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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
SteenlTOUwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ETRA f D 
P V B A 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457 23 89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

_ ^ S DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

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 
V 

/ migrostraat 128 
\ / B 9800 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
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FDEVRIESE^ 
woonverllchting^ 
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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 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .. 



EERST DIT 

NIEUWE STIJL, ZEI U? 
I IE dezer dagen eerste minister Dehaene 
f aan het werl< heeft gezien zal ongetwijfeld 
teruggedacht hebben aan de tijd toen hij 
met krachtige stem de leiders van de 
Vlaamse scouts toesprak. Dehaene nam 
daarbij, zoals het in die tijd mode was, 
vaak het begrip agiornamento — open
heid, vernieuwing — in de mond. Wij 
dachten er aan terug omdat het de schijn 
geeft dat hij met z'n regering nieuwe 

_ paden op wil. De paar verrassende ingre
pen bij de samenstelling van zijn beleidsploeg wijzen in die 
richting. 

Bij een oppervlakkige ontleding van de ministeriële bent 
komt men vlug tot de vaststelling dat er buiten het verzetten 
van de meubels van vernieuwing echter weinig sprake is. En 
van grote moed ook niet. 

Het aantrekken van mevrouw Offeciers-Van De Wiele duidt 
er op dat de eerste minister op het begrotingsvlak ,.plannen" 
heeft die hij door een niet-parlementslid wil laten dekken. 

Leden van het CVP-partijbestuur, dat maandagavond j . I. 
de ravage van het partijkongres te Gent probeerde te meten, 
hebben hun zorg uitgesproken over 
deze plannen. Zij vrezen dat de CVP 
zal vereenzelvigd worden met de hak
bijl die hoe dan ook klaar staat. Dehae
ne I ,,mag nieuwe belastingen zoeken 
maar er moet vermeden worden dat 
deze familie en gezin raken", heet het. 

En andere twijfels, uitgedrukt in de 
,,verboden moties" van de CVP-jonge-
ren, groeien aan. Wij denken hier aan 
het Sabena-dossier. Dehaene wou dat
zelfde CVP-partijbestuur daarover wel 
inlichten op voorwaarde dat zijn uitleg 
naderhand niet in de pers zou staan. 
De geheimdoenerij voorspelt niet veel 
goeds. Dehaene werd op de post van 
Verkeer en de Instellingen van openbaar nut, beide hebben 
iets met Sabena te maken, opgevolgd door vice premier Guy 
Coëme. En hoe dit PS-kopstuk dienaangaande denkt is 
geweten. 

Nog deze week herinnerden drie gewezen KLM-voorzitters 
zich (in Vrij Nederland, 7 maart) de onderhandelingen die zij 
ooit met Sabena voerden. Zowel de mogelijke oprichting van 
een Benelux Airlines, als een samengaan met hun maat
schappij alleen en later met British Airways strandden telkens 
op ,,... het verzet van de Waalse Belgen tegen een fusie met 
een Nederlands bedrijf." 

Driewerf een Waals njet dus. Wij zien Coëme daar nu geen 
verandering in brengen. Mensen die er meer van weten 
noemen Dehaene I de Sabena-regering, of het zo'n vaart zal 
vliegen is nog niet zeker. Met name het Hof dringt aan op een 
oplossing waarbij zeker het vertrouwde letterwoord van de 
maatschappij zou blijven bestaan, het prestige van dit land is 
reeds zo diep geschonden dat Laken ook deze vernedering 
niet wil meemaken. 

De geheimdoenerij van Dehaene in het dossier voorspelt 
niet veel fraais, hoe ver heeft hij zich geëngageerd tegenover 
Air France-baas/\ffa//? Waarom maakt het CVP-partijbestuur 
zich zo ongerust? Waarom mocht van zijn ,, massa feitenma
teriaal dat de meeste aanwezigen de zin ontnam om nog 
verder op de problematiek in te gaan" niets uitlekken? 

Dat Dehaene het niet zo nauw neemt met de openheid 
tegenover de pers mag ook afgeleid worden uit de informa

tiestop na de vrijdagse ministerraden. Het toevertrouwen van 
officiële mededelingen aan het Belgisch Instituut voor Voor
lichting en Dokumentatie (Inbel) lijkt zo Moboetiaans en is een 
aanfluiting van de openbaarheid van besturen. Inbel is een 
verpolitiekte winkel die buiten het aanbieden van fraaie 
brochures over 's Lands instellingen en wat folders ,,in uw 
postkantoor" nog alles te bewijzen heeft. 

Met die beslissing wil Dehaene te kletsgrage ministers aan 
banden leggen, wat zijn goed recht is, maar hoe hij zo de veel 
geciteerde kloof tussen politici en burger wil dichten is een 
raadsel. Of breekt nu goed de tijd van de foldertjes-in-uw-
postkantoor aan? 

Dat de regering Dehaene I geen vernieuwing brengt blijkt 
vooral uit haar samenstelling. Natuurlijk is er pariteit, maar 
deze blijkt niet uit het belang van de bevoegdheden en de 
daarbij horende middelen. Op dat vlak is het hek aan dezelfde 
oude Belgische stijl blijven hangen. 

De 58% landgenoten ten noorden van de taalgrens bren
gen 63% belastingsgelden aan voor de nationale pot. Maar 
krijgen zij daarvoor ook navenant macht en middelen? Een 
opdeling, verder in dit blad uitgesponnen, leert ons dat de 
Franstalige ministers 917,1 miljard aan middelen beheren 

tegenover 485,6 miljard voor de Neder
landstalige ministers. Of een verhou
ding van 65 tegen 35%. 

Een eerste blik op deze wanverhou
ding vertelt dat het vooral de CVP-
ministers zijn die in 't zak werden 
gezet. Zo laat die partij haar greep op 
Buitenlandse Zaken volledig varen, 
voor Buitenlandse Handel en Ontwik
kelingssamenwerking was dat al eer
der het geval. Eenzelfde beweging 
stellen wij in de sociale sektor vast. En 
het is precies daar — de Sociale Zeker
heid I — waar veel zal moeten gebeu
ren. Kan dat wel met zo'n duidelijke 
PS-overheersing? Bovendien vrezen 

wij dat Guy Coëme met zijn enorme bevoegdheden en 
budgetten tot een soort superminister werd gepromoveerd. 

Is dat de prijs die Dehaene heeft moeten betalen om aan 
een regering te geraken? 

In zijn kommentaar op de regeerverklaring heeft VU-
voorzitter Jaak Gabriels reeds op een en ander gewezen. De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten houdt op het kommunautaire 
vlak de handen vrij, de Vlaams-nationalisten hebben zich 
enkel in de Vlaamse regering geëngageerd. Wanneer de 
federale regering de rezultaten van de dialoog van volk tot 
volk in haar wetsontwerpen zal verwerken zullen zij deze op 
hun waarde schatten en aldus oordelen. Maar hopen dat de 
VU stemmen zal leveren om de financiële problemen van de 
Franse gemeenschap op te lossen zonder het voorafgaande
lijk toekennen van fiskale verantwoordelijkheid aan de ge
meenschappen, zonder de rechtstreekse verkiezing van de 
regionale parlementen is ijdel. 

Toen het VU-kader het Vlaams regeerakkoord aanvaardde 
deed het dat onder voorwaarde dat een kritische doorlichting 
van de toestand in het najaar gehouden wordt. Deze werkwij
ze heeft blijkbaar school gemaakt. Het CVP-partijbestuur wil 
hetzelfde doen met het federaal regeerakoord. Wat zoveel wil 
zeggen dat de kristen-demokraten géén goed oog hebben in 
Dehaene I. 

Wij ook niet! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 In Hilvarenbeek greep een 
studiedag van het Neder
lands Centrum voor Volkskul-
tuur en de Vlaamse Kulturele 

Koepel plaats over de Volkskultuur 
in de Lage Landen. 

9 
Waar ligt de toekomst van de 
EG, in de geografische uit
breiding naar het oosten, of in 
de inhoudelijke verdieping? 

Jl f^ De roomsrode regering 
l i l Dehaene-Coëme lijkt wel 
I ^J op een ploegje Russische 

Baboesjka's. Van de VU 
kreeg ze in het parlement het ver
trouwen niet. 

M 0^ Meer dan zestig procent 
I J van de uitgaven in de fe-
I ^ ^ derale regering zullen 

straks gedekt worden 
door een Franstalig minister. 

14 

17 

18 
Verbiest. 

Als grootste Vlaamse 
jeugdbeweging neemt de 
Chiro rezoluut stelling in 
het migrantendebat. 

Oekraïene is zeker niet 
haantje-de-voorste ge
weest in het ontbindings
proces van de USSR. 

Samson heeft reeds heel 
Vlaanderen veroverd. 
WIJ sprak met de man 
achter de hond, Danny 

f^ ^ Een van de eerste ,,be-
J J leidsdaden" die Spitaels 

J^ ^ ^ als voorzitter van de 
Waalse gewestregering 

stelde, was een bezoek brengen 
aan het graf van de wallingant Fran-
gois Bovesse. 

f^ H Boste, de nieuwe produk-
J | l ^ tie van de Blauwe Maan-

(f^^J dag Compagnie, grijpt 
ondanks de soms briljan

te tekst, de knappe vertolkingen en 
de sobere regie nooit naar de keel. 

ƒ ^ ƒ% Verleden week behaal-
M Y\ <̂ en onze voetbalploegen 

^ ^ ^ J in de Europese beker
kompetities onverhoopt 

positieve rezultaten. 

(omslagfoto R. Szomtner) 
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DOORDEWEEKS 

INBEL 

Premier Dehaene gaat de informatie
stroom naar de media beter lonalizeren. 
Inbel, de officiële rijksvoorlicfitingsdienst, 
l<rijgt voortaan de opdracht om niet alleen de 
bevolking, maar ook de joernalisten voor te 
lichten over de maatregelen die de regering 
genomen heeft. 

De wekelijkse perskonferentie na de minis
terraad heeft volgens de premier dan ook 
geen zin meer. Al die lastige vragen, daar 
moet Dehaene niet van wreten. Bovendien 
zullen de ministers voortaan vergaderen in 
de Sint-Anna-priorij, in plaats van in de 
Wetstraat 16. Daar is een mooie tuin aan, die 
proper kan afgesloten worden voor pottekij-
kende joernalisten die de ministers dingen 
laten zeggen waar ze later spijt van hebben. 

Inbel fakst straks gladde persmededelin
gen van de kabinetten en de regering naar 
het persagentschap Belga, dat instaat voor 
de verspreiding aan de redakties. Inbel is 
een hevig gepolitizeerde dienst, geleid door 
de gewezen perschef van Dehaene, Mieke 
Van den Berghe, en een politiek gewogen 
raad van bestuur. Het personeelskader is 
nauwelijks opgevuld, en men kampt al jaren
lang met financiële problemen. Inbel, het 
parier vrai van Dehaene. 

De Algemene Vereniging van de Beroeps-
joernalisten in België en de dagbladen pro
testeerden scherp tegen deze plannen. In 
zijn redevoering n.a.v. het investituurdebat 
haalde ook VU-voorzitter Gabriels scherp uit 
naar de wijze waarop Dehaene de pers, de 
vierde macht in de demokratie, aan banden 
tracht te leggen door de wekelijkse perskon
ferentie af te schaffen. 

'*i>*MiX-Ü 

Verleden week zaterdag grepen de verkiezingen voor het landelijk VUJO-
bestuur plaats. Oostendenaar Geert Lambert werd verkozen tot voorzitter. Hij 
is advokaat aan de Brugse balie en politiek sekretaris van Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke. Lambert drukte er in zijn redevoering op dat de 
VUJO terug een zweeprol te spelen heeft. Tegenover de pas gevormde 
federale regering, tegenover de eigen partij die deel uitmaakt van de Vlaamse 
regering, tegenover hen die het Vlaamsnationalisme willen misbruiken voor 
oneerbare doeleinden. In dit laatste verband riep Lambert op om deel te 
nemen aan de Hand in hand-manifestatie voor demokratie en verdraagzaam
heid van 22 maart. De Volksuniejongeren vernieuwden ook het Dagelijks 
Bestuur. Naast voorzitter Lambert zetelen daarin Johan Cuypers (sekretaris), 
Frans Alpaert, Patrick Van Waeyenberghe, Sigurd Vangermeerscli, Patricli 
D'Haese, Koen Van Bael en Jeroen de Smet. (foto Leerman) 

100 LEERKRACHTEN 
EKSTRA 

Dat vraagt de Brusselse gewestminister 
Grijp (SP) om de gevolgen van de toevloed 
anderstalige leerlingen in het Nederlandsta
lig onderwijs te Brussel op te vangen. Het 
aantal leerlingen is in de Vlaamse kleuter
klassen en lagere scholen in de hoofdstad al 
opgelopen tot 17.212. Die stijging is vooral te 
wijten aan de stijging van het aantal kinderen 
uit taalgemengde en anderstalige gezinnen. 

In het kleuteronderwijs is nu bijna 22% van 
buitenlandse oorsprong, in het lager onder
wijs 13%. Het aantal kinderen van andersta
lige (ovenwegend Franstalige) ouders is ge
stegen tot 41%. De kinderen uit homogeen 
Nederlandstalige gezinnen vormen in het 
Vlaamse onderwijs in Brussel de minderheid 
(zie hiervoor ook het interview met Gijs Garré 
in WIJ nr. 7). 

Dit hoeft geen uitsluitend negatieve evolu
tie te zijn. Via het Nederlandstalig ondenwijs 
kunnen de kinderen van door de generaties 
heen verfranste ouders immers terug gere-

kupereerd worden voor de Vlaamse gemeen
schap. Het Vlaams ondenwijs vormt een 
speerpunt in die rekuperatiestrategie ten 
overstaan van Brussel. 

Maar dan moeten er wel biezondere maat
regelen getroffen en middelen vrijgemaakt 
worden. Gijs Garré vroeg in ons weekblad 
120 è 150 leerkrachten ekstra. Grijp legt de 
lat zo hoog niet: hij stelt zich al tevreden met 
100 ekstra leerkrachten. Deze moeten inge
zet worden als biezondere taalleerkrachten 
voor de anderstaligen, en ook bijscholing 
verstrekken over de omgang met anderstali
gen aan de ondenwijzers en kleuterleid-
(st)ers. Er moet ook gedacht worden aan 
lessen Nederlands voor de ouders. 

BLOK-REKENKUNDE 
Het Vlaams Blok kan niet goed overweg 

met cijfers. Op volstrekt onwetenschappelij
ke wijze spuit men de ene onzin na de 
andere. Het jongste eksploot was een nog 
niet gepubliceerde „studie" van het VB over 
de kostprijs van de migranten. Die zouden de 

staat jaarlijks 150 miljard kosten, zo becijfer
de men op volstrekt onwetenschappelijke 
wijze. 

Het weekblad Trends vergeleek dit met de 
werkwijze van de nazi-propagandachef 
Goebbels. Ook deze verspreidde valse cij
fers in de wetenschap dat bij de bevolking 
alleen de eindboodschap blijft hangen: 
vreemdelingen buiten. 

In Knack, dat een verslag brengt van de 
boksmatch Schiltz-Dewinter verklaart men 
hoe het VB met deze manifeste manipulatie 
van de realiteit weet weg te komen: het 
martelaarschap. Het VB tooit zich met het 
aureool van de verstotene. Iedereen is tegen 
haar, de partij wordt overal buitengehouden, 
iedereen liegt. Daarbij is het VB er tijdens 
haar inkubatieperiode in geslaagd om de 
aanhang een eigen rekenkunde bij te bren
gen. Geen enkel cijfer blijft daarbij overeind, 
tenzij het er één van het Blok is. 

De cijfers van de officiële instanties (werk
loosheidscijfers, immigratiecijfers, enz) wor
den weggelachen. Dewinter spreekt zijn pu
bliek uiteraard niet tegen, want het blok 
vertolkt „op een volkse manier wat de man in 
de straat denkt." En die krijgt zijn informatie 
van, precies, het Vlaams Blok. 
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DOORDEWEEKS 

HORMONEN
VEEARTS 

Bij een „toevallige" wegkontrole van de 
rijkswacht, bleek veearts Daniel D. uit Roe-
selare in liet bezit van 277 flessen voor de 
veeteelt bestemde hormonale preparaten en 
geheime rijkswachtdokumenten. Dit meldde 
Het Volk (11/3). De veearts was vroeger al 
veroordeeld wegens hormonenzwendel. Hij 
bleek in '87 de spil van een bende die over 
heel West-Vlaanderen opereerde. VU-Euro-
parlementslid Vandemeulebroucke had des
tijds de hormonenmafia de bel aangebon
den. 

In de wagen van de veearts vond de 
rijkswacht een stel fotokopieën van komplete 
rijkswacht-komputerlistings, een onder
zoeksopdracht van een magistraat en een 
reeks rapporten van het Posa-team dat de 
veearts in de gaten moest houden. Deze 
teams voor observatie, steun en aanhouding 
voeren o.m. schaduwopdrachten uit, en wer
den bvb. ingezet bij de ontvoeringszaak 
Anthony De Clerck. 

De fotokopies waren gemaakt op een ge-
kodeerd fotokopie-apparaat van de rijks
wacht zelf. Nu blijkt dus waarom het gerecht 
zoveel moeite had om Daniel D. klem te 
zetten. Tijdens de vorige zaak die tegen hem 
liep, waren twee huiszoekingen in de villa 
van de veearts op een sisser afgelopen. Pas 
bij de derde huiszoeking, totaal onaangekon
digd, was het raak. De man werd meer dan 
waarschijnlijk van binnen de Roeselaarse 
rijkswacht getipt. De gerechtelijke politie en 
het hoog komitee van toezicht zoeken nu 
naar het lek bij de rijkswacht van Roeselare. 

BENNANI 
De Belgische regering mag van een Brus

sels rechter de Tunesische azielzoeker Wa-
lid Bennani niet uitwijzen naar Algerije of 
Tunesië, zoals ministervan Justitie Wathelet 
beslist had. Volgens Wathelet is de vluchte
ling een misdadiger van gemeen recht, en 
valt hij als dusdanig niet onder de konventies 
over de vluchtelingen. In werkelijkheid is 
Bennani wel een van de leiders van de 
islamitische oppositiebeweging Ennadha, en 
verbleef hij omwille van die politieke aktivitei-
ten al enkele jaren in Tunesische gevange
nissen. 

Het ministerie van Justitie had zijn aziel-
verzoek onontvankelijk verklaard, maar de 
kommissaris-generaal voor de vluchtelingen 
gaf tijdens het heronderzoek een positief 
advies. Wathelet legde dat advies op zijn 
beurt dan weer naast zich neer, een zeldza
me gang van zaken. 

Volgens de rechtbank bestaan er geen 
bewijzen dat Bennani misdaden van gemeen 
recht zou hebben gepleegd of een gevaar 
zou betekenen voor de openbare orde in 
België. Amnesty International bevestigde 
wel de verhalen van Bennani over zijn gevan
genschap. 

De familie De Clerclc uit Belsele is weer verenigd. Vader en moeder, en de drie 
zoontjes Anthony, Gregory en Jan jr. Iconden verheugd voor de fotografen 
pozeren. De ontvoerde Anthony werd na 32 dagen op het Icerkplein van 
IMassenhoven losgelaten. Tijdens zijn gevangenschap werd hij betrekkelijk 
goed behandeld. Anthony werd vastgehouden in twee kleine kamertjes waar 
geen streepje daglicht binnenkon, en hij droeg al die tijd dezelfde kleren. 
Gelukkig was het voedsel dat de elfjarige jongen voorgeschoteld kreeg, goed 
te pruimen. Hij kreeg elke dag bvb. tien tot 15 snoepen. Daardoor, en door het 
gebrek aan lichaamsbeweging, kwam hij op een maand tijd wel vier kilogram 
bij. Vrijwel onmiddellijk nadat de jongen in vrijheid was, kwam een massale 
klopjacht naar de daders op gang. Het gerecht wist duidelijk waar te zoeken. Er 
werden al enkele verdachten gearresteerd waartegen de bewijsstukken zich 
intussen opstapelen. De familie De Clerck zou zo'n 260 miljoen frank losgeld 
betaald hebben, (foto vum) 

Wathelet vindt dat België niet mag be
schouwd worden als toevluchtsoord voor 
integristen die in eigen land gezocht worden. 
Toch een vreemde redenering voor een de-
mokraat. Volgens Wathelet hangt het dus af 
van de aard van de politieke denkbeelden en 
overtuigingen van een kandidaat-politieke 
vluchteling of hij/zij zijn erkenning krijgt. 

REFERENDUM 
Op 17 maart vindt in Zuid-Afrika een zeer 

belangrijk referendum plaats. Dan moeten 
de blanken hun oordeel geven over het 
demokratisch hervormingsbeleid dat presi
dent De Klerk voert. Volgens de zwarte 

verzetsorganizatie ANC zou een neen-stem 
aan De Klerk een oorlogsverklaring beteke
nen aan de meerderheid van het land. Er 
wordt gevreesd voor een burgeroorlog wan
neer het beleid van De Klerk afgekeurd zou 
worden. 

De tegenstand tegen de hervormingen is 
groot. De gewezen Zuidafrikaanse president 
PW Botha heeft de blanken opgeroepen om 
,,neen" te stemmen. Volgens PW komen de 
hervormingen neer op zelfmoord voor de 
blanke minderheid in Zuid-Afrika. 

De leider van de ekstreemrechtse Afrika
ner Weerstandsbeweging (AWB), Terre 
Blanche, voert de hevigste anti-De Klerk
kampanje. Volgens hem is het referendum 
een keuze tussen God en het kommunisme. 
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KORTWEG 

• Volgens een Deens onderzoek 
Is het aantal zaadcellen in het 
sperma van gezonde Westeuro* 
pese mannen de afgelopen v i p g 
jaar met ongeveer de helft ver
minderd. Daardoor worden 
steeds meer mannen onvrucht' 
baat. De onderzoekers tasten 
nog in het duister naar de juiste 
oorzaak, maar de milieuvervut-
Itng zou er voor iets kunnen tus
sen zitten. 

• De gewezen Israëlische pre
mier Menachim Begin Is overle
den. i4i} begon zijn karrtère ais 
terrorist, maar kreeg In '78 samen 
met de Egyptische president Sa-
dat de Nobelprijs voor de Vrede. 
In '82 gaf hij het bevel Ubanon 
binnen te vallen om de PL.0 te 
vernietigen. Dat militair avontuur 
en de dood van zijn vrouw be
spoedigden het einde van zijn 
politieke loopbaan. 

• Zo'n 8.000 boeren, hoofdzake
lijk leden van de katoüeke Boe
renbond, betoogden maandag in 
Brussel. Ze protesteerden tegen 
het mestdekreet, en de Vlaamse 
mlHeureglementeringen Vlarem I 
en II, die onredelijk genoemd 
werden. 

