een verhoging van 
vooral de aksijnzen op sommige 

produkten die de staat 110 miljard 
opbrengen indien ze op het Euro
pees gemiddelde worden ge
bracht! Het nadeel hiervan is een 
gevoelige invloed op het inflatierit
me, dus ook op de lonen. Tenzij 
men hieraan een mouw zou pas
sen door bepaalde produkten 
zoals de olieprodukten tijdelijk uit 
de indeks te halen. 

Ook de Sociale Zekerheid wordt 
niet vergeten en de sociale part
ners worden volgens de tekst van 
het akkoord voor hun verantwoor
delijkheid geplaatst terwijl de zie
kenfondsen een grotere verant
woordelijkheid zullen krijgen voor 
de beheersing van de uitgaven 
van de gezondheidszorg. Teore
tisch mooie uitgangspunten die 
echter enkel bij de konkrete uit
voering en voorliggende wettek
sten op hun waarde kunnen be
oordeeld worden. 

Het luik over de staatshervor
ming voorziet wijselijk in een dia
loog van gemeenschap tot ge
meenschap. Niet op initiatief van 
die gemeenschappen zoals de VU 
dat altijd heeft gewenst maar wel 
op initiatief van de nationale rege
ring tussen Nederlandstalige en 
Franstalige partijen in een vol
doende ruim kader opdat zij er 
leden van de eksekutieven waar-

EN DE BURGER? 
Op basis van de nota Wathelet 

,,Kontrakt met de burger..." wor
den in het akkoord 12 blz. besteed 
aan wat men in de tekst een 
urgentieprogramma voor de 
maatschappelijke problemen 
noemt. Het is een interessante 
tekst vol goede voornemens inza
ke de veiligheid, rechtszekerheid, 
beheersing van de immigratie, mi
lieubeleid, solidariteit, nieuwe po
litieke kuituur, efficiëntere open
bare diensten, enz... 

Het probleem bij dit hoofdstuk 
dat het prijskaartje ontbreekt. Ook 
hier geldt dat de vooropgestelde 
voornemens een uitstekende ba
sis vormen voor diskussie, maar 
waarvan de uitwerking heel veel 
tijd en moed zal vergen om ze in 
de praktijk om te zetten. 

Tenslotte maken wij ons wel 
enige zorgen over de beperkte 
aandacht aan Ontwikkelingssa
menwerking waaromtrent geen 
enkele verbintenis wordt aange
gaan noch kwalitatief noch kwan
titatief. We kunnen enkel hopen 
dat dit slechts te wijten is aan de 
snelheid waarmee men heeft ge
werkt en niet aan een gebrek aan 
belangstelling. 

Lamoraal 
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n f f r S » : het modehart 
— ^ * van België Dagelijks open van 9 tot 18 u Vrijdagavond Feest en I rn m v 

koopavond mei Trendmodeshow van de Young Fashion | \\ll/// 

VfBO\/AB 
Club open lot 21 u Zon en feestdagen gesloten 

A12 Boomsesteenweg "̂̂  Aartselaar 



De lente in 
het land... 

/Vn 

...en u in de 
prijzen, 

u 
D 
D 

^ ) 

n bij O I er NV verZekenngsonderneming toegelaten onder codenumnner 0993 
Date var Ie Koningin Fabioladorpen 1 ep 2 KB 4/3/91 Voortr 92 02 03 4e tranche Afh Trekking 9/6/92 

toegekend op 31 05 Het sparen moet wÉvoor 30 04 

KB-Lente-actie: een spannende serie met 5 miljoen frank prachtige prijzen 
bij de ontknoping. 

Grandioze Lente-actie bij de KBi Wie bij de KB 
spaart, of wie leent voor z'n huis, z'n bouwgrond 
of voor z'n auto en wie een auto-, brand- of 
gezinsverzekering* afsluit, krijgt automatisch 
een reeks lotnummers toegekend uit de grote 
C A PS A -tombola** En dat is met niks als 
u onze prijzen even bekijkt 5 Suzuki-Samurai 

4 x 4 , tientallen CD-spelers, videocamera's, video
recorders, city-bikes, PC's en mini-hifiketens U 
wint er meer dan ooit bij als u de Kredietbank 

kiest Spring eens binnen in een KB-kantoor: 
WIJ vertellen er u alles over De laatste lot
nummers gaan op 31 mei*** de deur uit 
Beter winnen begint met de Kredietbank 

Beter met de bank van hier 