• Volgens De Standaard vernie
tigde de Raad van State de be
noeming van 5 direkteurs»ge-
neraai van de Vlaamse gemeen-
sctiap na klacht van wat een 
„malkontente CVP-er" heet. Deze 
voelde zich onheus behandeld 
omdat hij niet had kunnen mee
dingen naar een van de funktles 
van direkteur-generaai. De ge
wraakte benoemingen betreffen 
4 CVP-benoemingen en de be
noeming van Paul De Neve, Jaren
lang penningmeester van de VU. 

• Na de Super Tuesday in de 
Amerikaanse presidentiële voor
verkiezingen liggen de kaarten al 
wat duidelijker. Bush stevent ste
vig op de republikeinse nomina
tie af, maar zai toegevingen moe
ten doen aan de nog rechtsere 
Buchanan. Bij de demokraten zal 
meer dan waarschijnlijk Clinton 
het pleit winnen van Tsongas. 

• Op de internationale konferen-
tile over de handel in t>edrelgde 
diersoorten werd beslist de oii-
fant CM1 neushoorn een totale 
bescliermlng te blijven garande
ren. 

GEEN NEDERLANDS 
KULTUURRESERVAAT 

Nu Nederland en Vlaanderen opgaan in 
een groter Europees verband vragen veel 
mensen zich af wat de gevolgen zullen zijn 
voor de Nederlandse kuituur. 

Vorige zaterdag hieid het Nederlands 
Centrum voor Volkskultuur in samenwer
king met de Vlaamse Kulturele Koepel een 
studiedag in het Noord-Brabantse Hiiva-
renbeek, met ais tema Volkskultuur in de 
Lage Landen. 

Aan Reinhoud D' Haese, koordinator 
voor Vlaanderen van deze studiedag, 
vroegen we voor welk publiek de studie
dag werd georganiseerd. 

„De studiedag werd in de eerste plaats 
georganiseerd voor de sektor amateuristi
sche kunstbeoefening De inhoud werd om 
praktische redenen bewust beperkt tot de 
instrumentale muziek, zang en dans We 
hebben dat „vertaald" in de tema's van de 
referaten En ook het optreden van demon-
stratiegroepen lag in diezelfde lijn Op die 
manier wilden we verenigingen die in Neder
land en Vlaanderen bezig zijn met amateuris
tische kunstbeoefening met mekaar in kon-
takt brengen 

We wilden ook informatie uitwisselen over 
struktuur en wetgeving van de sektor in 
Nederland en Vlaanderen " 

• Werd de studiedag niet opgevat ais een 
akademisch onderonsje, gezien de toch 
wel Indrukwekkende lijst van referaathou
ders? 

„De akademici, maar zij met alleen, heb
ben door hun kennis en door hun naam aan 
dit kollokwium „niveau" gegeven Dat is 
noodzakelijk om bij een breder publiek inte
resse te wekken voor dit aspekt van ons 
kultuurpatnmonium, maar ook om bij de 
overheid aandacht te vragen voor meer pro
fessionalisme en in de sektor zélf voor meer 
kwaliteit Een kuituur kan met leven in de 
bescherming van een reservaat Slechts 
door de konfrontatie aan te durven met 
andere kuituren en haar originaliteit te bewij
zen zal ze haar bestaansrecht bewijzen 

De vele Nederlandse en Vlaamse aanwezi
gen uit de sektor hebben overigens bewezen 
dat het geen akademisch onderonsje gewor
den IS " 

• Was deze studiedag een gevecht tegen 
,,het boze Eurospook" of was de teneur 
eerder genuanceerd? 

„De studiedag was met tégen iets gericht, 
maar voor iets, het behoud nl van onze 
kulturele identiteit „Europa" heeft een stuk 
ekonomische ontwikkeling gebracht en inter
nationale samenwerking Het kan voor klei

nere volkeren een forum zijn, een middel om 
internationaal mee te tellen Niemand op 
deze studiedag heeft ergens die noodzaak 
om samen te werken in twijfel getrokken 

Men moet wél durven vaststellen dat de 
EG met enkel voordelen brengt De EG is 
een ekonomisch gegeven, waarin de macht 
van de sterkste staten en de grootste maat
schappijen het meest doonNeegt Kuituur 
wordt er beoordeeld met ekonomische maat
staven Denk aan het EG-verzet tegen de 
vaste boekenprijs en tegen de waarborg dat 
51% van de VTM-aandelen door Vlaams 
kapitaal moesten onderschreven zijn 

Het zou zeer onverstandig zijn daarvoor de 
ogen te sluiten " 

• Benaderen Vlamingen en Nederlanders 
de Europese integratie op dezelfde wijze, 
of zijn er opvallende verschillen te konsta-
teren? 

„Door historische omstandigheden wordt 
die problematiek in Noord en Zuid inderdaad 
verschillend benaderd en wordt die er ook 
anders vertaald in het kultuurbeleid Sommi
gen hebben er ook geen oog voor 

Toch IS er veel aan het veranderen Wie de 
media volgt zal vaststellen dat er in de 
voorbije twee jaar steeds meer geschreven 
en gesproken wordt over de mogelijke gevol
gen van de Europese integratie voor de 
Nederlandse taal en kuituur En dan gaat het 
in wezen om de eigen identiteit 

Op het praktische vlak is er nood aan een 
gezamenlijk op mekaar afgestemd kultuur
beleid en aan een aantal ondersteunende 
maatregelen, die de plaats van de Neder
landse taal en kuituur veilig stellen in het 
openbare leven en in de media " 

• Was deze studiedag een vrijblijvend 
gesprek of komen er nog initiatieven die 
een zekere kontinui'telt omtrent deze ma
terie garanderen? 

„Aan de twee kanten van de grens staan 
mensen met belangstelling voor ons ge
meenschappelijk kultuurpatnmonium, voor 
de varianten en voor de dingen die we 
gemeen hebben Het is onze bedoeling in de 
toekomst te blijven samenwerken En dat 
kan best rond konkrete tema's en gemeen
schappelijke belangen " 

— De referaten van de studiedag wor
den gebundeld in een kongresverslag. 
Daarin ook de resultaten van de enquête 
volkskultuur én een verzameling nuttige 
adressen aan weerszijden van de grens. 
Info: Vlaamse Culturele Koepel, Baron 
Dhanislaan 20, bus 1, 2000 Antwerpen, 
(tel. 03/216.37.24). 

7 WIJ — 13 MAART 1992 



REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Na de krantenkommentaren over 
„wat" het was geworden met de 
nieuwe regeringssamenstelHng, 
krijgen we deze week de be
schouwingen bij „wie" het Is ge
worden. Soms met de minder 
fraaie verhalen zoals „wie met 
wie afrekende" in de strijd om de 
minder talrijk geworden minister
portefeuilles. En omdat die „na
tionale ploeg" afrekende met het 
WM-sisteem krijgt Martens ook 
een reeks nabeschouwingen. On
dertussen blijft het „Vlaming pas 
op uw ganzen" - of liever - op 
uw duiten, op het erf van boer 

HETLAATSTENIEUWS 
Het liberale blad ziet op het erf-Dehaene 

een groep achterdochtige waakhonden 
die elkaar beloeren. 

„Los van deze toch wel bedenkelijke ont
wikkeling valt het op, dat deze regering
zonder-programma alle tegenpolen in zich 
heeft opgenomen. De extra-parlementair 
Mieke Offeciers moet als tegengewicht die
nen voor de sterk vertegenwoordigde vak
bondsvleugel van de kristen-demokraten. 
Daarenboven krijgt ze de SP-er Willockx als 
waakhond. Een nog meer politiek getinte 
neutralisering heeft Dehaene ingebouwd 
aan franstalige kant. Tegenover de opstandi
ge PS-Luikenaar Dehousse staat de partijge
trouwe Laurette Onkelinx. Moureau mag er
bij zijn om de kommunautaire klus te klaren. 
Aan Vlaamse kant moet Tobback voortaan 
de openbaarheid van bestuur beoefenen 
vanachter de muren van de St.-Annapriorij. 
De ploeg is een vat vol onopgeloste tegen
stellingen. Iedereen moet zich verbranden. 
Dat is Dehaenes .berekend risiko'." 

a 
Aan dit beloeren is in de CVP een slacht

partij vooraf gegaan, die door de rode 
vrienden van de Roomse partner uitvoerig 
wordt beschreven. 

„Onberekenbare balgoochelaars als Mark 
Eyskens passen niet meer in het koncept, liet 
SP-voorzitter Frank Vandenbroucke gisteren 
nog eens duidelijk verstaan. Wilfried IVIartens 
krijgt niet eens een zitje op de eretribune — 
want Frank Swaelen was niet van plan zijn 
plaats af te staan. Het moeten voor de 
kersverse minister van Staat dagen van gro
te bitterheid zijn. 

Martens noemde ooit Abraham Lincoln, 
Auguste Beernaert en Julius Caesar als de 

staatslieden die hij het meest bewonderde. 
Hij heeft het verder geschopt dan Beernaert 
(die slechts tien jaar eerste minister is ge
weest), maar hij moet geweten hebben hoe 
Caesar aan zijn einde kwam. Bij de CVP 
hebben altijd Brutussen rondgelopen, zoals 
ook Leo Tindemans heeft mogen ondervin
den." 

LE PEUPLE 
Ondanks het afscheidshanddrukje voor 

de media meent dit blad te weten dat het 
Brutus Dehaene is die Caesar IVIartens de 
dolk in de rug stak. 

,,Jean-Luc Dehaene heeft zaterdagmor
gen aan de koning, die onmiddellijk aan
vaardde, voorgesteld Wilfried Martens tot 
minister van Staat te benoemen. Zie hoe 
men elkaar bemint! Maar in waarheid, het is 
goed dit te weten, is het Jean-Luc Dehaene 
zelf die zich absoluut verzet heeft dat Mar
tens zou deel uitmaken van zijn regerings
ploeg. Terwijl de CVP die aanwezigheid van 
Wilfried Martens vroeg. 

Kortom, het is doorheen de schijn, de 
grote breuk Dehaene-Martens, en het zou 
ons sterk verwonderen dat dit zonder gevol
gen zou blijven. Men ziet inderdaad de 
uittredende eerste minister in de maanden 
die komen zich niet zomaar met stilte omhan
gen en de rol van schouwgarnituur spelen 
als senator." 

De Standaard 
Luc Neuckermans boorde z'n scherpste 

pen door de plechtigheidsmantel waar
mee Martens zich in de voorbije jaren had 
omhangen. 

„Het werd de jongste jaren steeds moeilij
ker om kontakt te krijgen met de mens 
Martens. In gezelschap orakelde hij steeds 
meer holle frazen die meestal rond zijn eigen 
persoontje draaiden. Hij kultiveerde een 
soort Staatsblad-Nederlands waarin commu
niqués, wetteksten en de Raad van State de 
hoofdrol spelen. Toen Koen Wauters in 
Rome het Songfestival verloor, reageerde hij 
alsof de jury artikel 107quater had overtre
den. 

Hij werd zo een beetje een instituut en 
velen vroegen zich af of hij het kontakt met 
de realiteit niet aan het verliezen was en of hij 
zich niet al te sterk met het ambt begon te 
identificeren. 

Martens is altijd een beetje kleurloos ge
weest, maar daarom niet afkerig van gla
mour en sterrendom. Zijn jaarlijkse dans met 
een filmschone op de Gentse Nacht van de 
Film werd een traditie en hij dweept graag 
met zijn kennissenkring in de wereldpolitiek. 
Margaret (Thatcher) en Helmut (Kohl) duiken 
zeer regelmatig in de konversatie op. Hij was 

ook zeer fier de oudste regeringsleider in 
funktie te zijn in de Europese Raad. Martens 
ontwikkelde ook een merkwaardig soort schi
zofrenie, die hem in staat stelde zelf over de 
premier te praten alsof dat iemand anders 
was." 

GAZET VAN ANTWEMN 
Jan Veestraete spoort de Vlamingen 

aan op hun geld te passen want de CVP-
ongeren zijn blijkbaar betere waakhonden 
dan de oudere CVP-schoothond. 

„Maar net nu het sisteem iets minder 
nadelig begint te worden voor de Vlamingen 
eisen de Walen een korrektie. Alhoewel zij al 
meer geld gekregen hebben dan hen eigen
lijk toekwam willen zij opnieuw de grootste 
brokken uit de pap. Hebben de CVP-Jonge-
ren ongelijk als zij hiervan niet willen weten? 
Voor hen kan er van de overheveling van het 
kijk- en luistergeld alleen maar sprake zijn 
als er eindelijk iets in huis komt van een 
autonoom Vlaams parlement. Toen de CVP-
top weigerde deze koppeling uitdrukkelijk te 
bevestigen roken de jongeren onraad en 
werd er een geheim akkoord vermoed. 

De CVP-voorzitter heeft gisteren nogmaals 
bevestigd dat er geen sprake is van een 
geheim akkoord met de Walen over het kijk
en luistergeld. De Franse gemeenschap 
krijgt dit geld pas als er werk gemaakt is van 
de staatshervorming. De CVP-Jongeren heb
ben evenwel in één adem de afschaffing van 
de Waalse maaltijdcheques geëist. En pre
cies op dit punt kon Van Rompuy zich niet 
engageren. Over de onmiddellijke afschaf
fing van de maaltijdcheques zwijgt het re
geerakkoord immers in alle talen." 

NEERLANDIA 
Dit degelijke blad van het Algemeen 

Nederlands Verbond probeert met het 
hoofdartikel van de Noordnederlander 
S.W. Couwenberg een aantal misverstan
den rond het nationalisme uit de Holland
se wereld te helpen. 

„Nationalisme is van oorsprong een libe
raal, progressief streven met een duidelijke 
demokratische achtergrond en is pas later 
ontaard in egocentrisch en imperalistisch 
nationalisme. 

Omtrent het Vlaamse nationalisme bestaat 
in ons land ook veel misverstand en onbe
grip. Het Vlaamse nationalisme zoals dit 
door de Volksunie vertolkt wordt en in dit 
blad door J. Peeters op verhelderende wijze 
wordt geanaliseerd, heeft een progressieve, 
emancipatorische strekking en dient als zo
danig positief gewaardeerd te worden. Dat 
van het Vlaamse Blok is daarentegen een 
tipische uiting van egocentrisch, naar binnen 
gekeerd nationalisme." 
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HORIZON 

VLAANDEREN: OGEN OPEN! 
Een groot deel van de jonge lezers van deze rubriek Horizon heeft 

de dagen niet gekend waarover Paul-Henri Spaak in zijn memoires 
schreef, over het Verdrag van Rome en hoe het in 1957, tussen zes 
landen, tot stand kwam. Zij zullen de emotie niet begrijpen die hij 
voelde toen, bij de ondertekening van het Verdrag, in Rome alle 
klokken aan het luiden gingen. Wat zij echter wél zullen meemaken 
zijn de volgende tien jaar tijdens dewelke de Gemeenschap een 
spektakulaire verandering zal ondergaan die Spaak en de andere 
vaders van het Verdrag nooit konden vermoeden, nl. een uitbreiding 
van het aantal leden tot ver over de twintig. 

Een recent gesprek met vice-voorzitter Andriessen (in de Europese 
Kommisie belast met de Externe Betrekkingen) en het Verdrag van 
Maastricht geven mij de gelegenheid om het probleem van de 
aanstaande uitbreiding van de Europese Gemeenschap even scherp 
te stellen. Welk zijn de ingrediënten van dit „dossier"? 

In Maastricht hebben de staats- en regeringsleiders beslist dat de 
Europese Kommissie een alomvattend verslag terzake zou opstellen 
dat op het einde van het Portugese voorzitterschap in juni 1992 te 
Lissabon zal behandeld worden. Het is dus nuttig op dit ogenblik de 
problematiek even te ontleden. Inderdaad, met de uitbreiding zal in 
ieder geval reeds gestart worden op het einde van 1992 nadat het 
fameuze Pakket Delors II over de financiële draagkracht van de 
Europese Gemeenschap zal bespro
ken zijn. Een extra-dimensie van 
„1993" dus. 

Op dit ogenblik staan heel wat 
kandidaten aan de toegangspoort 
van de Europese Gemeenschap te 
trappelen. Ik som ze even op: Tur
kije, Malta, Cyprus, Oostenrijk, Zwe
den, Finland, Noorwegen, Zwitser
land, Hongarije, Tsjechoslovakije, 
Polen, de Baitische Staten en som
mige landen van het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten. Op dit 
ogenblik zijn zelfs landen kandidaat Jacques Delors. 
om tot de EG toe te treden die, zoals 
Kazakstan, grenzen aan China, of all places\ 

Het fenomeen van de uitbreiding zal de kern zelf van het EG-
koncept in vraag stellen. Het eerste probleem is immers de vraag wat 
wij met onze Gemeenschap willen aanvangen: willen wij steeds meer 
integratie van de ekonomiën der Lid-Staten of zijn wij tevreden met 
een losser, intergoevernementeel geheel dat zowat op de UNO zou 
beginnen lijken of op de Raad van Europa? Dit is de vraag van de 
verdieping tegenover de uitbreiding. En tevens de vraag over het 
Europa der Regio's, maar dan in een nieuw licht. 

Voor het eerst is het duidelijk dat de tendens vooral gaat in de 
richting van de uitbreiding. Zo heeft de Britse eerste minister Mayor ai 
aangekondigd dat het zijn bedoeling is om tijdens het UK-voorzitter
schap van 1993 ervoor te zorgen dat Rusland lid zou worden. Hij 
hoopt natuurlijk op de teorie van een grotere vrijhandelszone... 

Een tweede probleem is de vraag te weten welke rol deze nieuwe 
Gemeenschap in de wereld zal willen spelen. Voor de enen zou het 
een kontinent van vrede en van kontinentale bemiddeling moeten 
worden, tenwiji anderen de voorkeur geven aan de teorie van een 
fortress Europe, d.w.z. van een soort supermacht die zich met 
nukleaire wapens zou uitrusten om klaar te zijn tegen dat in de 21ste 
eeuw de oorlogen zullen moeten uitgevochten worden over de 
beperkte beschikbare voedselvoorziening, over de dure, nog voor
handen zijnde grondstoffen en de nog enkele vierkante kilometers 
leefbare ruimte. 

Het derde groot probleem dat zich aanbiedt is institutioneel; hoe 
zal een dergelijk brede Gemeenschap tot beslissingen komen? 
Welke rol zal het sisteem van de gekwalificeerde meerderheid 
kunnen spelen? Hoe zullen de verschillende instellingen (Raad, 
Kommissie en Parlement) zich tot elkaar verhouden? Welke is de rol 

van de Europese Raad, de voorzitter van de Raad van Ministers, de 
president van de Europese Commissie. Hoe zit het met het aantal 
Europese Parlementairen? Wie vertegenwoordigt deze enorme Ge
meenschap naar buitenuit? Wat doen we met de talen? (Op dit 
ogenblik zijn we met 12 en hebben reeds 9 officiële talen...). 

Vervolgens stelt zich de vierde vraag van het acquis communautai
re d.w.z.: hoe zullen de nieuwe Lid-Staten zich verbinden tegenover 
datgene wat reeds kommunautair door de vorige partners is venwor-
ven? Zullen zij dit,,acquis" respekteren? Het gaat over de interne 
markt en over de Ekonomische Monetaire Unie. In verband met dit 
laatste hebben de EFT A-landen een kleiner verschil bij te benen dan 
bijvoorbeeld Turkije, Hongarije, Tsjechoslovakije, Polen en sommige 
GOS-leden. Het gaat ook over de overeenkomsten die reeds bestaan 
inzake de Europese Politieke Samenwerking: hoe zullen de neutrale 
landen, zoals Oostenrijk, Zweden, Finland zich tot de Gemeenschap 
verhouden? (In dit verband speelt het kleine Ierland een pilootrol). 

En tenslotte, wat zullen de nieuwe Lid-Staten denken over de 
defensieafspraken die reeds vanaf 1996 operationeel zullen gewor
den zijn? 

Een laatste fundamenteel probleem heeft te maken met de 
begroting. Hoeveel zal deze Europese uitgebreide Gemeenschap 
kosten? Houdt het Pakket Delors II voldoende rekening met deze 

uitbreiding of slaan de cijfers die 
Delors vooropstelde alleen op de 
niet-uitgebreide Gemeenschap? 
Zelfs deze kost België reeds 230 
miljard Bfr. (extra!). Wie zal de Ge
meenschap ,,trekken"? Wie gaat 
dat allemaal betalen? 

U ziet het, voldoende stof tot na
denken: ik heb slechts de vragen 
gesteld, geen antwoorden gegeven. 

In ieder geval heeft de Europese 
Gemeenschap nu niet meer te ma-
ken met een bedreiging van buiten-

(foto AP) "'*• ^°°^ ^^' ®®''®̂  ^^^ ^'i ^®" °^^' 
haar lot beslissen. Het ziet er naar uit 

dat de samenhang tussen de meer en de minder welstellende 
gebieden in de Gemeenschap, zal dalen, terwijl het aantal nettobeta
lers tot het budget, zal toenemen. 

Ik vind wel dat men tegenover de kandidaat-toetreders voldoende 
tolerant zou moeten zijn. Italië heeft er 12 jaar voor genomen om van 
zijn komfortabele uitzonderingspositie in het EMS binnen de voorzie
ne bandruimte terecht te komen en Portugal en Griekenland kregen 
eveneens overgangsperiodes van meer dan 10 jaar toebedeeld. 
Anderzijds zie je bijvoorbeeld in Kanada enorme verschillen tussen 
de deelgebieden tera/ijl het naar buitenuit sterk als één internationale 
partner optreedt. In ieder geval zullen de eksterne en interne faktoren 
van de Europese uitbreiding zorgvuldig tegen elkaar moeten afgewo
gen worden. 

Maar hoe je het ook draait of keert: de nationale soevereiniteit zal 
aan deze definitieve schok niet weerstaan. Met het nationaal niveau 
los je in dit kader nog slechts die problemen op die door het 
subsidiariteitsbeginsel aan het nationaal niveau zullen toegewezen 
worden en dat worden er steeds minder. De Europese dimensie 
enerzijds en de regionale dimensie, d.w.z. die van het nieuwe 
nationalisme anderzijds, hebben de wind voor de boeg. 

Vlaanderen zal vanaf heden zijn eigen koers zeer oplettend moeten 
bepalen anders worden wij definitief meegesleurd in een maalstroom 
die niet noodzakelijk onze belangen naar de toekomst toe zal dienen. 

„Europa" betekent, van het Grieks, ,,de weiziende" of ,,de dame 
met de mooie ogen" of ,,de helderziende". Wel: Vlaanderen, hou je 
ogen open! Wagenwijd I 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

EEN PLOEGJE 
BABOESJKA'S 

Het is tIean-Luc Dehaene gelukt: 
de regering Dehaene-Coëme leg
de de eed af. Het land kan op
nieuw bestuurd worden zoals het 
hoort De bevolking mag op bel
de oren slapen. Zestien ekselien-
fles, waaronder drie vrouwen, 
één staatssekrefóris, negen Vla
mingen en ZBven Franstallgen, 
gaan aan de slag. Van één zaak 
zal de kersverse regeringsploeg 
niet wakker hoeven te liggen: 
gaandeweg zal zi) de strijd om 
aandacht In de media en bi| de 
publieke opinie van de vrijgelaten 
Anthony wei winnen. Zelfs wan
neer de regeringskommunlkatie 
tot groot ongenoegen van alle 
Joemalisten via inbel verioopt. 

D
E samenstelling van Dehaene I 
leverde op de valreep toch nog 
enkele verrassingen op. Deze 
verrassingen waren spijtig ge
noeg niet bedoeld om een ant
woord te geven op de vraag naar 
vernieuwing in de politiel<. Zo 
werd de gewezen CVP-sel<reta-
ris Delcroix minister van Defen
sie en de facto CVP-vice-pre-
mier omdat de pogingen om ge

wezen premier Martens op te vissen als 
senaatsvoorzitter mislul<t waren. 

Kruciaal figuur in dit robbertje boksen in de 
schaduw was de huidige senaatsvoorzitter 
Swaelen. Wilde Swaelen geen baan ruimen 
omdat hij zo aan het prestigieuze maar 
veilige voorzittersschap van de senaat ge
hecht is? Vindt hij op zijn leeftijd (hij wordt 
straks 62) de ministerportefueille van Lands
verdediging beheren te slopend? Was hij 
niet bereid om het lonend (2 miljoen per jaar) 
voorzittersschap van het Gemeentekrediet 
op te geven (want dat is onverenigbaar met 
een ministerportefeuille)? Of moest Swaelen 
gewoon blijven zitten van CVP-voorzitter Van 
Rompuy, die Martens geen troostprijs gun
de? 

MINISTER VAN STAAT 
Een gelijkaardig verhaaltje kan verteld 

worden rond de aanwezigheid van SP-
staatssekretaris Derycke en de afwezigheid 

van gewezen SP-minister Colla in de rege
ring. Uit de ministerkeuze van de Vlaamse 
socialisten blijkt trouwens welk een vermolm
de partij de SP eigenlijk is. Willy Claes, Louis 
Tobback en Freddy Willockx mogen dan (de 
ene meer dan de andere) minzame mannen 
zijn, op politiek vlak hebben ze drie oude 
gezichten. Wilfried Martens werd deze week 
tot minister van staat benoemd, Claes was 
dat al in '83. 

Voor de rest werd de regering samenge
steld volgens het principe van de Baboesj-
ka's, die Russische poppetjes die in elkaar 
passen. Het grootste is (natuurlijk) Dehaene. 
Achter diens omvangrijke postuur gaat heel 
wat schuil. De grote greep bvb. van de 
vakbonden. Voor het eerst heeft het ACV 

zowel de Vlaamse als de federale premier. 

De schrik dat deze roomsrode regering voor 
vakbondsregering uitgescholden zou wor
den zit er bij de rechtervleugel van de CVP 
diep in. 

Dus werden er in het popje Dehaene 
waakhonden geschoven. Het is niet toevallig 
dat van de CVP-ministers naast Dehaene 
alleen Smet door het ACV getatoeëerd Is. 
André Bourgeois (NCMV) en Leo Delcroix 
(Verbond Kristelijl<;e Werkgevers) moeten 
voor weerwerk zorgen. Maar het belangrijk
ste popje onder de huid van Dehaene heet 
Mieke Offeciers. De direkteur van de VEV-
studiedienst is als begrotingsminister dé pa-
tronale waakhond bij uitstek. Ze weigerde in 
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'87 nog een verkiesbare plaats als verrui
mingskandidaat bij de VU. 

Of Offeciers een goede minister van Be
groting zal worden, moet nog blijken. De 
CVP toonde zich alvast niet erg moedig door 
geen politikus uit eigen rang de kastanjes uit 
het vuur te laten halen. Begroting is Immers 
niet iets om je in het licht van de aangekon
digde besparingen voor '96 populair mee te 
maken, zoals de VEV-krant De Tijd (10/3) 
schreef. De CVP heeft nochtans bekwame 
jonge ekonomisten in huis, weet de krant. 
Kritiek op wat destijds Verhofstadt deed als 
minister van begroting hebtien zij In over
vloed, maar zelf de hand aan de ploeg slaan 
was blijkbaar te veel gevraagd voor hun 
verdere karrière. Een wel erg grove vorm van 
politieke abdikatie. 

Wat het VEV op zijn perskonferentie over 
de regeringsverklaring ook beweert, met Of
feciers in de regering moet het niet komen 
zaniken. Dat heeft de CVP goed bekeken. 
Een vakbondsregering met een patronale 
begrotingsminister, en op sociaal-ekono-
misch vlak is elke flank afgedekt. Het Vlaams 
Ekonomisch Verbond kreeg nadat formateur 
Wathelet haar,,vergat" in zijn informatieron
de wel een mooie revanche, maar ligt nu wel 
met handen en voeten gebonden. 

SUPERMINISTER COEME 
Onder het popje Offeciers meende ook de 

SP een waakhond te moeten plaatsen. Fred
dy Willockx, die in '88 nog met veel lawaai de 
nationale politiek vaarwel zei om burgemees
ter te worden van Sint-Niklaas, werd naar 
Brussel teruggeroepen om het loketdeparte
ment van de Pensioenen te gaan bemannen. 

Het valt te vrezen dat de nieuwgevormde 
regering niet teveel zal regeren. De Baboesj-
ka's houden elkaar in evenwicht. Wie onge
twijfeld wel gebaat zal zijn bij Dehaene I, zijn 
de Franstaligen. Superminister Coëme (PS) 
beheert een gigantisch budget (meer dan 
500 miljard I) waar heel wat te smikkelen valt. 
En wie zich herinnert hoe hij smikkelde als 
minister van Landsverdediging, weet waar
aan zich te verwachten. 

Allemaal al reden genoeg voor de Volks-
unie-frakties in het parlement om zo'n ploeg-
je Baboesjka's geen vertrouwen te geven. 
Maar er is nog meer stront aan de knikker. 
De regering Dehaene I wordt nu al schim
pend de Sabena-regering genoemd. De 
goedkeuring van het samenwerkingsak
koord met Air France staat hoog op de 
Franstalige agenda. Ons bereikte deze week 
trouwens het bericht dat Air France een 
klacht aan zijn broek heeft bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. De dienstno
ta's die de maatschappij in ons land ver
spreid zouden uitsluitend in het Frans ge
steld zijn... Dat belooft. 

En wat moeten we denken van wat voorzit
ter Attall van Air France verleden week 
verklaarde over dit samenwerkingsakkoord? 
Jaak Gabriels stelde zich bij het investituur
debat in de kamer ernstige vragen: ,,Met 
Jean-Luc Dehaene als eerste minister zou 

het samengaan nu snel een feit zijn. Wie het 
dossier een beetje kent, weet dat hierbij 
miljarden op het spel gezet worden. Het 
samenwerkingsakkoord met KLM en British 
Airways, dat Sabena nieuwe kansen gaf in 
een groter geheel en in ruimere tewerkstel
ling voorzag, werd indertijd om louter kom-
munautalre motieven door de frankofonen 
getorpedeerd. Diezelfde krachten zijn nu aan 
het werk om de Franse invloed in het Belgi
sche bedrijfsleven te versterken. Wat zal de 
houding van deze regering in dit dossier 
zijn ? Is ze bereid de alternatieven voor Air 
France te onderzoeken?" Het mag betwij
feld worden. 

ONGERUST 
Gabriels hield ook op het kommunautaire 

vlak de handen vrij. De Volksunie heeft zich 
enkel geëngageerd in de Vlaamse regering. 
„Wij maken deel uit van de Vlaamse rege
ring", aldus Gabriels, „op basis van een 
regeerakkoord dat een programma voor 
maatschappelijke vernieuwing bevat, en bo
venal aanvat met een tienpuntenprogramma 
over institutionele hervormingen. Dit tien
puntenprogramma is van konfederale aard, 
zowel naar Inhoud als naar metode." 

Volgens de VU-voorzitter kan de staatsher
vorming in grote mate van de Belgische 
politieke agenda verdwijnen. De kalender, 
de inhoud en het tempo van de onderhande
lingen van volk tot volk zullen niet door de 
Belgische regering bepaald worden, weet 
Gabriels. 

„Het voorliggend regeerakkoord speelt 
hierop in en verwijst in het hoofdstuk staats
hervorming uitdrukkelijk naarde dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap als metode 
om de staatshervorming door te voeren. Het 
bevat tevens een soort ontwerpagenda voor 
deze dialoog door te ven/vijzen naar onder 
meer een aantal punten uit het Vlaamse 
tienpunteprogramma. Er worden voldoende 
mogelijkheden geschapen om de eksekutie-
ven bij deze dialoog te betrekken. De rezulta-
ten van deze dialoog zullen geïntegrerd wor
den in wetsontwerpen die in het parlement 
zullen ingediend worden." 

Nochtans zal de VU deze wetsontwerpen 
niet zomaar goedkeuren. Voor de VU vormt 
het tienpuntenprogramma dat ondertekend 
werd door CVP, SP en PVV de toetssteen. 
Wie eraan denkt de financiële problemen 
van de Franse gemeenschap voorafgaande
lijk te regelen, door overheveling van het kijk
en luistergeld, door voorschotten, door maal
tijdcheques of door om het even welke ande
re truuk, moet er niet aan denken op onze 
steun te rekenen, aldus Gabriels. 

De VU-voorzitter heeft reden tot ongerust
heid: Ik vrees de konsekwentles van de 
paragraaf uit het regeerakkoord die zegt dat 
de partijen die het huidige akkoord onderte
kenen, in ieder geval de ontwerpen betref
fende de fiskale verantwoordelijkheid van de 
gemeenschappen en de autonome verkie
zing van de raden, in de lijst met dringende 
wetsontwerpen zullen opnemen. in^n 

P-SPROKKELS 
Twee dagen vergaderde de Vlaamse Raad 

vorige week, met een reeks interpellaties en 
vragen op de agenda. 

mHugo Coveliers vroeg Minister Weckx naar 
de beperkte beluisterbaarheid van Radio 3 
door de komst van Radio Donna in de 
Antwerpse Regio. Er zijn plannen om Radio 
3 alleen over de kabel uit te zenden. Zo 

kunnen luisteraars met gewone toesteilen de 
klassieke muziekzender niet meer beluiste
ren. Het kan niet dat het kultureel aanbod op 
die manier wordt verschraald. 

• Bij ondenA/ijsminister Van den Bossche 
bepleitte raadslid Appeltans de WS-eis om 
zonder uitstel de sociale toelagen voor het 
HOBU bij dekreet te regelen. 

Wijlen minister Coens voorzag hiervoor 40 
miljoen frank op de ontwerpbegroting 92. De 
nieuwe Vlaamse Regering moet deze zaak 
zo vlug mogelijk definitief regelen. 

• F. Dewinter interpelleerde de Vlaamse 
meerderheidsfrakties over de verdere uitvoe
ring van de staatshervorming. Hij meent dat 
het nationale regeerakkoord regelrecht in 
gaat tegen het Vlaamse regeerakkoord. Vic 
Anclaux onderstreepte dat de kern van de 
VB-interpellatie in feite door de nationale 
regering in de komende weken moet beant
woord worden. 

Dit heeft rechtstreeks niets te maken met 
de dialoog van Gemeenschap tot Gemeen
schap. Het inschrijven van de tien punten 
voor institutionele hervormingen in een 
Vlaams regeerakkoord is nieuw. Voor de VU 
zijn deze punten, programmapunten en geen 
agendapunten. De resultaten van deze dia
loog zullen wel geregeld geëvalueerd wor
den. 
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DIT IS BELGISCH 

FRANSTALIGE MINISTERS 
BEHEREN 65% VAN DE MIDDELEN 

Wanneer het Belgische kalf financieel nog 
niet helemaal kopje onder is gegaan, dan is 
dit voornamelijk te danken aan de inbreng 
van de Vlamingen. Cijfers genoeg om deze 
stelling te staven. De Vlamingen staan in 
voor 63% van de Belgische belastingsont
vangsten, tenwijl ze slechts 58% van de 
bevolking uitmaken. Een recente studie van 
de Leuvense ekonoom en PW-senator Paul 
De Grauwe laat er evenmin twijfel over 
bestaan. Omtrent de inspanningen die men 
zich in het verleden heeft getroost om de 
financiële toestand van het land terug ge
zond te maken en de fameuze rentesneeuw
bal terug te dringen, stelt hij onomwonden: 
„ Vlaanderen en Brussel dragen de volledige 
last van het terugdringen van de rente-
sneeuwbal, door meer belastingen en min
der uitgaven. Wallonië is erin geslaagd geen 
frank bij te dragen." En ondertussen is wel 
iedereen ingelicht over de grote scheeftrek
kingen in de Sociale Zekerheid. In 1989 
bijvoorbeeld kende Wallonië een tekort van 
zegge en schrijve 102 miljard frank! Dit werd 
op Belgisch vlak gekompenseerd door een 
overschot in Vlaanderen en in Brussel van 
respektievelijk 87 en 15 miljard frank. 

In het niet rimpelloze Belgische huishou
den draagt de Vlaamse leeuw dus merkelijk 
meer bij dan de Waalse haan. Komt dit ook 
tot uiting in het beheer van en de macht over 
die centen? Een bescheiden oefening levert 
in elk geval enkele merkwaardige vaststellin
gen op. 

65% 35% 

NUÏÏIGE OEFENING 
Twee dokumenten leggen we naast el

kaar. Vooreerst de lijst van de ministers in de 
pas gevormde nationale regering Dehaene I 
met hun respektieve bevoegdheden. Daar
naast plaatsen we de ontwerpbegroting voor 
het jaar 1992 zoals ze door de vorige rooms-
rode-VU regering werd opgesteld. Uiteraard 
zal de huidige regering die begroting nog wat 
aanpassen, en meer bepaald enkele bespa
ringen moeten doorvoeren. Niettemin blijft 
het interessant om na te gaan hoeveel geld 
gepaard gaat met de bevoegdheden van de 
diverse ministers. 

Ook de begrotingen van de instellingen 
van openbaar nut (ION) worden in rekening 
gebracht, de uitgaven voor de overheids
schuld en de dotaties aan het Hof, het 
parlement e.a. niet. De cijfers werden afge
rond. 

Het algemene totaal bedraagt dus 1.402 
miljard frank, waarvan, herinner u de inlei
ding, de Vlamingen relatief meer hebben 
ingebracht dan de Franstaligen. 

FRANSTALIGE 
MINISTERS: 
G. Coëme 
— Verkeer en PTT 
— diverse ION (RTT) 
P. Moureaux 
— Sociale Voorzorg 
L. Onkelinx 
— Volksgezondheid en Milieu 
— enkele ION 
J.M. Dehousse 
— Wetenschapsbeleid . . . . 
R. Urbain 
— Buitenlandse Handel . . . 
M. Wathelet 
— Justitie 
— Ekonomie 
P. Maystadt 
— Financiën 

TOTAAL: 917,1 MILJARD FRANK 

NEDERLANDSTALIGE 
MINISTERS: 

"""" J.L D.h,e™ •"'""' 
110 — eerste minister io 4 
412 L. Delcroix 

— Defensie ioo,5 
191,5 A. Bourgeois 

— Landbouw 13,1 
48,6 — Middenstand 6 8 

5 M. Smet 
— Arbeid 37,1 

10 M. Offeciers 
— Begroting 

2,5 W. Claes 
— Buitenlandse Zaken 8,7 

28,3 L. Tobback 
36,2 — Binnenlandse Zaken 11,9 

— Rijkswacht 23,3 
73 — Hulpfonds Gemeenten 7 

F. Willockx 
— Pensioenen 249,2 
E. Derycke 
— Ontwikkelingssamenwerking . . . 17,6 

TOTAAL: 485,6 MILJARD FRANK 

CVP IN DE ZAK 

Philippe IMoureaux en Guy Coëme, de 
twee PS-superministers! (foto VUM) 

De Franstalige ministers beheren hiervan 
917 miljard of ongeveer 65%! Vooral de 
Waalse socialist Guy Coëme is met zijn 
bevoegdheid over enkele belangrijke ION 
(zoals de RTT, de Regie der Posterijen, de 
Regie der Gebouwen .) een grote slokop. De 
Nederlandstalige ministers beheren, volgens 
deze ruwe berekening, slechts 35% van de 
nationale uitgaven. 

Vooral de CVP-ministers beschikken over 
magere budgetten. 

In de ministerraad moet er grondwettelijk 
een pariteit bestaan: de eerste minister uit
gezonderd dienen er evenveel Franstalige 
als Nederlandstalige ministers te zijn. De ene 
minister weegt financieel evenwel heel wat 
zwaarder dan de andere. En het zijn vooral 
de Franstalige ministers die de vetste potten 
beheren. 

Hans Bracquené/Filip Delos 
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TAALTOESTAND 

DE ACHTERKANT 
VAN EEN IDENTITEITSKAART 

Zoals gemeld in ons blad van 21 februari 
jl., heeft gewezen VU-senator Rob Vande-
zande gelijk gekregen van de Raad van 
State: onze fiuldlge Identiteitskaarten zijn 
onwettig want in strijd met de taalwet. Deze 
bepaalt Immers dat in eentalige gebieden 
alle officiële berichten eentalig moeten zijn, 
niet viertalig. 

Wij zouden hierop niet terugkomen, ware 
het niet dat een aantal lezersbrieven, vooral 
in De Standaard, en enkele andere publieke 
reakties, deze bescheiden overwinnaar afde
den als beuzelarijen van ,,een medlageil 
politlkus". 

ONDEMOKRATISCH " ^ 
Dat Rob Vandezande een medlageil politl

kus zou zijn kan alleen beweerd worden door 
mensen die hem helemaal niet kennen. Hij is 
een onderlegd jurist, geen politlkus meer, 
wel een koppig en konsekwent volksnationa-
llst. Maar hij is mans genoeg om zich tegen 
beledigingen te verdedigen. Op dit aspekt 
van de zaak willen wij hier niet ingaan. Wel 
op wat er achter zit. 

Het is allemaal begonnen met Charles-
Ferdinand Nothomb, PSC-volksvertegen-
woordiger en huidig Kamervoorzitter. Toen 
hij minister van Binnenlandse Zaken was, 
beviel hij van de gedachte, viertalige identi
teitskaarten te doen vervaardigen. De man is 
niet alleen van nature eigengereid, hij is 
vooral unitarist. 

Door op eigen houtje, d.i. zonder tussen
komst van het parlement, viertalige identi
teitskaarten te doen maken, heeft Nothomb 
een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving 
en tevens op de demokratle. 

Een inbreuk op de demokratle omdat een 
wijziging van om het even welke wet alleen 
door een andere wet, d.i. door de wetgever, 
dus het parlement, kan gebeuren. Ministers 
zijn daar om de wetten, die ,,de soevereine 
bevolking" gemaakt heeft, uit te voeren. 
Indien ze die wensen te wijzigen dan kunnen 
ze een wetsontwerp indienen. Zolang dit 
door de beide Kamers niet aangenomen is 
en door de Koning bekrachtigd, blijft het een 
stuk papier. 

Seigneur Nothomb heeft zich in 1985 aan 
deze regel niet gestoord. Ofwel wist hij niet 
dat hij met zijn aangevochten Koninklijk 
Besluit een wet wijzigde ofwel bedoelde fiij 
dit. 

Als hij het niet wist, had hij zich kunnen 
laten voorlichten, bv. door de Raad van 
State. Er bestond toendertijd al deining rond 
zijn voornemen; onschuld kan hij dus moei
lijk inroepen. Waarschijnlijk bedoelde deze 

t ï « r a ? r - i i " -V 

y > % 
Wie durft beweren dat Rob Vandezande een medlageil punmvus ^ou zijn l<ent 
de man niet. De gewezen VU-senator is een koppig en l<onsekwent volksnatio
nalist, vandaar... (foto oann) 

onverbeterlijke unitarist, de ware nationaliteit 
van de Belgen in een viertalige voorstelling 
te verdrinken. 

EEN IDENTITEITSKAART 
TOONT OOK... 

Dat hij een inbreuk pleegde op de taalwet
geving maakt deze inbreuk niet pietluttig, wel 
integendeel. 

Het is juist dat in onze huidige tijd van druk 
internationaal verkeer het nut van een identi
teitskaart niet tot het eentalige binnenland 
beperkt blijkt. De toevoeging van één inter
nationaal gekende taal is verdedigbaar. Dit 
kan het Engels zijn maar ook — omwille van 
het principe — het Esperanto. In elk geval 
had met het oog hierop aan de taalwetgeving 
een uitzondering moeten toegevoegd wor
den. Anders gezegd, dan hadden de verko
zen vertegenwoordigers van Vlamingen en 
Walen daarover aldus moeten beslissen, niet 
minister Nothomb in z'n eentje. 

Want waarin ligt het internationale, tevens 
nationale, belang van onze identiteitskaart? 
In het gezicht dat wij hierdoor aan de wereld 
tonen. 

De vraag is of wij, Vlamingen, aan de 
wereld een Nederlands gezicht willen tonen 
(en de Walen een Frans, en de Duitsers een 
Duits) dan wel een viertalig, kleurloos ge
zicht. 

Dit laatste stemt weliswaar overeen met de 
banale, kleurloze, onduidelijke indruk die 
België op het buitenland vaak maakt. 

:ÖNZË 
GROEPSIDENTITEIT 

,,Wlj" willen daar eindelijk van af. En hoe 
Europeser ons levenskader wordt, hoe groter 
de behoefte aan duidelijkheid hierover. Dat 
is aan ons toekomt om uit te maken welk 
gezicht wij de buitenwereld tonen en niet aan 
een Waalse belgicist, is wat oud-senator 
Vandezande heeft willen aantonen. 

Een klein stukje wet, zonder terugwerken
de kracht, en dus ook zonder kosten, volstaat 
om de ondemokratische en onvolkse maatre
gel van ex-minister Nothomb ongedaan te 
maken. 

Karet Jansegen 
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SOCIAAL 

DE CHIRO EN 
DE MULTIKULTURELE 

SAMENLEVING 

O
p 15 maart houdt de Chiro een 
krakmoment: springen voor 
vriendschap en gelijktieid. Op 
de vooravond van de Internatio
nale Week tegen het Racisme, 
een Initiatief dat Jongeren te
gen Racisme en School zonder 
racisme vastl<noopten aan de 
VN-dag tegen het racisme op 
21 maart, wil de Chiro laten zien 
dat ze vriendschap en gelijk

heid wenst tussen alle kinderen en jongeren, 
zonder onderscheid in afkomst, huidskleur of 
kuituur. 

De Chirojongens en -meisjes w/iiien in elke 
gemeente of parochie met ludieke dingen als 
trampolinespringen, touwtjespringen, met de 
springbal wippen,... tegelijk reklame maken 
voor de Nationale Manifestatie voor Demo-
kratie en Verdraagzaamheid van 22 maart in 
Brussel. 

Een jeugdbeweging ,,die aan politiek 
doet", het roept steeds vragen op. De Chiro 
beschouwt het vanuit haar vizie op mens en 
samenleving als een bijzondere opdracht 
een bijdrage te leveren aan de uitbouw van 
een multikulturele samenleving. Om dit mo
gelijk te maken is het noodzakelijk kinderen 
en jongeren op te voeden tot volwassenen 
met een open geest, bereid en in staat tot het 
aksepteren van mensen die een andere 
kulturele achtergrond en zienswijze hante
ren, zo staat in de principe-verklaring. 

ANTWERPEN-NOORD 
De Chiro neemt echter ook stelling naar de 

overheid toe. Zo pleit men bvb. voor het 
verlenen van stemrecht aan migranten (er 
wordt wei niet gespecifieerd op welk nivo). 
Ooit heeft „men" gemeend iets te moeten 
doen aan het lot van de arbeiders, maar 
vergat „men" henzelf erbij te betrekken. 
Ooit moest in Amerika de „negerslaaf" her
stel van bazisrechten venverven. Alleen was 
het niet altijd duidelijk hoe die zwarte zelf 
inspraak en spreekrecht kreeg. Voorwaarde 
voor een harmonieus samenleven, sine qua 
non, zal ongetwijfeld het verlenen van stem
recht aan migranten zijn. 

N̂ et het Chiro-jaartema van '91 tot '93, 
Anders kan gewoon, beoogt men verder te 
werken aan verschillende houdingen: van 
openheid en tolerantie, van stil te staan bij de 
kulturele eigenheid, en van openheid naar 
andere kuituren. Het vormt een onderdeel 
van een grootscheepse kampanje van de 
Chiro. Niet alleen sensibilizatle van de eigen 
leden is hiervan de bedoeling, maar ook aan 
de uitbouw van kontakten met migranten(or-
ganizaties) en de samenwerking met deze 
organizaties wordt gewerkt. 

Enkele voorbeelden: voor de groepen die 
een Initiatief tot samenwerking met migran
ten wensen te nemen en hierbij enige bij-

Tot vorig Jaar kon Je bij teleids-
verantwoorcleiilken en veldwer* 
kers in de migrantensektor horen 
dat de jeugdbewegingen, ook In 
de koncentratiewtfken, nog vHj 
gesloten waren voor migranten
kinderen. Het verwijt is bi| de 
Chiro niet in dovemansoren ge
vallen. De Chiro Is de eerste 
Vlaamse jeugdbeweging die met 
een ambitieuze en ontvangrijke 
kampanje duidelijk kiest voor een 
open en multikulturele samenle
ving. 

stand willen krijgen, wordt een Handleiding 
voor multikulturele initiatieven samenge
steld. De lokale Chirogroepen worden verder 
opgeroepen om een kontinue vorm van sa
menwerking aan te gaan met een migranten
werking in de buurt. Er wordt verder een 
wandeling door Brussel opgesteld, waarin 
men op zoek gaat naar de gevolgen van de 
migratie en de vreemde invloeden op de 
ontwikkeling van de stad sedert de tiende 
eeuw. 

Met de organizatie van een multikulturele 
kampen en weekends heeft de Chiro al 
ervaring opgedaan. In Brussel loopt een 
gezamenlijk programma van Chiro met de 
Vereniging voor Marokkaanse Jongeren 
(VMJ, niet te verwarren met VNJ) waarin 
door ontmoeting en diverse kreatieve aktivi-

telten de Vlaamse en Marokkaanse kinderen 
en jongeren elkaar en eikaars kuituur leren 
kennen en leren waarderen. 

Het is ook de bedoeling om in Antwerpen-
Noord, waar momenteel geen aanbod van 
permanente groepsvorming voor kinderen 
en jongeren bestaat, een gemengd-kulturele 
groep op te starten. In Limburg heeft men 
daar ai ervaring mee. Zo is ongeveer de helft 
van de Chiro van Kolderbos (Genk) bvb. 
migrant, en bestaat de Chiro van Eisden 
zowel wat leiding als wat leden betreft voor 
het grootste deel uit migranten. 

MESSNEDE 
In het leldingsblad Dubbelpunt (maan '92) 

staat een interview met Peter Merckaert, 
groepsleider van de Chirogroep van Sint-
Anneke Koekeiberg, die dit jaar startte met 
een bikultureel projekt. Toen de groep verle
den jaar een spagetti-weekend organizeerde 
kwam het tot een handgemeen met enkele 
Marokkaanse jongeren die op straat rondhin
gen. Het leverde Peter een diepe messnede 
op in de arm en vier dagen ziekenhuis. Toch 
veranderde dit zijn zienswijze op de migran
ten niet: „Ik denk dat mensen die niet in 
migrantenbuurten wonen, maar die er 
slechts af en toe komen of erover horen via 
pers en verkiezingspropaganda, vlugger ra
cist worden dan wij. Als je er dagelijks mee 
gekonfronteerd wordt, als je niet buiten kan 
komen zonder datje migranten ziet, dan zie 
je ook wel dat de meesten mensen zijn als jij 
en ik; diegenen die lastig doen en die met 
messen steken, zijn slechts een kleine min
derheid, en daar hebben de andere migran
ten vaak zelf schrik van." 

De Chiro zet met deze projekten moedige 
stappen. Men beseft terdege dat dit geen 
makkelijke opdracht is. Niet voor de nationa
le leiding, ook niet voor het kader van de 
beweging. Maar de Chiro heeft tenminste 
rezoluut gekozen voor de enige weg die 
mogelijk is. Een andere weg dan integratie is 
er niet. De grootste jeugdbeweging van 
Vlaanderen loopt voorop, en dat is verheu
gend. 

(Pdj) 
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T PANDREITJE IS ER GEWEEST 
Uit West-Vlaanderen twee berichten die 

liefhebbers van historische gebouwen niet 
vrolijk zullen stemmen. Er is de schandelijke 
afbraak van 't Pandreitje, een gevangenis-
kompleks uit vorige eeuw, te Brugge en de 
dreigende sloop van de merkwaardige villa 
Le Coeur Volant te De Haan. 

Onmiddellijk na zijn aantreden als minis
ter, ook verantwoordelijk voor het Vlaams 
gemeenschapspatrimonium, verklaarde mi
nister Sauwens aan WIJ van 7 februari j . l . :„ 
Wat de financiering van de monumentenzorg 
betreft moeten we alternatieve financierings-
vormen zoeken en ekstra middelen om de 
monumentenzorg in een hogere versnelling 
te brengen." 

En wat het bewuste Pandreitje betreft:,. Ik 
nam de beslissing tot het opnemen in proce
dure van bescherming van de oude gevange
nis van Brugge. Wij moeten ook zorg dragen 
voor het 19de eeuwse patrimonium." 

Deze woorden waren nog maar net geno
teerd of in Brugge deden de bulldozers hun 
vernielende werk. 

Geschokt door deze waanzin traden de 
VU-jongeren va, Brugge in aktie. 't Pandreit
je kermt, Sauwens beschermt; was de niet 
mis te verstane slogan waarmee zij de af
braak aankloegen. In een pamflet gipsten zij 
het gesjoemel waarmee met de beslissing 
van Sauwens een loopje werd genomen. 

VUJO-Brugge kloeg aan dat zowel het 
Brugse kollege van burgemeester en sche
penen, de politie en de NV IMSAY dit besluit 
hebben ontweken, tegengewerkt en ten
slotte overtreden hebben. 

In de kustgemeente De Haan wordt Le 
Coeur Volant, de merkwaardigste villa van 
het dorp, met sloping bedreigd. Het huis 
werd in 1925 in Normandische stijl opgetrok
ken en is een uitzonderlijk voorbeeld van 
kustarchitektuur, eigen aan de tijd toen het 
toerisme zich aan de Vlaamse kust ontwik
kelde. 

Eerst kwamen de begoeden, voornamelijk 
Franstaligen, grote sier maken en later, wan
neer de congé payé ingevoerd werd, ook het 
gewone volk. 

Le Coeur Volant was het eerste sterrenres
taurant van het hele land, beroemde akteurs, 
artisten, politici en wetenschapslui kwamen 
er langs. James Ensor en Albert Einstein 
tafelden er nog samen. Het huis heeft naast 
architektonische en landschappelijke waar
de dus ook enig historisch belang. 

De nieuwe eigenaar wil de Coeur echter 
slopen en diende daartoe een sloop- en 
bouwaanvraag bij het gemeenbestuur in. 

e Het stadsbestuur heeft het besluit van 
it Sauwens niet uitgevoerd, op basis daarvan 
e heeft de politie geen enkel initiatief genomen 
I- om de afbraakwerken stil te leggen en heeft 
3 de firma bedenkelijke praktijken gebezigd 
a om het beschermingsbesluit te overtreden. 

En VUJO geeft enkele voorbeelden van 
•r wat zij mafiapraktijken van de firma noemt: 
s - de firma heeft na het bescherminsgbe-

sluit de afbraakwerken versneld, waarbij zij 
de meest kritieke en waardvolle delen van 

3 het beschermde gebouw heeft getroffen, 
• - de firma heeft er zich niet aan gestoord 
' om 's nachts delen van de afbraak weg te 
3 voeren, de omwoners kunnen van het nacht-

Tegen deze wilde plannen bracht de Haan-
se bevolking 1.850 protesthandtekeningen 
samen om het aloude koncessiegebied tus
sen tram en strand, waarbinnen de Coeur 
gelegen is te beschermen en ook het betrok
ken BPAte herzien. Aan honderden vensters 
hangen affiches met de boodschap SOS De 
Haan-koncessie. 

Het gemeenbestuur van De Haan heeft 
oren naar het volkse protest en besloot in de 
raad van februari j . l . unamiem bij de admini
stratie een aanvraag in te dienen om heel de 
koncessie, de Coeur inbegrpen, als dorpsge
zicht te rangschikken. 

VU-senator Jan Loones, altijd bij de pinken 
wanneer de kust op de tocht komt, heeft het 
protest in een brief aan minister Sauwens 
vertolkt:,,Er kan niet genoeg benadrukt wor
den dat de bescherming van de koncessie en 
minstens van de Coeur, tot de morele plicht 
van de overheid behoort. Afbraak van het 

lawaai getuigen, 
- afbraakafval werd ter plekke in brand 

gestoken wat niet alleen strijdig is met de 
gemeentebesluiten maar eveneens haar ver-
nielingsdrang aantoont. 

De VU-jongeren zeggen geschokt te zijn 
door het gebrek aan respekt voor de rechts
staat vanwege de stedelijke overheid en van 
het samenspel tussen de Stad en bedenkelij
ke private initiatieven. VUJO vraagt dan ook 
maatregelen tegen de stedelijke overheid en 
schadevergoeding van de firma IMSAY. 

De afbraakwerken gaan door, 't Pandreitje 
is er geweest... 

gebouw staat gelijk met moord op een uit
zonderlijk stuk bouwkundig erfgoed en ver
minking van een nog gaaf en autentiek 
villadomein." 

De (voorlopige) bescherming dringt zich 
zeer snel op. 

Jan Loones: ,,Er moet immers over ge
waakt worden dat dit gebeurt binnen de 
wettelijk bepaalde termijn waarin de ge
machtigde ambtenaar van Stedebouw al dan 
niet een sloopvergunning aflevert na het 
ongunstig advies van het schepenkollege." 

Loones vraagt dan ook dat minister Sau
wens vlug tot de dringende voorlopige be
scherming besluit. 

Tijdens het komende weekeinde bezoekt 
Sauwens De Haan om zich van de toestand 
te vergewissen, hij heeft de bedoeling de 
aanloop van de beschermprocedure in te 
zetten. 

LE COEUR VOLANT TEGEN DE VLAKTE? 
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GEZAMENLIJKE STRIJD 
VOOR BIO-BRANDSTOFFEN 

Senator Jan Loones en nieuw VU-provincieraadslid Guido Lammerant: land
bouw ook ten dienste stellen van de energievoorziening! (toto Leerman) 

landschapszichten want geelbloeiende kool- wagenpark van de provincie zelf met uitbrei-
zaadvelden zijn prachtig... 

Dat ook de EG-kommissie deze zienswijze 
steunt blijkt uit het voorstel om de aksijns op 
bio-brandstoffen met 10% te verlagen. 

ding naar de gemeenten. 

HET GOEDE 
VOORBEELD 

B
IO-BRANDSTOFFEN zijn brand
stoffen die bekomen worden na 
scheikundige bewerking van 
landbouwgewassen, bv. tarwe en 
koolzaadolie. Ze worden in be
paalde verhoudingen gemengd 
met benzine of diesel en blijven 
even geschikt om motoren aan te 
drijven. In de buurlanden Neder
land en Frankrijk is men al een 
stapje verder dan in Vlaanderen. 

Daar worden nu al studies uitgevoerd en 
eksperimenten beproefd. 

Zo wordt in Nederland gestudeerd rond de 
verwerking van tarwe tot bio-etanol. Dit pro-
dukt kan tot 15% worden vermengd met 
gewone benzine zonder problemen of aan-
passigen voor de motor. Volgens de eerste 
studieresultaten lijkt dit projekt haalbaar. 

In Frankrijk wordt al op relatief grote 
schaal geëksperimenteerd met de esterisatie 
van koolzaadolie tot diester, dat tot 20% 
perfekt met diesel kan worden vermengd. In 
een aantal steden in Frankrijk proberen de 
stadsbusomenteel het mengsel uit. 

Op de jongste zitting van de Westvlaamse 
provincieraad heeft het nieuwe VU-provin
cieraadslid G Lammerant uit Wulpen, zelf 
landbouwer maar ook landbouwingenieur, 
meteen de belangstelling van zijn kollega's 
gewe een boeiende tussenkomst over deze 
aangelegenheid. 

DALING COp 
Guido Lammerant schetste de Nederland

se en Franrimenten en wees vooral op de 
milieuvoordelen van het gebruik van bio
brandstoffen. Zo is er in vergelijking mett 
gebruik van fossiele brandstoffen, bij gebruik 
van bio-brandstoffen een daling van de COj-
uitstoot. Ook de roetneerslag, de geurhinder 
en de zwavelhoudende uitstoot verminderen. 

Daarnaast gaf merant ook een overzicht 
van de vele positieve gevolgen voor de 
landbouwsektor, waarvan de leefbaarheid 
momenteel meen meer bediskussieerd 
wordt. Het aanwenden van landbouwproduk-
ten voor de energievoorziening kan immers 
bijdragen tot de vermindering van de land
bouwoverschotten. Onrechtstreeks dalen 
dan ook e EG-subsidies bij het afvoeren van 
die overschotten, is het land minder afhanke
lijk van de invoer van niet-hernieuwbare 
grondstoffen, en wordt de handelsbalans 
aldus positief beïnvloed. In de tweede plaats 
betekent deze rekonversie nieuwe kansen 
voor het platteland. Met bovendien unieke 

Naar aanleiding van een studie
dag voor de Europese boerenor-
ganisaties, een initiatief van VU-
Europartementsiid Jaak Vande-
meulebroucke, idjn senator Jan 
Looms en provincieraadslid Gui
do Lammerant (Wulpen) een be-
wustwordingskampanje gestart 
voor het g^ruik van blo-brand
stoffen bij de energievoorzje-
ning. Volges Loones en Lamme
rant moeten zowel de Vlaamse 
Gemeenscliap als de provincie
besturen stappen ondernemen 
om de studie over en het gebruik 
van blo-brandstoffen te promo
ten. 

Guido Lammerant stelde meteen voor dat 
het Westvlaamse provinciebestuur stappen 
zou ondernemen om de bijmenging van bio
brandstof in West-Vlaanderen te propage
ren. Volgens Lammerant kan de provincie 
zelf het goeie voorbeeld tonen, beginnend 
met het openbaar vervoer in Brugge, het 

Aansluitend bij dit initiatief heeft senator 
Jan Loones op zijn beurt parlementaire vra
gen gericht aan de gemeenschapsministers 
Sauwens van Verkeer en De Batselier van 
Leefmilieu, aan verkeersminister Dehaene 
en aan staatssekretaris De Keersmaeker van 
Landbouw. In zijn vragen wil Loones van de 
eksellenties weten of zij, in navolging van 
Nederland en Frankrijk, overwegen om der
gelijke studies en/of eksperimenten ook te 
laten uitvoeren in ons land en welke instel
ling daartoe het best geschikt zou kunnen 
zijn. Loones vraagt de ministers ook of zij 
bereid zouden zijn om de voertuigen van hun 
eigen kabinet en administratie bij het ekspe-
riment te betrekken. De federale regerings-
wissel zal uiteraard voor enige vertraging 
zorgen, maar Loones is van plan ook de 
nieuwe ministers aan te pakken. 

Voor provincieraadslid Guido Lammerant 
betekent de kampanje alvast een goede 
politieke start. Dat is des te meer het geval 
omdat zijn tussenkomst getuigt van een 
brede toekomstvisie omtrent de maatschap
pelijke en ekonomische impakt van de land
bouw. (JHV) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD M 

OEKRAINERS ^ • T ' ' ^ 
De Oekraïners zijn in meer dan één op

zicht vergelijl<baar met de Witrussen. Ook zij 
zijn met de Russen verwant, zij het wat 
minder dicht dan de Witrussen. 

Ook zij kennen een niet ongevaarlijke 
graad van verrussing. 

Ook zij werden aanvankelijk door Lenin 
gemobillzeerd tegen het Grootrussische tsa
ristische chauvinisme. 

Ook zij werden nadien door Stalin en 
anderen op een gruwelijke wijze geterrori-
zeerd (een moedwillige hongersnood die 
miljoenen Oekraïners het leven kostte, 
dwangarbeid en massamoorden op al wie 
enigszins nationaal-Oekraïens optrad). 

Ook zij kregen na de oorlog — die Oekraï
ne meer dan welke andere streek van de 
Sovjet-Unie trof — een nepzetel in de Ver
enigde Naties. 

VERSNELD 
ONAFHANKELIJKHEIDS
STREVEN 

Maar veel sterker dan de Witrussen ont
wikkelden de Oekraïners, als reaktie, een 
felle rationalistische weerstand. Deze werd, 
tot in de vijftiger jaren, ook met de wapens 
bedreven. 

Het is nodig, dit alles te bedenken bij het 
overschouwen van een sleuteljaar als 1991. 

Oekraïne is zeker niet haantje-de-voorste 
geweest in het ontbindingsproces van de 
Sovjet-Unie. Brezjnev had dan ook nog kort 
voordien zeer brutaal alle Oekraïensgezin-
den uitgeschakeld zodat de KP aldaar uiterst 
volgzaam was tegenover Moskou. 

Tot aan de kommunistische augustus-
staatsgreep, in wat dan nog de Sovjet-Unie 
heet, blijven betogingen voor onafhankelijk
heid verboden. 

De ontwikkeling naar een eigen staat toe 
versnelt aanmerkelijk na het mislukken van 
die staatsgreep. Het Oekraïense parlement 
weigert zelfs afgevaardigden te zenden naar 
de nieuwe Opperste Sovjet (21 oktober). Het 
stelt in de plaats daarvan voor, een soort 
inter-republieken-kommissie op te richten 
om bilaterale en multilaterale vraagstukken 
op te lossen. 

Op 1 december wordt een referendum 
gehouden dat een duidelijke meerderheid 
voor onafhankelijkheid oplevert. Zodoende 
ontstaat een nieuwe grote Staat, even be
volkt als Frankrijk, groter in oppervlakte en 
voorzien van (of belast door) een Indrukwek
kend arsenaal kernwapens. 

Een oude vrouw eet met lange tanden 
in de soepkeuken van Kiev in Oekraï
ne van de Westerse voedselhulp. 

(foto epa) 

Oekraïne is, in zijn huidige grenzen, 
geenszins een hmogene volksstaat. Er wo
nen 22% Russen (uit oude en recente inwij
king, vooral in het oosten) en enkele andere 
volksgroepjes. 

Met de Polen hebben de Westoekraïners 
een oude en niet zo beste verhouding. Polen 
vormden een paar eeuwen lang de boven

laag in Oost-Galicië. Zij veroorzaakten, pas
sief én aktief, de verpoolsing van de dunne 
Westoekraïense bovenlaag. De meesten 
weigerden het Oekraïens als een gelijkwaar
dige taal te erkennen. In Oost-Galicië gold 
Oekraïens als een dialekt van het Pools, in 
het Tsaristisch Rusland als een dialekt van 
het Russisch. 

PROBLEMEN MET 
DE BUREN 

Oost-Galicië maakt sedert de laatste Po
lendeling (Hitler-Stalin) deel uit van de Oek
raïne. Na de oorlog werden de meeste Polen 
daar uit verdreven en opgeschoven naar 
Oost-Duitsland, dat op zijn beurt ontvolkt en 
met deze Polen herbevolkt werd. Een kleine 
Poolse volksgroep woont nog rond Lemberg 
(Oekraïens Lviv, Pools Lwow). 

De Poolse overheden laten luidop horen 
dat zij hun mensen in Oost-Galicië niet 
vergeten. Toch eisen zij geen grenskorrek-
ties. Aan de Poolse oostgrens raken zou 
immers van de weeromstuit vragen kunnen 
doen rijzen over hun westgrens... 

Een ander probleem is dat van de Krim. Dit 
schiereiland behoorde nooit tot de Oekraïne. 
Sovjet-president Khroestsjov (zelf Oekraïe-
ner) ,,schonk" het in 1954 aan Oekraïne, 
nadat de inheemse bevolking. Tataren, door 
Stalin wegens al dan niet vermeende kolla-
boratie met de Duitsers naar Azië wegge
sleept werd en vervangen door... Russen. 
Klandestien zijn een aantal Tataren (5% van 
de Krimbevolking) teruggekeerd. Zij blijven 
autonomie opeisen. 

Ook met de Roemenen zijn er wrijvingen. 
Een gedeelte van het zogenaamde Moldavië 
wordt van oudsher door Oekraïeners (en 
meer recentelijk ook door Russen) bewoond. 
Die willen natuurlijk niet meegezogen wor
den naar Roemenië. 

Karel Jansegers 

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

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

Pas hermgenchte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81 10 17 
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HET HONDELEVEN 
VAN SAMSON 

S
AMSON heeft reeds heel Vlaan
deren veroverd. Ook in het bui
tenland is z'n opmars niet meer 
te stuiten, tot ver buiten onze 
grenzen bestaat er grote interes
se voor dit hondje dat momen
teel in het Brabantse Dilbeek 
woont. 

Het is dan ook naar Dilbeek 
dat we ons reppen voor een 
ontmoeting waar honderddui

zenden Vlaamse kindertjes enkel maar van 
durven dromen. Onze zakken puilen uit van 
de hondebrokjes, want eerlijk toegegeven, 
ook wij zijn tuk op die gemoedelijke keffer. 
Voor de gelegendheid draagt onze fotograaf 
een honkbalpet met Samson erop, een T-
shirt met opgestikte Samson-motiefjes en 
dito onderbroek. Vanachter z'n kiezen peu
tert hij nog een stukje Samson-brood weg, 
restant van een karig middagmaal. 

Een goedlachse Danny Verbiest opent de 
deur van z'n fraai gerenoveerde woning. 
Gehuld in een Samson-trui, z'n voeten in 
Samson-sloffen gestoken leidt hij ons door 
de hal. De wanden van de hal hangen vol 
met Samson-posters, Samson-kalenders, 
gouden (Samson) platen. In de verte horen 
we een Samson-liedje op de radio. We vegen 
onze voeten af aan een Samson-mat en 
treden de stemmmige woonkamer van Dan
ny Verbiest binnen. We diepen ons bandre-
kordertje uit ons Samsonite-aktentasje en 
het gesprek kan beginnen. Eerst iets drin
ken? Samson-bier bestaat nog niet, dan 
maar een ,,Maeske". Danny drinkt koffie uit 
een originele Samson-mok. 

Momenteel is Danny Verbiest ,,Kultureel 
(vaste) medewerker bij de BRTN", wat o.a. 
wil zeggen akteur, scenarioschrijver, zanger, 
kindervriend en hond. Maar de liefde voor 
kinderanimatie in het algemeen, en poppen 
in het bijzonder zit hem al zeer lang in het 
bloed. Op z'n zesde ging kleine Danny (toen 
nog zonder baard) voor het eerste naar een 
poppenspel kijken. Sindsdien is hij gebeten 
door de allesverterende poppenkastmikrobe. 
Jarenlang terroriseerde hij z'n familie met 
z'n geïmproviseerde poppenteater. Op zijn 
twaalfde, tijdens de wereldtentoonstelling 
van 1958, ging Danny (nog steeds zonder 
baard) kijken naar hetTjechische, internatio
naal vermaarde poppenteater van SpeibI & 
Hurvinec. Gebiologeerd staarde de reeds uit 
de kluiten gewassen jonge kerel naar de 
voorstelling. Toen iedereen al lang uit de 
zaal was stond Danny zich nog te vergapen 
aan het poppenteater, de eerste poppenkast 

die hij zag zonder gordijntjes. De kleine 
Verbiest raakte aan de babbel met een man 
die de grote Skupa van SpeibI & Hurvinec 
leek te zijn. Danny heeft toen even met de 
poppen van Skupa mogen rommelen, dit was 
het keerpunt in z'n leven, zijn lot was beze
geld : Danny Verbiest zou poppenspeler wor
den. Toch ging dit niet over één nacht ijs... 

POPPENKAST 
Danny Verbiest: „ Toen ik in de middelba

re school zat vond m'n vader dat het welle
tjes was. De studies gingen voor, bovendien 

De CVP-afdellng Vilvoorde mag 
dan at snoeven dat ze sinds vori
ge week een premier In haar gele
deren telt, de rest van de VH-
voordse bevolking loopt daar he
lemaal niet zo hoog mee op. in de 
Zennestad spreekt men aan me
nige tepkast met veel meer ont
zag over een gewezen stadsge
noot die aan de wieg storni van 
het populairste kinderprogram
ma dat ooit op de Vlaamse kifk-
buis verscheen: Danny Verbiest 
aiias Samson. 
U gaat ons toch niet vertellen dat 
u Samson niet kent? Het schijnt 
dat evenveel volwassenen ais 
kinderen, al dan niet stiekem, ver
knocht zi|n aan Vlaanderens po
pulairste beest Zoniet, vraag dan 
eens aan uw kindertjes wie Sam
son is, met die etter^es valt geen 
land meer te bezeilen vanais ze 
die magische naam horen! 

was ik nu toch wel ,een beetje te oud voor die 
stomme poppen', die dan ook prompt in de 
garage verdwenen. Ik herinner mij nog zeer 
goed de plaats waar mijn vader ze had 
weggestopt. Pijnlijk was dat voor mij, temeer 
daar ik wist dat poppenspel niet noodzakelijk 
een kinderspel was. 

Toch kreeg ik op het einde van dat school
jaar de kans van m'n leven. Tijdens de 
jaarlijkse fancy-fair op school zou ik poppen
teater spelen. Ik naar huis, poppen uit de 
garage en opblinken, want die waren erg 
smerig geworden. Maar toen mijn vader 

binnen kwam maakte hij een groot spekta
kel! Hij ging heftig te keer tot ik hem kon 
overtuigen dat het ,voor 't school' was. De 
dag nadien timmerde mijn vader m'n eerste 
echte poppenkast ineen." 

• En toen was u bekend? 
Danny Verbiest: „Wel, ik kreeg toch en

kele aanvragen van plaatselijke verenigin
gen, als twaalfjarige knaap niet te vergeten. 
Ik gaf dat eerste jaar zes voorstellingen. Ik 
kreeg zo'n honderd tot tweehonderd frank 
per opvoering, voldoende om mijn ,teater' uit 
te bouwen. Stilaan groeide mijn poppenkast 
uit tot Teater Malpertuus, hiermee gingen we 
op den duur de professionele toer op. We 
hadden met Malpertuus optredens tot in 
China, wat heel veel poorten voor ons heeft 
geopend." 

• Hoe bent u dan bij de televisie terecht 
gekomen? 

Danny Verbiest: „We werden na onze 
Chinatoernee gevraagd in het programma 
Schildpadplein. Een beetje als gevolg daar
van vroeg men mij om een kinderprogramma 
te presenteren dat Schildpadplein zou ver
vangen. Om budgettaire redenen is dat pro
gramma er nooit gekomen. Toch moest er 
iets in de plaats van Schildpadplein komen. 
Zo ontstond Kameleon, een knutsel- en ani
matieprogramma voor kinderen waarin ik 
eigenlijk mocht doen wat ik zelf plezierig 
vond. Aanvankelijk was ook Kameleon maar 
voorzien als een reeks van drie program
ma's, het werden er tenslotte meer dan 
honderd! Het programma was helemaal 
gaan evolueren, maar toch leed de ploeg van 
Kameleon wat aan metaalmoeheid. Ik heb 
uiteindelijk voorgesteld om er een punt ach
ter te zetten. Daarna heb ik een jaar lang 
geen TV-programma's meer gemaakt." 

• Maar u kwam weer. 
Danny Verbiest: „Op aandringen van Jan 

Ceuleers hapte ik terug toe. Ik werd in 
kontakt gebracht met een jonge talentvolle 
producer, Hans Bourlon. Die wou me een 
spelprogramma laten presenteren, samen 
met Gert Verhulst. Aanvankelijk zag ik dat 
niet zitten, maar na eens gebabbeld te heb
ben met Gert en Hans Bourlon klikte het 
meteen. We zijn dan beginnen werken aan 
een programma, en algauw bleek dat Gert 
een verstandige kerel is met een zeer veelzij
dig talent. Dat programma is volledig uitge
werkt, maar het kwam nooit op antenne 
omdat het veel te duur uitviel." 

• Wanneer komt Samson nu eindelijk uit 
z'n kot? 
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Een familiefoto. Links de sterkbehaarde Samson, in het midden de iets minder beliaarde Danny Verbiest en rechts 
Nan die Samson maakte en ook de zaaioptredens van de Samsonploeg boekt. (Foto ronaid szommer). 

Danny Verbiest: „Gert Verhulst was on
dertussen omroeper geworden Hij vond dat 
er dringend eens iets mocht gedaan worden 
aan de manier waarop de kinderprogram
ma's werden gepresenteerd Gert sprak me 
daarover aan Als kind kwam hij ooit naar 
mijn poppenteater kijken, hij vroeg me om 
eens ,iets' met een pop te doen terwijl hij 
presenteerde Ik kon geen gewone teaterpop 
gebruiken omdat die totaal anders worden 
gehanteerd dan een TV-pop Op amper een 
week tijd hebben wij, eigenlijk vooral mijn 
vrouw Nan, een pop in elkaar geknutseld 
We zouden die pop, een harige hond, gedu
rende vierdagen op het scherm brengen, en 
dan afwachten wat de reakties zouden zijn 
Dat was vier dagen voor kerstmis '89, we 
kwamen rechtstreeks en onaangekondigd op 
antenne, aanvankelijk heel schuchter Het 
bleek een schot in de roos, ook de grootste 
skeptici bezweken voor de charmes van dat 
beestje Zelfs de administrateur-generaal 
van de BRT nep me en vroeg ,zeg wat is dat 
daar allemaal met dienen hond''' Er kwa
men zodanig veel positieve reakties binnen 
dat de BRT vond dat we ermee moesten 
doorgaan Samson was geboren " 

• Wat aanvankelijk een speelse improvi
satie was werd een volwaardig TV-pro-
gramma? 

Danny Verbiest: „We hebben dan op 
zondagochtend de kinderprogramma's aan 
elkaar gepraat, later ook op woensdagna
middag Het heeft een tijdje geduurd alvo
rens we vaste zendtijd kregen Vanaf sep
tember '90 ging de formule zoals we ze nu 
nog altijd kennen van start, dus met meer 
rechtstreeks vanuit de omroepstudio, maar 
vooraf ingeblikt in een heus dekor Helemaal 
in het begin deden Gert en ik, Samson dus, 
korte interventies van 15 tot 20 sekonden die 
afgewisseld werden met animatiefilmpjes, nu 
zijn we soms meer dan 25 minuten in beeld " 

POPULAIR BEESTJE 
• De reakties bij de BRT waren zeer posi
tief zei u. Hoe reageerden de kinderen 
aanvankelijk? 

Danny Verbiest: „Toen we voor het eerst 
een oproep tot de kinderen deden om eens 
een tekeningetje te maken kregen we er op 
slag 8 000 toegezonden We vielen achter
over, bij de BRT had men zoiets nog nooit 
meegemaakt' De keer daarop kregen we 
15 000 tekeningen binnen, dit aantal groeide 
voortdurend aan De laatste wedstrijd hiel
den we tijdens de jongste kerstvakantie, 

meer dan 150 000 kinderen stuurden ons 
een kaartje op' 

Onze CD is de best verkochte plaat van 
1991 Op dit ogenblik hebben we reeds 
132 000 eksemplaren verkocht " 

• Wablief ?! Hoe gaat dat allemaal evolue
ren? 

Danny Verbiest: ,,We kunnen natuurlijk 
met koffiedik kijken, maar ik geloof wel dat de 
toestand houdbaar blijft Vanaf het moment 
dat we van start gingen met de huidige 
formule, in september '90, hebben we altijd 
beroep gedaan op zeer professionele men
sen voor wie Samson echter meer is dan een 
suksesvol kommercieel produkt Dat is een 
belangrijke faktor Bovendien ben ik er zeker 
van dat de figuren Samson en Gert nog een 
hele tijd meekunnen Het klinkt misschien 
pretentieus, maar toen een zekere Walt Dis
ney destijds een grappige muis tekende wist 
hij ook met dat die gedurende zo'n lange tijd 
de wereld zou veroveren Hetzelfde geldt 
voor Herge met z'n Kuifje en Peyo met z'n 
Smurfen Wij houden er een lange termijnvi
sie op na Ik heb teveel respekt voor de figuur 
van Samson om hem gewoon omwille van 
het geld te misbruiken Heel onze ploeg 

ï> 
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hoopt dat Samson een vaste waarde wordt." 

• Hoe groot is de ploeg die Samson 
maakt? 

Danny Verbiest: „Het is een verschrikke
lijk kleine ploeg. Gert Verhulst als akteur en 
Hans Bourlon als producer, beiden zijn ook 
aanbrengers van ideeën, Bart van Leemput-
te als uitstekend regisseur, z'n assistente 
Claudine Huys en ikzelf als scenarioschrijver 
en hond. Dat is de bazisploeg. Later kwamen 
er ook Stef Bos, Koen Crucke en Walter De 
Donder bij. Stef is een uitstekend akteur en 
een fantastisch komponist. Koen is een zeer 
goede kollega en een geweldige akteur, 
Walter De Donder vertolkt op voortreffelijke 
wijze de rol van burgemeester. Uiteraard 
reken ik ook de studiomeester, technici, de 
schminkers, de rekwisiteurs en alle andere 
medewerkers tot onze goeddraaiende groep. 
Als je zo vaak opneemt dan woon je bijna in 
de studio, het is normaal dat er dan een zeer 
hechte band groeit." 

PEDAGOGISCH 
• IMaar de drulc op u als scenarioschrijver 
is wellicht toch het grootst? 

Danny Verbiest: „De druk is verschrikke
lijk groot. Sinds september '90 heb ik nog 
geen adempauze gehad. De inspiratie komt 
ook niet altijd uit de lucht vallen, ik moet mij 
's ochtends achter mijn komputer zetten tot 
het scenario af is. Willen of niet, dat is vaak 
werken tot een gat in de nacht. Totnogtoe 
schreef ik 242 scenario's voor Samson." 

• Op TV loopt alles gesmeerd. Krijgen de 
zaaloptredens van Samson ook zoveel 
belangstelling? 

Danny Verbiest: „Voor onze kerstshow 
liep de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen 
12 keren na elkaar vol, dat is 24.000 man. 
We zijn altijd meer dan een jaar op voorhand 
volgeboekt, de zalen zijn meestal drie maan
den van te voren uitverkocht." 

• Wat maakt een programma als Samson 
nu zo sterk? 

Danny Verbiest: „Eén van de krachten 
van het programma is dat we niets aan het 
toeval overlaten. Alles wordt volledig uitge
schreven. Een wereldberoemde klown heeft 
ooit eens gezegd dat de mooiste improvisatie 
diegene is die je drie maanden tevoren vindt 
en dan drie maanden lang instudeert. Neem 
nu iemand als Toon Hermans, alles, zelfs het 
kleinste zuchtje is uitgeschreven en ingestu
deerd. Een show in een zaal speel je natuur
lijk ettelijke malen, het is dan ook logisch dat 
die groeit en evolueert, op TV is dat anders." 

• Maar enkel dat verklaart toch niet het 
waanzinnige sukses van Samson? Zijn 
andere kinderprogramma's dan slecht ge
maakt misschien? 

Danny Verbiest: „Overandere kinderpro
gramma's spreek ik me niet uit. Wij houden 
in elk geval zeer bewust rekening met een 
aantal elementen. Bijvoorbeeld: kinderen 
zijn niet zo dol op andere kinderen die ze op 
TV zien. Volwassenen denken dat vaak. 

Danny Verbiest: ,,Een kinderpro
gramma hoeft toch niet altijd .peda
gogisch' te zijn. Een kind zit al de 
ganse dag op school, even uitblazen 
met Samson mag toch?" 

(foto Ronald Szommer) 

omdat zijzelf vertederd worden bij het zien 
van kleintjes op de buis. Het sukses van een 
programma als De Kinderakademie is te 
danken aan volwassen kijkers. Kinderen 
hebben nogal vlug de neiging om jaloers te 
zijn op andere kinderen. Ik heb dat vroeger 
ondervonden met Kameleon, mijn tegen
speelster was een jong meisje. Ik kreeg veel 
brieven met de vraag ,waarom mag zij dat 
doen en ik niet, ik kan dat veel beter dan zij'. 

Wij hebben dan geredeneerd dat het kind 
wel aanwezig moet zijn in het programma, 
niet gespeeld door een ander kind, maar wel 
door een figuur die de mentaliteit heeft van 
een kind. Iemand waarmee het kind zich kan 
identificeren, maar wanneer die figuur iets 
doms doet moet het kind er afstand van 
kunnen nemen. Zo iemand is Samson, hij 
denkt rechtlijnig als een kind, begrijpbaar, 
bijna zwart-wit." 

• En de andere akteurs? Wat is hun aan
trekkingskracht? 

Danny Verbiest: „De anderen spelen op 
een zo perfekt mogelijke manier in op de 
situaties, steeds op een speelse maar artis
tieke manier. Het zijn reëele, herkenbare 
karikaturen van mensen. Wij maken eigenlijk 
stripfiguren op TV. Gert is zo'n beetje de 
figuur van de grote broer, de betweter, de 
iets verstandigere Lambik. Gert danst elke 
keer op een slappe koord, maar hij wordt 
nooit gehaat door de kinderen, hij houdt van 
Samson." 

• Voor welke leeftijdskategorie wordt 
Samson gemaakt? 

Danny Verbiest: „We werken op drie 
nivo's. De allerkleinsten zien het poppetje 
dat beweegt en dat allerlei gekke dingen 
doet. Vaak komen er in het programma 
grapjes voor die voor een volwassene onno
zel zijn, maar de kleintjes gaan er plat voor. 
Dan is er het nivo voor de kinderen van 
ongeveer vijf tot twaalf jaar. Die volgen het 
verhaal dat er telkens weer in zit. Dan heb je 
de kategorie plus twaalf, die snappen meest
al de dubbele bodems die in de humor zitten. 
Bij die laatste groep reken ik ook de volwas
senen. Samson is eigenlijk geëvolueerd naar 
een écht familieprogramma." 

• Is er voor Samson een opvoedende taak 
weggelegd? 

Danny Verbiest: „Neen. Ik krijg vaak 
brieven van ondenvijsmensen die mij felicite
ren omdat we zo een geweldig pedagogisch 
programma maken. Misschien is dat waar, 
maar dat is in ieder geval niet onze doelstel
ling. Voor ons moet het leuk zijn. Ik heb zelf 
jaren lang in het ondenvijs gestaan, ik besef 
dus goed dat kinderen van 's ochtends tot 's 
avonds onder stoom staan, laat het dan na 
schooltijd toch even uit zijn met die druk. 
Alles wat op TV komt hoeft toch niet persé 
pedagogisch te zijn ? Maar het is wel zo dat 
wanneer je voor verschillende leeftijdskate-
gorieën speelt, je af en toe toch enige uitleg 
moet geven. Op een speelse manier, niet om 
eens pedagogisch te doen, maar gewoon 
omdat de kinderen het verhaaltje zouden 
kunnen volgen. Anderzijds hebben ze dan 
toch maar weer iets bijgeleerd. Alle informa
tie die wij in het programma geven is korrekt. 
Dat moet wel, want kinderen onthouden die 
dingen omdat Samson of Gert het gezegd 
heeft" 

• Is Samson een rashond? 
Danny Verbiest: „Da's moeilijk om zeg

gen. De meeste mensen denken dat het een 
Bobtail is, maar daarvoor is hij te klein. Het 
zou eigenlijk een Poolse Herdershond moe
ten zijn, daar lijkt hij het best op." 
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• En waarom geen pijphond of een peke-
ninees? 

Danny verbiest: „Toen de idee rijpte om 
iemand naast een omroeper of om roepster te 
zetten zijn we gaan selekteren Zet je een 
aapje naast een ernstig omroeper, dan maak 
je die man belachelijk, zet je een kabouter 
naast een toegewijde omroepster dan breng 
je die vrouw in verlegenheid Ik dacht oor
spronkelijk aan een beer, maar het enige 
waar serieuze volwassenen mee kunnen 
praten is met een hond Als ik tegen een 
kanarie spreek denken ze dat ik geschift ben, 
babbel ik tegen een hond dan is dat normaal 
Maar op de TV zien we al zoveel honden We 
moesten dus een hond maken die met leek 
op al die andere, in geen enkel opzicht 
wilden we die naspelen Het werd dus een 
zachtmoedige, langharige hond " 

• Geloven krnderen dat Samson een ech
te hond is? 

Danny Verbiest: „theestal wel H/lijn eigen 
dochter heeft Samson zien geboren worden, 
hier op tafel, ze ziet Samson in m'n buro 
drogen, na een dag opnemen is dat beestje 
kleddernat Maar vorige week op TV, toen 
meneer Spagetti iets in het badwater van 
Samson wilde doen, heeft ze zitten tieren en 
brullen voor het toetsel Kinderen mogen 
nooit zien dat Samson een pop is, dejoerna-
list die een foto publiceert waardoor dat 
duidelijk wordt vliegt eruit Zo zijn wiji" 

• Gesnopen. 
De kracht van Samson zit in z'n haar lezen 

we toch in de bijbel' 

Nan, de vrouw van Danny komt binnen 
met een grote sportzak De ritssluiting gaat 
open en wollige pieken grijs en wit haar 
pnemen uit de tas Samson de held van dit 
verhaal komt erbij zitten Danny Verbiest 
praat nu met een stem als een rasp, de stem 
van Samson 

hun hand een T-shirt draagt met Donald 
Duck erop' Dat mag allemaal, maar ja, da 's 
Amerikaans kapitaal Samson is gemaakt 
door Vlamingen, Vlaamse kinderen kijken 
ernaar en Vlamingen verdienen er hun boter
ham mee, dat kan blijkbaar zo maar met Ik 
erger me daar nu allemaal met meer aan, 
want uiteindelijk blijven de programma's en 
de kijkers het belangrijkste " 

• Euh...één van onze sekretaressen is de 
wanhoop nabij, ze zoekt tevergeefs een 
dekbed met Samson erop... 

Danny Verbiest: „Bij 3 Suisses " 

HONDELEVEN 

• Is het fijn een bekende hond te zijn? 
Danny Verbiest: „Ik heb minder last van 

„beroemdheid" dan Gert, maar meestal we
ten de mensen wel dat ik de bekende hond 
ben Dat neem ik er allemaal maar bij, het 
hoort bij het werk Ik doe dit werk graag, al is 
het hard Ik leef voor Samson Zelfs in mijn 
dromen duikt Samson regelmatig op " 

• Wordt u soms al blaffend wakker? 

Danny Verbiest: „Neen, want Samson 
blaft nooit " 

• Waar houdt u zich zoal mee bezig buiten 
uw Samson-aktiviteiten? 

Danny Verbiest: „Met Samson " 

• Niets anders? 

Danny Verbiest: „Enkel en alleen met 
Samson Ik heb een dag nodig om een 
scenario te schrijven Ik schrijf er vier per 
week De opnames nemen twee dagen in 

beslag, we nemen twee afleveringen per dag 
op Dan treden we nog twee dagen op Zoals 
je ziet IS de week minstens een dag te kort' 
Om dit allemaal te kunnen klaren moeten we 
onze toevlucht zoeken tot nachtwerk Ook 
mijn vrouw Nan staat helemaal ten dienste 
van Samson In de zomer worden de afleve
ringen van Samson heruitgezonden, maar 
dan zitten we met onze kusttoernee, dus 
vakantie kunnen we ook vergeten Voorbije 
zomer traden we veertig keer op in twee 
maanden tijd' Zeis als er dan nog een beetje 
tijd rest wordt die opgeslorpt door nevenakti-
viteiten zoals het opnemen en promoten van 
de Samson-CD, het maken van de Samson-
kalender, enz " 

• Van enig sociaal leven komt er dus niet 
veel meer in huis? 

Danny Verbiest: „Neen Veel vrienden en 
familieleden klagen erover dat het maanden 
of zelfs jaren geleden is dat we nog eens zijn 
langs gekomen Vroeger nodigden we al 
eens iemand uit voor een feestje of een 
barbecue, dat kan allemaal met meer " 

• U stuurt dus uw kat omwille van die 
hond? 

Danny Verbiest: „Tja Vorig jaar hebben 
we precies geteld een dag vrij gehad, een 
zondag in augustus 't Is een bendeleven'" 

• Het programma loopt al twee jaar! 
Danny Verbiest: „Al meer dan twee jaar 

geen barbecues meer'" 

• Slechts Frolic, Chappy en Bonzo? 
Danny Verbiest: „Nog nooit gegeten " 

• Kan lekker zijn. Waf. 

(ts) 

POENSCHEPPERS? 
• Een aantal mensen nemen nogal wat 
aanstoot aan de Samson-kommercie. 
Hebt u daar geen moeite mee? 

Danny Verbiest :„De vraag naar Samson-
artikelen is erg groot Per dag krijgen we zo 'n 
vierhonderd brieven van kinderen en volwas
senen Op een bepaald ogenblik misbruikten 
piraten de figuur van Samson uit winstbejag 
Om dit tegen te gaan en mm of meer in de 
hand te houden hebben we die verkoop dan 
zelf georganiseerd Via de BRT is de promo
tie en verkoop uitbesteed aan een gespecia
liseerde firma " 

• IVIaar u vindt niet dat het uit de hand 
loopt? 

Danny Verbiest: ,,Ach, Walt Disney heeft 
duizend keer meer verkocht dan wij, er zijn 
de Smurfen, nu heb je ook nog The Turtles 
en ga zo maar verder Daar maakt men nooit 
opmerkingen over Ik geloof dat sommigen 
hier in Vlaanderen nogal jaloers zijn op 
Samson Er zijn zo van die mensen die daar 
over staan te mekkeren terwijl de kleine aan 
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DE OVERKANT 

BOVESSE, 
DE STEM VAN WALLONIË 

O
p een zachte septemberavond 
op de Place de l'Ange werd ik 
aangetrokken door een mooie 
basstem die Le temps des ceri
ses zong, het was Frangois Bo-
vesse, de provinciegoever-
neur." Dat herinnert zich een 
gepensioneerde bediende van 
de stad Namen. Maar Bovesse 
werd niet om zijn zangkapaci-
teiten de „stem van Wallonië" 

genoemd, wel omdat hij in de Belgische 
regeringen waarvan hij verschillende keren 
deel uitmaakte, met luide stem de Waalse 
belangen had verdedigd. 

Frangois Bovesse werd op 10 juni 1890 te 
Namen geboren in een echt Waals milieu 
waar de verbondenheid met de streek tussen 
Samber en Maas een tastbaar gegeven 
vormde. Een streekgebondenheid die Bo
vesse zijn hele leven door zal aanvoelen, 
meedragen en beschrijven. Op z'n 18de 
werd hij lid van de liberale partij. 

Tijdens zijn studies in de Rechten aan de 
universiteit van Luik richtte hij in 1912 Sam-
bre et Meuse op, een weekblad dat volledig 
gewijd was aan de Naamse regio en dat het 
devies Pour l'Art et la Wallonië voerde. 
Bovesse was ook een dichter met enige 
vermaardheid. Van hem is vooral het gedicht 
Terre Wallonne gekend waarin hij de wel
doende invloed bezingt die het geliefde land
schap op de trouwhartigheid van de bewo
ners uitoefent. Allengs zou het kunsttijd
schrift meer politieke inhoud krijgen; Boves
se kwam ook op, toen reeds, voor de be
scherming van het leefmilieu. 

In 1911 had Bovesse Jules Destrée ont
moet, bij de Vlamingen vooral gekend als de 
oprichter van de Assemblee Wallonne en de 
auteur van de befaamde Lettre au Roi. On
der zijn invloed sloot Bovesse zich bij de 
Ligue Wallonne van het arrondissement Na
men aan. In 1921 werd hij voor dat arrondis
sement tot kamerlid verkozen, in 1923 richtte 
hij een komitee op voor de Waalse feesten te 
Namen. Meer en meer ontpopte Bovesse 
zich als de ,,stem van de Waalse beweging". 

In de Wetstraat mengde Bovesse zich in 
het debat over de vernederlandsing van de 
Gentse rijksuniversiteit, hij zag de gedreven
heid van de Vlaamse beweging en vond het 
nodig zijn volksgenoten te waarschuwen. 
„De Vlamingen zijn talrijker, taaier en vast
houdender dan wij. Zij hebben het leger en 
de administratie in handen terwijl de ver
plichting om grondig hun taal te kennen ons 
sistematisch de weg verspert." 

Ortmiddeiiiik na zijn aanstelling 
tot voorzitter van de Waalse ge
westregering ging Guy Spttaels 
in Belgrade bij Namen en In het 
bijzijn van enitele kollega's bloe
men neerleggen op het graf van 
de Waalse liberale potitikus Fran
gois Bovess0. Spitaeis volgde 
daarmee het voorbeeld van zijn 
voorganger Bernard Anseime die 
de geste wellicht geleerd had bij 
Francois MItterand. Bij de aan
vang van zijn presidentschap had 
deze met groot vertoon een roos 
gedropt op de tomben van Jean 
Jaurés en Jean Moulin. Als het 
regent in Parijs druppelt het in 
Namen, nietwaar... 
Maar wie was die Bovesse en 
welke betekenis heeft deze poiiti-
kus uit de jaren dertig voor het 
Wallonië van vandaag? 
Voor onze rubriek De Overkant 
schreef Denise Van Dam een por
tretje van de man die de „stem 
van Wallonië" wordt genoemd. 

STREEKTAAL = 
ONDERWIJSTAAL 

Toen de regering-Theunis zelf een kom-
promis-ontwerp indiende voor de Gentse 
hogeschool zagen de meeste Franstaligen, 
ook Bovesse, dit als de eerste beslissende 
aanslag op het door hen gekoesterde Frans
talige kultuurcentrum in Vlaanderen. 

Wanneer dan in 1930 de radikale Concen
tration Wallone te Luik ontstond had Boves
se zitting in het beschermkomitee. Bovesse 
speelde een grote rol in het wetsontwerp op 
het taalgebruik in het lager en het middel
baar onderwijs waarin het algemeen begin
sel ,,streektaal is onderwijstaal" was opge
nomen. Bovesse was daar een groot voor
stander van omdat hij vreesde dat de Vlamin
gen in Wallonië van het personaliteitsbegin
sel gebruik zouden maken om de integriteit 
van Wallonië aan te tasten. 

Tussen 1931 en '37 was Bovesse herhaal
delijk minister; eerst van PTT, later van 
Onderwijs en van Justitie. 

Als minister poogde Bovesse het goed te 
doen, verschillende van zijn initiatieven ge
tuigen van een progressieve ingesteldheid 

Fran9ois Bovesse was een ware volkstribuun, er was een krachtige stem nodig 
om in openlucht en zonder mikro toespraken te houden, (foto inst. j . oestrée) 
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OPERA 

STEFAN SOLTESZ 
DIRIGEERT VLAAMSE OPERA 

wat voor een lid van een behoudsgezinde 
partij voor die tijd erg ongewoon was. Toen 
hij verantwoordelijk voor Nationale Opvoe
ding was vereenvoudigde hij, zich bazerend 
op de gedachten van de Gentse pedagoog 
dr. Decroly, het lager onderwijs zodat het 
voor alle kinderen toegankelijk werd. Als 
minister van Justitie trachtte hij met het Plan 
Bovesse een oplossing te vinden voor de 
werkloosheid door de werkweek van 48 op 
36 uur terug te brengen en door gronden uit 
te delen aan de minstbegoeden. 

Onder druk van het verbond dat de Katolie-
ke Vlaamse Volkspartij en het VNV hadden 
gesloten diende de regering Van Zeeland in 
1936, het jaar van de grote doorbraak van de 
Vlaams-nationalisten, een wetsontwerp in 
dat onvoorwaardelijke amnestie regelde voor 
burgers en gedeeltelijk voor militairen. Justi-
tie-minister Bovesse had zonder zijn partij te 
raadplegen dit omstreden ontwerp mee on
dertekend, het betekende het einde van zijn 
ministeriële loopbaan. 

VERMOORD 
Voorafgaand aan dit voorval was er nog 

zijn verzet geweest tegen het opzeggen van 
het Frans-Belgisch militair akkoord, maar 
wanneer de Kamer eind 1936 voor de neutra
liteitspolitiek koos rattificeerde ook Bovesse 
de beslissing. Deze houding werd hem door 
de Waalse beweging, die de defensie-ak
koorden met Frankrijk verdedigde, zeer kwa
lijk genomen. 

Na zijn vertrek uit de Wetstraat werd 
Bovesse in 1937 goeverneur van de provin
cie Namen. In die funktie legde hij de basis 
voor de ontwikkeling van het toerisme in de 
Ardennen. Wanneer de oorlog uitbrak ver
trok Bovesse met zijn administratie naar 
Frankrijk en organiseerde er de opvang en 
de repatriëring van de vluchtelingen. In no
vember '40 was hij reeds in Namen terug 
maar weigerde zijn taak van goeverneur 
opnieuw op te nemen. 

Herhaaldelijk kwam hij met rexisten in 
botsing. In 1942 belandde hij voor 6 maand 
in de gevangenis omdat hij een groepje jong-
rexisten voor ,,Sales Boches" had uitge
scholden. Op 1 februari 1944 werd hij door 
een rexistenkommando vermoord, naar men 
zegt om een aanslag op een plaatselijk Rex-
leider te wreken. 

• • • 

Door op het graf van Bovesse bloemen 
neer te leggen betokkelde Spitaels meer dan 
één gevoelige Waalse snaar. De politikus 
was een Wallingant die bereid was om met 
de Vlamingen te overleggen, hij was een 
liberaal van wie de huidige partijgenoten 
thans in de (Waalse) oppositie zitten, hij was 
vooruitstrevend en bovendien slachtoffer 
van een kollaboratie-beweging en ook dèt zal 
de keuze van Spitaels mee bepaald hebben. 

Denise Van Dam 

Vandaag vrijdag 13 maart vindt de premiè
re plaats van Un Ballo in Maschera van 
Giuseppe Verdi, o.l.v. de Hongaar Stefan 
Soltesz, die vanaf het seizoen 1992-1993 (in 
sept.) de nieuwe muziekdirekteur wordt van 
de Vlaamse Opera en hierdoor Rudolf Wer-
then zal opvolgen. 

Misschien een goede gelegenheid om een 
portretje te maken van deze dirigent. 

Soltesz werd in 1949 in Hongarije gebo
ren, maar vluchtte bij de opstand in 1956 met 
zijn ouders naar Wenen, waar hij natuurlijk 
de beste kansen kreeg voor een grondig 
muziekonderricht. Nadat hij als Wiener San-
gerknabe met het fenomeen opera in kontakt 
kwam, studeerde hij kompositie en piano aan 
de Hochschule für Musik in Wenen. De 
befaamde pedagoog Hans Swarowsky leer
de hem de kunst van het dirigeren. Hij werd 
repetitor in de Weense Staatsopera en assis
teerde er Karl Böhm, Herbert von Karajan en 
Christoph von Dohnanyi, die hem naar Ham
burg haalde en naar de Deutsche Oper 
Berlin. Momenteel dirigeert hij in Frankfurt 
en Leipzig. 

Stefan Soltesz beheerst een uitgebreid en 
gevarieerd koncertrepertorium en is gastdiri-
gent geweest in praktisch alle grote Duitse 
teaters, in Parijs, Londen, Rome en Amster
dam. In 1992 debuteert hij in Amerika met 
Otello van Verdi. 

UN BALLO 
IN MASCHERA 

Melodrama in tre atti van Giuseppe 
Verdi. 

Voorstellingen: 
première: vrijdag 13 maart, om 20u. 
Verder op: 17,20,24 en 27 maart om 

20u.; 15 en 22 maart (operatrein) om 
15u. 

Op dinsdag 17 maart techtstreekse 
uitzending op Radio 3. 

Op zondag 15 maart om 11u. geeft 
intendant Mare Clémeur een lezing in 
de foyer van de Vlaamse Opera over de 
politieke dimensie in het opera-oeuvre 
van Verdi. 

Plaatsbespreking: 03/233.66.85 en 
091/25.24.25. 

Prijzen: Première van 350 tot 2.050 
fr., voorstellingen van 220 tot 1.600 fr. 

Stefan Soltesz, de nieuwe muziekdi
rekteur van de Vlaamse Opera. 

Hijzelf zegt dat hij van alle muziek houdt, 
maar een grote voorliefde heeft voor Mozart 
maar ook voor Wagner, Verdi en Richard 
Strauss. 

Het was trouwens van Strauss dat hij hier 
vorig seizoen een onvergetelijke Electra diri
geerde, en zo het nog jonge orkest van de 
Vlaamse Opera leerde kennen van wiens 
kwaliteiten hij diep onder de indruk kwam. 
Soltesz geeft onomwonden toe dat hij graag 
naar de Vlaamse Opera komt, ,,een instelling 
waarvan hij het artistiek potentieel bewon
dert en dat zich opwerkt tot een van de 
leidende teaters van Europa". 

Want, Soltesz is op de eerste plaats een 
man van het teater. Zijn aandeel hierin ziet 
hij zeer praktisch. „Theorie is boeiend, 
maar... het klinkende resultaat zal altijd be
langrijker zijn dan het pure intellektuele." 

Is het daarom dat hij de formule die de 
Vlaamse Opera toepast (trouwens ook in De 
Munt) zo aantrekkelijk vindt, waar elke pro-
duktie intensief wordt voorbereid tijdens we
kenlange repetities? 

Hij zal zich dan ook komen vestigen te 
Antwerpen, een stad waar hij nu reeds van 
houdt. En, laten wij hopen dat hij er langer 
zal blijven dan de kontraktueel getekende 
twee jaren! 

M.P. 
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PITTI POLAK, RAYMOND EN PRINCE: 
VEEL VAN ZINS... 

Zopas verscheen het derde singeltje van 
de Antwerpse Petra Polak en haar kwartet, m 
afwachting van een eerste CD die volgende 
zomer wordt verwacht Met „Poor, stupid en 
ugly" skoorden ze twee jaar geleden voor 
het eerst Het tweede met onaardige schijfje 
verdween in de massa De voltreffer was hun 
optreden vorige zomer op het Seaside-festi
val in De Panne, waar ze vele groten naar 
huis speelden I Alles wijst er op dat hun 
derde singel ,,Silly coincidence" ook de 
beste wordt Opnieuw een meesterwerkje 
van bassist Paul Mertens, gevoelvol gezon-

Sedert enkele dagen hoor je op onze 
zenders het aanstekelijke wiegende „Wale 
Watu" van de Burundese Kadhja Nin Voor 
een keertje dus geen diskofunkenng gedoe, 
maar Afrikaanse klanken op betere tekst Die 
kan je op het hoesje aflezen Vandaag zin
gen dat „deze mensen zingen, even met 
lege magen, en deze mensen nemen even
eens het onaanvaardbare aan, waarvoor wij 
ons zouden schamen " is met niks' 

De in Swahili gezongen parel is een pro-
duktie van bij ons Khadja bewoont een 
zonnig appartementje in het midden van de 

Acht jaar geleden werd in Leuven begon
nen met De Leuvense Middagen der Poëzie 
Schrijvers van allerlei pluimage, bekende en 
onbekende, werden voor het publiek ge
bracht Omdat een bereidwillig oor zich met 
zomaar een namiddag kan vrij maken wer
den de programmatijden aangepast 

Aldus vindt men dit jaar naast dne namid-
dagvoorstellingen ook vier avondprogram
ma's, het initiatief kreeg ook een nieuwe 
vlag Mengmettaal Men moet het maar be
denken 

Het eerste programma (over Rimbaud) 
ging reeds door, maar voor de liefhebbers 
geven wij hier het overzicht van wat nog op 
stapel staat 

Donderdag 19 maart lezen om 14u in het 
Kon Ateneum campus Redingenhof te Leu

gen door Petra, met een knipoog naar de 
sixtiesslow en de betreurde Bangles, plus 
orgel en klavieren Kortom een verrassend 
frisse produktie Wij duimen alvast i 

Raymond blijft Vlaanderens meest onvoor
spelbare artiest Dit keer pakt hij uit met het 
gekke ,,Mustafa"-plaatje, dat net op tijd 
kwam voor karnaval en aanverwanten Op de 
ommekant het sfeervolle ,,Eerlijkheid", dat 
in alle ernst inzet, maar met lichtvoetig cinis-
me wordt afgerond Hij kan weer alle kanten 
uiti 

Brusselse Marollen En omdat ze zich nog 
steeds afvraagt hoeveel mensen eigenlijk 
naar Engelse teksten luisteren besloot ze de 
vloeiende natuurlijke eigen taal te kiezen 

Die helemaal klikt met de muziek, wat uiter
aard kracht en oorsprong eer aandoet Eer
lang mag bij BMG-Anola dan ook een eerste 
CD verwacht worden 

Ook bij ons zijn er mensen die ijveren voor 
een mooiere samenleving Het multikultureel 
kinderkoor Koloriek uit Grimbergen, dat on-

ven dne lieve vrouwelijke dichters (Lieve 
Desmet, Lieve Devijver en Lieve Thiebaut) 
uit hun werk voor 

Woensdag 25 maart m kul centrum De 
Spuye te Heverlee treedt om 20u 30 een 
tiental schrijvers uit het Leuvense op Enkele 
m het oor klinkende namen Charles Ducal, 
Jos Smeyers, Werner Abeele, Leo Peeraer 

Woensdag 1 apnl heeft een programma 
plaats rond leven en werk van Jotie 'T Hooit 
In het H Hartmstituut aan de Naamseweg te 
Heverlee om 17u 

Woensdag 1 april om 20u 30 in Galerie 
Transit, Tiensevest te Kessel-Lo poëzie te
gen een dekor van schilderijen en beeld
houwwerk 

Goed nieuws voor liefhebbers van Pnnce 
die nog geen kaartje hadden voor het aan
staande koncert Het optreden m Flanders 
Expo (Gent, 10 juli) is uitverkocht, maar geen 
nood, de dag daarop blijft de ,,purperen" 
plakken en is een ekstra koncert voorzien In 
afwachting pakt hij uit met het steengoede 
singeltje ,,Diamond and pearls" uit gelijkna
mige (bij WEA) verschenen straalplaat Zo te 
horen wordt het uitkijken naar het Gente 
koncert' 

S.D. 

der leiding staat van de dmamische Meche-
laar Karel Op De Beeck, bracht, in samen
werking met Eigentijdse Jeugd van Groot-
Bijgaarden, een singel-CD uit Het koor be
staat uit ruim veertig kinderen van 7 tot 15 
jaar, en zingt pittig het zelfgepende ,,Sloop 
de grenzen" Op het plaatje staat eveneens 
een fijne bewerking van een stemmig Turks 
Lied, en de instrumentale versie van ,,Sloop 
de grenzen" De teksten zijn bij de CD 
gevoegd De plaat is ondermeer verkrijgbaar 
bij Eigentijdse Jeugd in Groot-Bijgaarden en 
in de Gnmbergse Abdijboekhandel 

Woensdag 22 apnl m De Spuye te Hever
lee Noten-kraken, een avondvullend pro
gramma rond poëzie, chanson en muziek 

Het Mengmettaal-programma wordt op 
donderdag 30 april afgesloten met Ladies 
first Dne vrouwelijke dichters (Miriam Van 
hee, Anne Wiering en Paula Loeckx) lezen 
voor in de Kamermuziekzaal van het Lem-
mensmstituut te Heverlee om 13u 

Al de voorstellingen zijn gratis en voor 
iedereen toegankelijk, ook in de scholen 

Het werkjaar wordt besloten met de uitga
ve van een verzamelbunbdel met gedichten 
van alle meewerkende dichters 

Wie meer informatie wil kan steeds terecht 
bij Lieve Devijver, Swertmolestraat 23 te 
3020 Herent, 016/22 96 42 

KHADJA NIN EN KOLORIEK: 
MEER DAN EKSOTIEK! 

MENGMEHAAL, POEZIEPROMOTIE 

WIJ — 13 MAART 1992 24 



BOSTE, TE VEEL TEATER 

Richard (Michel Van Dousselaere) worstelt niet alleen met Orfeus. Ook zijn 
dochter Zoë (Els Dottermans) houdt hem regelmatig in haar greep. 

(foto Corneel Maria Ryckeboer) 

Wilde Lea moest voor de Blauwe Maandag 
Compagnie het eindpunt zijn van een zoek
tocht naar de wortels van haar teaterkultuur. 
Boste, het nieuwste stuk van de hand van de 
kersverse huisauteur/4nne Sierens lijkt ech
ter eerder een schrale heruitvoering dan een 
nieuwe start. 

In Boste verstrengelt de auteur het Orfeus-
verhaal met de moeizame geboorte van een 
toneelstuk. In de ruimte die nu eens repe-
teerhok, dan weer huiskamer of werkplaats 
van een schrijver is, maken we repetities van 
een toneelstuk in wording mee. Al snel wordt 
duidelijk dat van de Orfeusbewerking weinig 
zal terechtkomen. De schrijver Richard komt 
er niet uit en de chaos in het gekkenhuis rond 
hem zal hem daar zeker niet bij helpen. 

Richard wil zijn Orfeo in de hel laten 
afdalen om zijn vrouw Eurydyce terug te 
halen. Zal zijn liefde overwinnen of zal hij niet 
weerstaan aan de verleiding om, ondanks 
het verbod, zijn vrouw toch aan te kijken en 
aldus hun ondergang te bezegelen? 

De moderne Orfeo is een onherkenbare 
Stany Cretz als een akteur-ambtenaar, die 
voortdurend klaagt over de woorden die de 
schrijver hem in de mond legt. 

Regisseur Toni houdt niet op met zaniken 
over richting en zin van het groeiende stuk. 
Er is de dertienjarige lastige dochter van 
Richard, Zoë, die haar vader en de anderen 
permanent belaagt (in scènes die weer sterk 
herinneren aan een vorig stuk van de BMC 
Vaader). Madame Nowee wil vooral eindelijk 
eens een rolletje in een stuk van meneer 
Richard. Ze ziet zichzelf reeds als veerma-
dam over de Styx. De rosse vrouw, die 
gaandeweg Rosita blijkt te heten zou wel 
eens het beste profiel kunnen hebben voor 
de rol van Eurydyce. En er is vooral Boste, 
een luidruchtige taxichauffeur en brutale 
opschepper die niet ophoudt Richard voor te 
houden dat hij zijn Orfeusbewerking moet 
stopzetten en een opera moet plegen over de 
koningskwestie. En bovenal moet Richard 
Boste 10.000 fr. lenen en met hem op stap 
gaan. 

Sierens verwijst voor de strukturen en de 
sfeer van dit stuk graag naar de Kapellekes-
baan van Louis-Paul Boon en naar Otto e 
Mezzo van Federico Fellini. Boste heeft met 
deze meesterwerken gemeen dat er telkens 
een auteur aan het woord is over het kreatief 
proces. Het verhaal bij Boste is echter flinter
dun en sleept de toeschouwer nauwelijks 
mee. Sierens schrijft een zeer herkenbare op 
dialekt geënte, poëtische taal. Een deel van 
zijn tema's put hij uit herinneringen aan zijn 
eigen jeugd in de Gentse Brugsepoortbuurt, 
een arbeidersbuurt die Sierens tot mitische 
proporties opblaast en die tot hiertoe de 
voedingsbodem leverde voor al zijn stukken. 

De mooiste momenten zijn dan ook die 
waarin de levensomstandigheden en de 
jeugd van de personages getekend worden. 

En wanneer Boste de fantastische apoteose 
van de opera over de Koningskwestie, de 
moord op de kommunistische volksvertegen
woordiger Julien Lahaut, schetst. Dat krach
tige ogenblik wordt echter onmiddellijk en 
meedogenloos neergemaaid door de wee
klachten van een dronken Madame Nowee 
over haar ex-man en haar dode hond Pou-
pou. 

Geschiedenis en teater vormen de andere 
twee pijlers van Sierens teateroeuvre. Dit 
stuk gaat echter teveel over teater. De verwij
zingen naar eigen vroeger werk of naar 
voorstellingen van de BMC helpen het stuk 
niet vooruit. Het is bovendien ironisch dat 
Sierens, ondanks zijn parodie op de modieu
ze regisseur zelf al teveel venwijzingen op
neemt naar bronnen buiten de voorstelling, 
waardoor zijn stuk voer voor teaterweten-
schappers wordt. Welke teaterbezoeker 
heeft een boodschap aan in krantenstukken 
uitgekreten voorliefdes voor gereputeerde 
teatermakers als Peter Brook, Ariane Mn-
ouchkine of Tadeusz Kantor, als in het 
stuk zelf de gedrevenheid van die voorbeel
den ontbreekt. 

Er wordt knap geakteerd door de volledige 
ploeg. Michel Van Dousselaere zet een ver
twijfelde Richard neer, een schrijver die 
uiteindelijk zijn eigen spoken niet meer de 
baas kan. Boste wordt uitstekend vertolkt 
door een hondsbrutale Jakob Beks. Els Dot

termans speelt nog eens dunnetjes de rol 
over van Mouchette, een personage uit een 
vroeger stuk van Sierens. Vic De Wachter als 
Toni zorgt voor hilarische ogenblikken wan
neer blijkt dat zijn regieopvattingen en die 
van de schrijver onherroepelijk botsen. 

Het dekor is van een grote soberheid. Op 
de scène enkel wat tafels, stoelen en een 
opvallend aantal lege kasten zonder achter
wand. Links en rechts teatermateriaal en 
attributen. Op dit podium verwijst alles naar 
teater en te weinig naar het leven. Dat zal 
dan ook de reden zijn dat ondanks de soms 
briljante tekst, de knappe vertolkingen en de 
sobere regie, Boste je nooit echt naar de keel 
grijpt. 

Redmond. 

— Boste van de Blauwe Maandag Com
pagnie, in een regie van Luc Perceval en 
Johan Dehollander wordt nog gespeeld op 
13 en 14 maart in de Stadsschouwburg 
van Kortrijk om 20u. Van 17 t/m 21 maart 
in de Stadsschouwburg van Leuven om 
20u. Van 24 t/m 28 maart in de Vooruit te 
Gent om 20u. Op 31 maart, 1 en 2 april in 
de Warande te Turnhout om 20u.15. Op 3 
en 4 april in de Westrand te Dilbeek om 
20U.30. Op 7, 8 en 9 april in de Stadss
schouwburg van Brugge en om 10 en 11 
april in Kultureel Centrum Dommelhof in 
Neerpelt om 20u.15. 
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SPORT 

CIJFERS VERANDEREN 
(NIET) ALLES... 

E waren in het Vanden 
Stockstadion en voor 
ons was Anderlecht-
Genua niet de beste 
match van het jaar. Het 
was zefs geen echt be
wogen partij want de 
krachtsverhoudgingen 
waren zichtbaar „afge
lijnd". Anderlecht mag 
dezelfde match nog 

tien keer opnieuw spelen, er zal geen één 
keer gewonnen worden. Genua was beter 
maar verzuimde af te maken. De Italianen 
verzamelden meer individueel talent, meer 
kollektieve discipline en meer routine maar 
struikelden uiteindelijk over „de impondera-
bilia, de onvoorspelbaarheid" die voetbal zo 
aantrekkelijk en boeiend maakt. 

GENADELOOS ~ 
Laten we de keizer geven wat de keizer 

toekomt: Anderlecht, al maandenlang ge-
handikapt door de afwezigheid van een 
evenwicht of balans verzekerde figuur als 
Musonda, vocht met onvermoede wilskracht 
en volharding tegen een sterkere tegenstan
der die de feilen van de landskampioen 
genadeloos bloot legde. De trots van ons 
voetbal kan niet langer terugvallen op een 
betrouwbare verdediging. Rutjes en Kooi
man zijn verleden tijd en De Wolf schoot zelfs 
in zijn beste dagen zeer vaak tekort. Enkel 
vond men het onwelvoeglijk wanneer dit 
luidop werd gezegd (en geschreven). 

De manier waarop De Wolf door Vialli — 
weliswaar een briljant voetballer — werd 
voorbijgelopen was meelijwekkend. Crasson 
is jong maar beperkt in aanleg. Het stoort 
geen tegenstander wanneer de atletische 
rechterback van Sporting in wilde geestdrift 
oprukt. In het beste geval volgt een voorzet 
die bij een ploegmaat uitkomt maar zeker 
geen tegenstander(s) uitschakelt. We nemen 
geen risiko wanneer we voorspellen dat 
Sporting in de komende tranferperiode voor
al met verdedigers zal praten. Philippe Albert 
alleen zal immers niet volstaan. 

Ook het middenveld van Sporting miste 
balans en vooral kracht en macht. Degryse is 
een terechte Gouden Schoen, een voetballer 
naar ons hart zelfs, maar opgesteld met 
Walem, die nog zal groeien, en voetbalmier 
Boffin komt men nog maar aan de gestalte 
van anderhalve atleet. 

Over de voorhoede zwijgen we. Bosman 

Booy, Amokachi, Staeiens en Verspaille juichen in Madrid na een doelpunt van 
de laatstgenoemde. (foto P. van Beiie) 

ontbrak maar vermoedelijk was dat geen erg. 
De Nederlander voetbalt doorgaans onzicht
baar in moeilijke omstandigheden. Nilis reali-

Het moet een merkwaardig ge
zicht geweest zijn. De voetbal> 
joernaiisten die in paniek geraak
ten omdat Luc Nills om tien uur 's 
avonds Anderlecht onverhoopt 
op winst schoot tegen Sampdorta 
Genua. Het wed8trl{dvers)ag 
moest worden herschreven. Die 
éne goal, gemaakt met de nodige 
dosis meeval, veranderde alles. 
Wat krom was werd recht, wat 
matig was werd goed, wat goed 
was werd schitterend. De zoge
heten objektivtteit in (van) de 
waarneming wordt ingekleurd 
door de cijfers, door het resul
taat. Dat is geweten maar we 
kunnen dat maar moeilijk begrij
pen. 

seerde uiteindelijk het onmogelijke. Nadat hij 
gans de avond vruchteloos naar zijn ploeg
maats had gezocht en nadat zijn eerdere 
schoten alle richting misten. Maar in voetbal 
kan het allemaal en dat is maar goed ook. 

Blijft de vraag hoe het nu verder moet in 
,,de lukratieve eindronde". Op papier kan 
alles nog maar logischerwijze blijft Sampdo-
ria de uitgesproken favoriet voor de finale. 

Tenzij Anderlecht volgende week boven 
zichzelf uitgroeit in een wedstrijd die het mag 
,,ondergaan". Op grond van ,,objektieve 
vaststellingen" hoopt men daar beter niet op 
maar men weet nooit. Overigens zal Sporting 
in Italië zekerheid verwerven omtrent de 
haalbaarheid van aspiraties. Na een neder
laag zullen de volgelingen van de Mos al hun 
inspanningen op het kampioenschap kon-
centreren en dat zal nodig zijn indien men 
ook volgend seizoen Europacup I wil spelen. 

Voor ons staat het vast dat het Anderlecht 
van dit seizoen ook binnenlands geen over
schot heeft. 
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SPORT 

TWEEMAAL 
ONVERBETERLIJK 

Ook Club Brugge en AA Gent maakten in 
hun „klassieke stijl" Europees een beste 
beurt. Tenminste, dat beweerden tiun trai
ners. 

Hugo Broos tiebben wij altijd moeiteloos 
kunnen volgen. De Brabander kent Club 
door en door en hij houdt altijd rekening met 
de tradities en eigenheden van de nationale 
ploeg van Vlaanderen. 

FC Brugge is maar zichzelf en onverbeter
lijk wanneer het aanvalt, wanneer het uit en 
thuis doelpunten probeert te maken. Op 
Atletico Madrid tweemi skoren blijft een pres
tatie. Chapeau! Maar een 3-2 nederlaag 
biedt geen waarborgen al opent zij natuurlijk 
wel perspektieven. Op Olympia zal de be
geestering van ,,de twaalfde man" de af-
wezgheid van Franky Van der Eist moeten 
kompenseren. Wedstrijden gelijken maar 
zelden op elkaar en de Spanjaarden zullen 
vermoedelijk zolang mogelijk blijven ,,loe
ren" op die ene fatale fout. Spannend en 
meeslepend belooft het in ieder geval te 
worden. 

DeeeefcEN-
Zelf zijn we benieuwd naar de reakties van 

de Madrileense voorzitter na een eventuele 
uitschakeling. Vermits volgens Gil enkel de 
bal ,,niet rot" is zal naast de scheidsrechter 
ook gans Vlaanderen de volle lading krij
gen... 
Vermoedelijk krijgen we dan toch eens een 
,,leuke VTM-avond" te zien... 

AA Gent in Amsterdam wordt vermoedelijk 
een ander verhaal. Louis Van Gaal, de trai
ner van Ajax, was niet mals en ook niet 
diplomatisch in zijn oordeel over de Oost-
vlaamse subtopper. ,,Gent voetbalt laf, vals, 
gemeen en onbetrouwbaar". Dat kan tellen. 
Vandereycken zal ook deze man al wel de 
oorlog hebben verklaard. Maar Van Gaal is 
natuurlijk niet kompleet gek. In de thuis-
match kropen de Buffalo's gewoontegetrouw 
en nagenoeg onverbeterlijk in hun vertrouw
de loopgraven. Countervoetbal in het kwa
draat en spekuleren op „het" moment van 
Viscaal of Vandenbergh. Het kan lonend zijn 
maar het is voor de neutrale waarnemer 
zelden meeslepend. We geloven ook dat 
deze basisinstelling — want daar gaat het 
om bij AA Gent — weinig of geen perspektie
ven biedt naar de toekomst toe. Wanneer 
Vandereycken opstapt zal hij weinig ,,nala
ten". Maar dat is hem en zijn broodheren 
een zorg natuurlijk. Enkel het onmiddellijke 
resultaat telt en na het klein mirakel van 
Frankfurt is alles toegelaten. 

In Amsterdam zal dan ook weer met de 
dobbelstenen worden gegooid. Eén enkele 
flits kan beslissend zijn. Alhoewel het even 
goed lelijk kan tegenvallen. In dat geval zal 
Vandereycken zijn uitleg klaar hebben. Ze
ker weten. 

Flandrien 

WINST VOOR DEZELFDEN 

-s^ 'lj|i|0hit 

Lieve Sleghers groeit nog in willen en 
kunnen. (foto VUM) 

In hel voorbije weekend werden Lieve 
Siegers en Vincent Rousseau opnieuw kam-
pioen(e) veldlopen. Het zegt alles en het zegt 
niets. 

Lieve Siegers vooral maakte indruk. Het is 
duidelijk dat zij nog groeit in willen en kun
nen. Zij won met onverwacht groot onver
wicht. Toch mag men van haar in Boston, 
waar de wreldkampioenschappen worden 
gehouden, geen wonderen verwachten. In 
de komende weken en maanden staat alles 
in het teken van Barcelona. Daar en nergens 
anders zullen de prijzen worden uitgedeeld. 
Siegers herinnerde daaraan nog voor zij het 
podium beklom. Een realiste dus. 

Van Vincent Rousseau kan (voorlopig?) 
niet hetzelfde worden gezet. De Waal werd 

voor de zesde keer kampioen van België en 
op zichzelf is dat natuurlijk een prestatie. Al 
zegt het ook veel over de konkurrentie. In het 
land der blinden is eenoog koning. We willen 
Rousseau's verdiensten en talenten zeker 
niet onderschatten maar indernationaal 
heeft de man nog nooit wat bewezen. Hij 
loopt zich te pletter in wedstrijden van twee
de orde en faalt met dezelfde regelmaat in 
topkoersen. Of daar nog verandering in kan 
komen?... 

Opnieuw winst dus voor Rousseau en 
Siegers en opnieuw de grand chelem voor de 
Engelse rugbyploeg. Met 24-0 tegen het 
arme Wales maakten ze het vierkantje (winst 
in de vijflandentornooi zonder één enkele 
verlieswedstrijd of gelijke spel) voor de twee
de maal na elkaar rond. Engeland, dat voor 
enkele maanden voor eigen volk tegen de 
sterke Australiërs net naast het wereldkam
pioenschap greep, beschikt over een onge
woon sterke ploeg. Veel talent, veel routine, 
veel automatismen, veel discipline, veel wils
kracht en geestdrift. Een begeesterende 
ploeg die zich in ongekende populariteit mag 
verheugen en een batig puntensaldo van 
118-29 neerzette. 

Tot wanhoop van o.a. de Fransen die plots 
in een diep dal zijn terechtgekomen en 
voorlopig nog slechts kunnen dromen van de 
grand chelem. Voor de echte liefhebbers 
nog: het was tiende grand chelem voor de 
Engelsen! Wales gelukte het acht en Frank
rijk vier keer. 

HOED AF VOOR 
GUNDE SVAN 

Er zijn ook vandaag nog topsporters voor 
wie wij de hoed afnemen. Gunde Svan, de 
naam van deze Zweed zegt de lezer waar
schijnlijk weinig of niets, behoort tot dat met 
uitsterven bedreigd ras. 

Gunde Svan is, of beter was want hij 
besloot er een streep onder te trekken, een 
langlaufer met ,,wereldklasse". Kilometers 
verslinden op skilatten is geen sinekure. Het 
vereist grote atletische kapaciteiten. Het is 
een beproeving voor lichaam en geest. In de 
eenzame strijd tegen de sneeuw en de 
koude, opgejaagd door tegenstanders en het 
uurwerk, moet de pijngrens voortdurend wor
den verlegd. Svan was dan ook een model, 
een prototype bijna. 

In januari werd hij dertig. Zijn jonge be
staan lang leeft hij als een monnik. Hij rookte 
nooit een sigaret, hij dronk nooit één druppel 
alkohol. Hij ging zelfs zover (nog meer) 

lonende sponsorkontrakten opzij te schuiven 
omdat hij zijn prestaties wilde vastkoppelen 
aan de naam van een mineraal water... 

Gunde Svan was inderdaad niet de eerste 
de beste. Op de Olimpische Spelen won hij 
viermaal goud. Tweemaal in '84 (15 km en 4 
X 10 km) en tweemaal in '88 (50 km en 4 x 
lOkm). Hij won ook zilver en brons. Hij werd 
zesmaal wereldkampioen. Hij won vijfmaal 
de wereldbeker. Opgeteld won hij dertig 
wereldbekerwedstrijden... 

Svan, die naast de vele wedstrijden elke 
winter nog zo'n 750 uren in eenzaamheid 
trainde maar zich ' zomers tevreden stelde 
met dagelijkse porties van drie uur snelwan
delen en twee uur skiën op rolletjes, wordt in 
Zweden als sportman even hoog aangesla
gen als Björn Borg en Ingemar Stenmark. Als 
mens zou hij zijn beide landgenoten ver 
overtreffen... 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 124 
Horizontaal 

5. Zulke parten bepalen in hoge mate de 
wereldekonomie (12) 

7. Zo'n luidkeelse uiting van plezier telt 
bevendien dubbel! (11) 

8. Meestal geluid van de minderheid (9) 
11. Zo'n sierlijk uiteinde komt bij mensen 

niet voor (10) 
14. Slechts voorlopig berekend, daardoor 

klopt het achteraf dikwijls niet (7) 
15. Zal in de praktijk aangetoond en bewe

zen moeten worden (6) 
16. Ten onrechte dachten zij de eersten te 

zijn (8) 
17. Langs het water en soms onder de ogen 

(6) 
18. Opbergmeubels voor hele volksgroe

pen? (6) 
20. Werktijd, behalve voor nachtarbeiders 

(7) 
Vertikaal 

1. Zo te horen van geen betekenis, maar 
geeft wel aan dat men niet op eigen 
voordeel uit is (11) 

2. Dit produkt van walvissen bewijst zijn 
dienst als het regent (6) 

3. Pronkzuchtig, maar 't haalt niets uit (4) 
4. Wat zo verbonden is, krijg je vrijwel niet 

uit elkaar (5) 
6. Massale verkeersverbinding voor nood

gevallen (9) 
9. Daar schijnen alleen maar banketbak

kers te wonen, en 't maakt niets uit van 
welke kant je er naar toe gaat (11) 

10. Dat is een radikale wijze van uitroeien (3, 
6, 2, 3) 

12. Bij de paling houdt 't op en toch omvat je 
dan alles (6) 

13. Behulpzame vrouw (4) 
18. Groentestronk in de keel? (4) 
19. Dit hol pateeke wacht op vulling (4) 

OPLOSSING OPGAVE 122 
Horizontaal: 1. washok; 8. loopaf
stand; 9. tea; 11. opstap; 12. kalmeert; 
13. levensonderhoud; 16. klokhuis; 17. 
lor; 18. staand; 19 mensheid. 

Vertikaal: 1. wisselbeker; 2. spatie; 3. 
oud; 4. plantrekkers; 5. kop op; 6. 
haviksnest; 7. stippelijnen; 10. trouw
ring; 14. spuiter; 15. helaas. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 124 ten 
laatste dinsdag 24 maart op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 
Friedel Herbosch uit de Godshuls-
weg 60 in 2160 Wommelgem wint 
een prijsje. Haar gele briefkaart met 
de korrekte oplossing van opgave 
122 werd uit de talrijke juiste inzen
dingen geloot. 

^JS^ 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Zaire blij met vertrek Eyskens", 
las Ahasverus 
Hij kan nu hele dagen Azappen 

De opstand In de CVP 
Is aan het Caluwen 
• 

Zetduivel: De Dode Vaan 

Ontvoering werd snoepreisje 
• 

Zetduivel: Herman Van Rampuy 

Aftelversje: Begin, Beguit 

• 

Geceeveepeperde rekeningen 
verwacht 

Jean-Luc schakelt 
reserve-offeclers In 

• 

De Vlaamse KP afgevlagd 

De Offeciers en de Boer Geois 
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FESTIVAL VAN DE FANTASTISCHE FILM 
In Brussel loopt reeds vanaf 6 maart het 

tiende Festival van de Fantastische film. Ook 
dit jaar weer wat ere- en gewone gasten: 
James Coburn, Dominique Sanda, Clive 
Donner, Mil<e Figgis, Freddie Francis, Antho
ny Perkins, Nicolas Roeg en David Carradi-
ne, om er maar enkelen te noemen. 

Nieuw Zeeland loopt in de focus met liefst 
twaalf fantastische films die worden gedraaid 
in kinema Botanique en de koning van de 
absolute smakeloosheid Troma productions 
krijgt de gelegenheid om Monster in the 
closet, Rabid Grannies, Toxic avenger part 
II, Sgt Kabuikman, Troma's war en Class of 
nuke'm high part II voor een kennerspubliek 
te vertonen (Passage 44). 

Het festival opende met de nieuwe sensa
tie uit Amerika, de herverfilming van Cape 
Fear door Martin Scorsese, met Robert De 
Niro, Jessica Lange, Nick Nolte en Robert 
Mitchum en sluit met Freejack van Geoff 
Murphy, naar een roman van R. Sheckley, 
met Emilio Estevez, Mick Jagger, Anthony 
Hopkins, Rene Russo. 

Er is de 26ste nacht van de film, nu 
vandaag vrijdag de dertiende genaamd 
Bloedgroep II of ///, met Waxwork II, Scan
ners III, Basket Case III en The Toxic aven
ger II, waarna ontbijt volgt. Wat wordt niet 
gezegd, maar beuling en bloedpens lijken 
gepast. 

Tijdens het festival, waarvoor u liefst kaar
ten in voorverkoop bestelt, kunt u gaan 
kijken naar enkele wereldpremières en enke
le Europse premières. Hierna graaag enkele 
van onzer favorieten. 

HONGARIJE 
EN AMERIKA 

Szoba KialtassaI (Cruel Estate) van Janos 
Xantus is een Hongaarse grand guignol film, 
met een donker kantje, niet erg verrassend 
voor die streken: geen enkele historische of 
politieke inhoud. 

Jenö en Helen, een jong paar, onderteke
nen een kontrakt met Szeréna om haar huis 
te kopen. In het kontrakt staat (wat heel 
gewoon is ginds) dat zij het huis mogen 
bewonen, maar voor Szeréna moeten zor
gen. 

Dan begint het echter. De oude dame lijdt 
aan de angst dat ze zal worden vergiftigd. 
Het huis gaat weldra naar rottend eten stin
ken en Szeréna komt in een rolstoel terecht. 
Jenö bedenkt een plannetje om haar te 
doden en wanneer het paar bezig is een kind 
te krijgen lukt hun plannetje ook. Maar dan 
komt de doodgewaande tweelingzuster het 
huis opeisen. En wanneer Jenö de kist op het 
kerkhof gaat onderzoeken blijkt die leeg te 
zijn. 

Roman Polanski had het met beter ge
kund. (Zaterdag 14 maart om 18u.30 in 
Passage 44). 

The Borrower, een Amerikaanse prent 
van Johan {Henry: Portrait of a serial killer) 
McNaughton is een konventionele science 
fiction-horror film, gebaseerd op de reeks 
klassiek genoemde The Hidden (1987), maar 
met meer bloed. 

Een slechte buitenaardse is genetisch zo 
veranderd dat hij zich enkel kan ophouden 
met wat men de lagere species noemt: de 
mens. 

De buitenaardse verliest op een bepaald 
ogenblik letterlijk het hoofd en moet er eentje 
lenen van een mens. Tegelijkertijd neemt hij 
de herinneringen mee. De buitenaardse zien 
we in diverse gestalten, steeds achtervolgd 
door dezelfde agenten. Soms kom je niet bij 
van het lachen, ook als het bloed in alle 
richtingen spat, maar er zitten genoeg shoc-
kelementen in om diverse films mee te vul
len. 

Ik kijk uit naar McNaughton's derde film: 
Sex, drugs rock & roll. (Vrijdag 20 maart, om 
22U.30 in Passaga 44). 

ENGELAND EN KANADA 
Highway 61, een Kanadees-Britse ko-pro-

duktie van Bruce McDonald, is een tipische 
op-weg-film, met af en toe wel eens een 
vervelende stop. Een dorpsbarbier, die nog 
slecht trompet speelt ook, droomt ervan 
Highway 61 helemaal naar het zuiden tot in 
New Orleans af te rijden. Het geluk is met 
hem, want hij vindt een lijk in zijn tuin en 
haalt de voorpagina's. 

Komt er een meid die zegt de zuster te zijn, 
die propt het lijk vol cocaïne en vraagt dan 
aan de barbier het naar New Orleans te 
brengen. De ontmoetingen ondenweg bewij
zen nogmaals dat er heel wat gekken de VS 
rondtrekken. Leuke muziek van Nash the 
Slash, maar iets te lang. (Maandag 16 maart, 
om 18U.30 in Passage 44). 

Voor alle informatie: 02/242.17.13 of fax: 
02/216.21.69. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale S 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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TELEVISIE 

ZATERDAG 14 MAART 
TV 1 

10 30 Vakwerk, informatief progr , 11 00 Bijbe
nen, werkzoekers, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 12 00 Babel, voor migranten, 15 45 
Roman scandals, film, 17 10 Okavango, jeugdse-
rie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 School
slag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toe-
ristiscf) progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, Vlaamse serie 
20 30 After the promise, TV-film 
22 05 Night court, komische reeks 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Rolling thunder, film 

TV 2 
19 00 Humo European open, snooker 
20 00 Metropolitan Opera 25ste verjaardagsgala 
21 40 Humo European open, snooker 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, serie, 15 30 Hanna 
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoek-
klips, 16 45 Lassie, gezinsserie, 17 00 Super 50; 
18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spelprogr, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat met zijn, humor 
20 30 The presidio, film 
2210 Nieuws 
22 25 VTM Sport 
22 35 The bride, film 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 24 Robinson, 08 38 Een reis naar Austra
lië, serie, 09 14 Ko de Boswachter Show, 13 00 
Nieuws; 15 35 Health & beauty, schoonheidskur-
sus, 16 00 Nieuws, 16 10 Hollands dekor, 16 20 
Heb Ik iets gemist?, terugblik, 17 05 Disneyklub, 
18 00 Kruis en munt, telefoonspel, 18 30 Sportpa-
norama; 18 58 De hoogste versnelling, auto
mag ,19 32 Growing pains, serie. 
20 00 Nieuws 
20 25 Yanks, film 
22 46 Karel, praatshow 
23 36 Freedom fighter, film 
01 14 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 1515 Met WItteman; 16 00 
Nieuws; 16 05 Museumschatten, 1614 Belas-
tlngshow, spelprogr , 17 32 Het meisje uit het 
jaar 3000, jeugdserie, 18 00 Nieuws; 18 19 Kas
sa, konsumentenmag , 18 58 Vijf tegen vijf, spel
progr ,19 28 Jules Unlimited, techniek en avon
tuur 
19 58 The Flying doctors, serie 
20 49 Oppassen!!, komische reeks 
21 18 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 47 Per sekonde wijzer, kwis 
23 24 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 
23 57 Alten Nation, SF-serie 
00 42 Natuurmoment 
00 48 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 18 55 Trek
king lotto; 19 00 Een meisje van dertien, serie, 
19 28 Wilde Ganzen; 19 30 Sap, dok, 20 00 
Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, temaprogr tussen twee vuren 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 

ZONDAG 15 MAART 
TV1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday proms, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Star runner, jeugdfilm, 
15 00 Hans en Grietje, animatiefilm, 15 10 Dos
sier Verhulst, serie, 16 00 1 voor iedereen, fami-
lieprogr , 17 30 Merlina, jeugdserie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 De Edison tweeling, 
jeugdserie, 18 35 Simon en Sarah, jeugdfilm, 
19 00 De Cosby show, komische serie, 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 Secret army, serie 
21 25 De andere kant, Mortier in Memphis 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatensene, 13 50 Tekenfilm; 14 00 Dy
nasty, serie, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
Blue thunder, film, 17 00 De kinderakademie; 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, show 
20 30 Luc, praatprogr 
21 30 Police Squad!, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Wild, wild worif of animals, natuurserie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 15 05 
Health & beauty, kursus, 15 30 Het gezongen 
woord, koor- en samenzang, 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, 17 53 Kruis & munt, telefoonspel, 18 20 
Nummer 28, serie, 18 30 Hotel Amor, sene, 19 00 
Perfect strangers, sene, 19 27 Waku Waku, spel-
show 
20 00 Nieuws 
20 16 Vreemde praktijken, komische serie 
20 45 Ook dat nog, absurde problemen 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 
22 15 The Chief, politieserie 
23 10 A titre personnel, praatprogr. 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bump; 09 05 De grote dikke beer vertelt; 
09 35 Bonk en Beer; 09 50 Mannetje & Mannetje, 
sene, 09 50 Broertjes, serie, 10 10 Pootjes, die
renreeks, 10 30 Kmderdetektieve bureau, kinder
serie, 11 00 Reiziger in muziek; 12 02 Tros Voet
bal plus, 12 50 De Vara Matinee, klassiek, 18 00 
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kult -
humor progr, 18 35 Eerie, Indiana, avonturense-
ne, 19 00 The wonder years, komische serie, 
19 27 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Belevenissen, aktualiteit 
21 05 Let the blood run free, serie 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 30 Aktuel, voor Turken, 11 00 
Kijk op Chinese schilderkunst, dok , 11 30 Om
roep Fryslan Edukatyf; 12 00 Het Capltool, live-
debat, 12 45 Stichting Socutera, ademloos ver
der, 13 00 Aarde, mens en milieu, broeikastef-
fekt, 13 20 Rusland wordt rood, voorlichting, 
13 30 Grieks voor beginners; 14 00 Orfeo en 
Euridice, opera, 15 22 Ramadan uitzending; 
1815 Sesamstraat; 18 35 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
2010 Przesluchanie, film 

MAANDAG 16 MAART 
TV1 
14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Biolo
gie, schooltelevisie, 16 00 I'm no angel, film; 
17 30 Bassie en Adriaan en de verzonken stad, 
sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 25 Denksportkampioen, spelprogr. 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws, 19 00 Frans: la vie quotiedienne, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, verlichting 
21 10 Noordstraat 17, sene 
21 30 Nieuws 
22 05 Nacht van de vos, TV-film 

VTM 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
serie, 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry ,1610 
Hallo Bert, natuurdok, 16 21 Service salon; 
17 28 Winnie de Pooh, animatiesene, 17 51 De 
roze panter, tekenfilm, 18 01 Kruis & munt, tele
foonspel, 18 29 Sport op 1 ; 18 58 Ja natuurlijk: 
bloemen en planten, natuurprogr , 19 27 Ha die 
pa; 20 00 Nieuws. 
20 25 Alternatieve Elfstedentocht op de Poolcir-
kel, reportage 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Einstem, kwis 
22 43 Rondje van het huls, praatprogr 
23 27 Nieuws 

Ned. 2 

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

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-Ameri-
ka vergeleken, school-TV, 11 00 Jodendom, 
school-TV, 14 30 English spoken, school-TV, 
16 55 De sterren, teleac, 17 25 Stoppen me 
roken, teleac, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Effektief vergaderen, teleac, 19 30 Snooker met 
Dennis Taylor, teleac, 20 00 Nieuws 
20 25 Yoy, jongerenmag 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
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TELEVISIE 

DINSDAG 17 MAART 
T V 1 

14 30 De beer van Bern, schooltelevisie, 15 00 
Biologie, schooltelevisie, 16 10 Der kleine Grenz-
verkehr, film, 17 30 Plons; 17 35 Liegebeest; 
17 SODuupje; 1755 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, 
spelprogr, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Undercover, dok 
21 30 Married with children, serie 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, dok serie 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Het exaard in de steen, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Nacht van de vos, 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 30 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Frult-
mand, muziek op verzoek ,11 10 In de voetsporen 
van Jac.P. Thijsse, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 
16 08 Het kleine huls op de prairie, serie, 17 00 
Kinderkrant; 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 10 
50 kamers, jongerenprogr , 18 35 Black-out, 
woordspel, 19 03 Op weg naar Avonlea, sene, 
19 50 Mijmeringen; 20 00 Nieuws 
20 24 50 jaar Groene Baretten, dok 
21 18 TIjdeIn il, aktualiteiten 
21 50 Een glimp van God, dok 
22 15 Waarheen is uw vlucht, Joegoslavië 
22 40 Antenne: Joegoslavië — Oorsprong van 
een oorlog, dok 
23 30 Muren van mijn hart, rebellie 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 02 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1913 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 40 De baas in huls, serie 
20 09 Meer moet dat niet zijn, komische reeks 
20 38 De verleiding, reeks over reklame 
21 13 Tien voor taai, taalstrijd 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Golden girls, komische serie 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 55 Sca 
va?, teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws, 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 
Het klokhuis; 19 00 Jongens van het vrouwen
kerkplein, dok , 1 9 30 Het gezicht van Neder
land, Zutphen, 19 45 Hoogstandjes, populaire 
wetenschappen, 20 00 Nieuws. 
20 25 Recht voor zijn Raab, TV-spel 

WOENSDAG 18 MAART DONDERDAG 19 MAART 
TV 1 

15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, krimiserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Incrediblle, praatshow 

TV 2 

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

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dallas, sene, 16 20 Clip Club, ver
zoekklips, 16 30 Kinderklub, kinderprogr ,17 00 
Schuif af, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cij
fers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws. 
19 05 Rad van fortuin 
20 00 Club Brugge-Atletico Madrid, voetbal 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseveria 
23 00 HUI Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 16 10 Hallo Bert, natuurdok , 16 20 Avro's 
Serviesaion; 17 30 Klasse, reportage, 17 40 Giro-
en bankioterij; 18 00 Kruis & munt, telefoonspel, 
18 30 De ver van mijn bed-strijd, Latijnsamen-
kaanse landen, 19 05 Voor de leeuwen, de piloot, 
20 00 Nieuws. 
20 28 Yenti, film 
22 45 Reporter, aktualiteiten 
23 20 Vastebiverweging 
23 25 Nieuwsnet 12, dramaserie 
0010 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 20 Matinee klassiek, 15 00 
Telearchief, retro, 16 00 Nieuws; 16 05 Stop
watch; 16 35 Bekijk het maar; 17 12 Santa Bar
bara, serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformuie 
plus, 19 00 Candid Camera, verborgen kamera, 
19 26 Tros kieskeurig, konsumentenmag 
20 02 Derrick, sene 
21 06 Sjans, serie 
21 36 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 07 Ojevaarsjo, over kinderen 
22 50 Pavarotti In koncert, impressie 
23 32 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 De beer van Bern, school-
TV, 10 00 Criminaliteit, school-TV, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Desmond's, sene, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuwsmag , 19 55 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 

14 30 TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Biolo
gie, schooltelevisie, 1615 Volle gas, film, 17 30 
Draaimolen, kindersene, 17 40 Prikballon, kleu-
termag , 1755Tiktak; 1800Nieuws; 18 10Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldkllnik, sene 
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, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, hu
mor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Donatello, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, flimnieuws 
22 30 Theofilos, film 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 1610 Hallo Bert, natuurdok , 16 20 Servi
cesalon, 17 25 Wordt vervolgd, tekenfilmmag , 
17 52 Kruis & munt, telefoonspel, 18 21 Forzal, 
18 54 Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 19 48 
Een nieuwe jas, liedjes, 20 00 Nieuws. 
20 25 L.A.Law, serie 
21 16 Televizier, aktualiteiten 
21 56 Hoe voelen wij ons vandaag?, komische 
reeks 
22 23 Vinger aan de pols, gezondheidsmag 
22 52 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 03 Jonge mensen op het koncertpodlum 
23 42 Avro Schaaktoernooi 1992 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 25 After School special, jeugd
film, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Zorro, 
serie, 17 20 Starstreet, animatieserie, 17 30 Goud 
van oud live; 18 00 Nieuws; 1815 B.O.O.S., 
18 45 Top 40; 19 15 Bodyiijn, life style mag 
19 45 Empty nest, sene 
20 10 Tour of duty, sene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche pot, serie 
22 05 Two rooms: 25 jaar Elton John, special 
22 55 Police squad, sene 
23 25 Stop de persen, mediamag 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 De beer van Bern, school-
TV, 10 30 Criminaliteit, school-TV, 11 00 Geef ml) 
maar een boek, school-TV, 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
Klokhuis; 19 00 Desmond's, sene, 19 25 Binnen
land, aktueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Mankementenshow, sene 
21 03 Heren, dramasene 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 20 MAART 
T V 1 
14.30 De beer van Bern, schooltelevisie; 15.00 
Biologie, schooltelevisie; 15.50 Naairte liefde, 
film; 17.25 Er was eens Amerika, tekenfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelprogr 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespotten van Europa, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Twee vrouwenportretten, koncert 

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, Luc Appermont 
21.00 Fragments of war, TV-tilm 
22.50 Nieuws 
23.05 New Mike Hammer, serie 
23.55 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry; 16.10 Victor en Maria; 16.21 Service 
salon; 17.28 Ereprijs 117; 17.58 Kruis & munt, 
telefoonspel; 18.26 Het andere Spanje, Costa 
Dorada; 18.51 De roze panter, serie; 19.01 Diffe
rent world, serie; 19.29 Cosby Show, serie; 20.00 
Nieuws 
20 25 Rondom tien, praatprogr. 
21 11 Cheers, serie 
21.41 Ted è téte met..., Kitty Courbois 
22.30 Document: klaar voor onder water, dok. 
23.09 The commish, serie 
23.57 Miniatuur 
00.05 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Eenzame 
klim, dok.; 16.33 Derrick, serie; 
17.35 Gewoon met vakantie, Engeland; 18.00 
Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles, teken
filmserie; 18.46 Bassie en Adriaan en de geheim
zinnige opdracht, serie; 19.20 Hollywood boule
vard, glamour. 
19.55 De leukste thuis, home-video's 
20.25 Op goed geluk, spelprogr. 
21 10 De TROS TV-show, praatshow 
22 03 In the heat of the night, serie 
22.51 Breaking point, film 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 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?, sene, 19.55 Politie
ke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Hoeren, dok. 
21 19 Desperately seeking public, dok. 
22 00 Nieuws. 
22.15 Studio sport joernaal 

Gloria Stuart en Eddie Cantor in de verrul<ltelijke musical Roman 
Scandals. Zaterdag 14 maart op T V 1 , om 15u.40. 

ZATERDAG 14 MAART 

THE PRESIDIO 
Amerik. film (1988) met Sean Connery 

als kolonel Alan Caldwell die een moord
zaak op de militaire basis Presidio moet 
oplossen. Hij krijgt daarbij ongewild 
steun van een politieman, die bovendien 
nog verliefd wordt op zijn wulpse dochter. 
(VIM, om 20U.30) 

ZONDAG 15 MAART 

BLAUWE DONDER 
Spektakulaire avonturenfilm over een 

VIëtnamveteraan die een gesofistikeerde 
polltiehelikopter mag uittesten om mis
daad en terrorisme te bestrijden. Indruk
wekkende aktiescènes in deze film 
(1982) met Roy Scheider en Warren Oa-
tes. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 16 MAART 

LOOP IN DE SCHADUW 
Franse komische film van en met Mi

chel Blanc (1984). Twee Parijse straat
zangers keren na een vakantie terug 
zonder één frank op zak. Zij hopen dat 
een zekere Gérard hen zal introduceren 
in de muziekwereld. (RTBF1, om 
20U.10) 

DINSDAG 17 MAART 

HUISBEZOEKEN 

Walter Matthau is een dokter die nog 
niet zo lang weduwnaar werd en opnieuw 
kriebelingen voelt. Glenda Jackson wordt 
de prooi... Amerik. komische film van 
Howard Zieff (1978). (BBC 1, om 15u.15) 

WOENSDAG 18 MAART 

YENTL 
Amerik. film van en met Barbra Strei

sand (1983). Het verhaal gaat over een 
jonge vrouw die zich rond de eeuwwisse
ling als jongen verkleedt om een goede 
opleiding te krijgen. (Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 19 MAART 

THEOFILOS 
Griekse biografische film (1986) over 

de eigenzinnige kunstschilder Theofilos 
Hadjimikhail (1868-1934), die gepassio
neerd was door de Griekse geschiedenis 
en legendes. Op het festival van Thessa
loniki (1987) met tal van prijzen be
kroond. (TV2, om 22U.30) 

VRIJDAG 20 MAART 

DE NAAKTE LIEFDE 
Een vrouwelijke tolk heeft kanker en 

moet een borst laten amputeren. Aan 
haar vriend verzwijgt ze de waarheid. 
Franse film van Yannick Bellon (1981) 
met Mariene Jobert en Jean-Michel Fo-
lon. (TV1, om 15u.50) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Afdeling zijn ? Over precies 312 afdelingen 
bezitten we nu in het Algemeen Sekretahaat 
al de gegevens dat hun besturen reeds of 
bijna verkozen zijn. De rest volgt! Tijd dus 
om eens opnieuw na te gaan wat een .af
deling precies wel kan betekenen. VU'ers 
zijn dus ,af'-gedeeld in een der 308 Vlaamse 
gemeenten met een statutair omschreven 
organisatorisch zelfbestuur. Maar heel wat 
minder ligt dé opdracht vast. Wat wordt er 
op-gedragen aan zo'n afgedeelde ,unie des 
volks'? Uitvoeren wat van-boven-uit komt? 

Oh neen, er kan véél meer leven in onze 
afgedeelde eenheden dan die beweging van 
boven naar beneden. Een VU-afdeling moet 
haar leden en simpatisanten steeds-maar-
door vinden en ontmoeten onder de arcade 
(de zuilen-bogenrij I) van ons pijlerplan: het 
Toekomstplan voor Vlaanderen. Een VU-
afdeling zou je best als een makelaarsplein 
kunnen omschrijven waar persoon-en-volk 
mekaar beluisteren met alle problemen die 
hen binden. (Wij komen dikwijls te laat aan 
bij ,ons volk' met de bespreking van die 
problemen!) Dit ontmoetingsplein mag even
min omheind worden. De adem van wat leeft 
bij ongeveer 5.000 volkeren op aarde mag 
lekker geestelijk voelbaar zijn in iedere afde
ling. En het is overduidelijk dat wij als eigen
tijdse volksnationalisten er ,de andere' met 

zijn politieke vizie willen ontmoeten. Een 
demokratisch Vlaanderen-in-Europa bouwt 
immers in overleg zijn strukturen uit. Larie, 
hoor ik sommigen zeggen. Zelfs de radikaal-
ste programmabeleving is nog niet goed 
genoeg voor ons volk. En het zijn de anderen 
die naar ons moeten komen. Dat bekeertoon-
tje klinkt alleen goed, wanneer men niet éérst 
nagedacht heeft. Het werven voor en vanuit 
het Vlaams-nationalisme gebeurt immers 
noch vanuit een boventoon en evenmin van
uit een ondertoon. Maar wel vanuit een dag 
aan dag zoeken, de wegen verkennend, hoe 
ons geestelijk verwaarloosd volk (in al zijn 
materiële rijkdom!) in samenspraak béter in 
dat boeketje Vlaanderen kan samenleven. 

Jesaja wist het al in zijn tijd, maar dat was 
dan ook 'n profeet! 

, ,Als gij het slavenjuk uit uw midden verwij
dert, geen vinger bedreigend uitsteekt, geen 
valse aanklachten indient, de hongerige aan
biedt wat gij voor uzelf verlangt, de onder
drukte uw voedsel deelt, dan zal uw licht in 
de duisternis opgaan, uw nacht als de helde
re middag zijn." 

Ons Vlaams-nationalisme is een zich 
steeds hernieuwend vo//fs-nationalisme. Na
melijk vanuit het nascere, vanuit het geboren 
worden in éénzelfde natie; vanuit je volk dus 
je levensopdracht putten. Dat druist lijnrecht 
in tegen het stóafó-nationalisme, waar de 
administratieve staatsgeleding (met alles er 
op en er aan — de zuilen inbegrepen!) het 
denken en het zelfbestuur omschrijft en wil 
uitvoeren. Daarmee antwoordde ik ook aan 
die ene afdeling die verwonderd opkeek 
omdat op de keerzijde van de lidkaarten het 
woord volksnationalisme te lezen is naast 
ons klimmend leeuwke... Deze afdeling 
dacht dat alleen Waams-nationalisme dé 
goeie omschrijving van onze denken en 
wroeten zou zijn. Het Vlaamse of Zuidrieder-
landse volk is een broerke in de grote, door 
de staten, verminkte v'o/Zrerenkring van ons 
aller Moeder Aarde. Bedenk dus maar eens 
de grote waarde van elk stipje volksnationale 
beweging om die waarde te herstellen. En... 
lees daarom ook eens de keerzijde, wanneer 
je je lidkaart vernieuwt! 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het partijbestuur van maandag 9 maart 
besprak de vorming van de regering Dehae-
ne I. Na afloop werd volgende persmedede
ling verspreid: 

Vermits het regeerakkoord van deze rege
ring vaag blijft op tal van punten kijkt de VU 
uit naar de eerste beleidsdaden van deze 
regering. Aangezien het om een klassieke 
vakbondsgedomineerde bewindsploeg gaat, 
waarin de grote portefeuilles in handen zijn 
van PS-ministers, venwacht de VU geen 
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grootse daden op begrotings- en Vlaams 
vlak. De VU benadrukt dat zij zich in geen 
geval zal lenen voor het vrijgeven van finan
ciële middelen aan de Franse gemeenschap 
in ruil voor een beperkt staatshervormend 
programma en zonder dat specifiek Vlaamse 
eisen ingewilligd zijn. Het Vlaams regeerpro
gramma is en blijft de leidraad en moet dit 
ook zijn voor alle partijen die het onderschre
ven hebben. 

Een eerste toetssteen voor de Vlaamse 
geloofwaardigheid van de regering Dehae-
ne-Coeme is het Sabena-dossier. Met grote 
bezorgdheid heeft de VU akte genomen van 
de uitspraken van Air-France-baas Attali over 
de toezeggingen die Dehaene hem in dit 
verband heeft gedaan. Indien eerste minister 
Dehaene het werkelijk meent met zijn nieu
we politieke stijl dan zal hij best grote duide
lijkheid hieromtrent scheppen in zijn regeer
verklaring voor het parlement. Voorafgaan
delijk aan elke beslissing dient er een uitge
breid debat te worden gevoerd in Kamer en 
Senaat. Uit goede bron verneemt de VU 
overigens dat ook andere luchtvaartmaat
schappijen grote belangstelling tonen voor 
Sabena. De VU eist dat de regering deze 
mogelijkheden onderzoekt. Doet ze dit niet, 
dan is dit de eerste toegeving aan de PS en 
de franstaligen vanwege Jean-Luc Dehaene 
en zijn ploeg. 
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UIT DE REGIO 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

DE VELE VROUWEN VAN VUJO-KUL 
Het Buitenbeen van de Week brengt ons 

deze week in Leuven waar aan de universiteit 
een VUJO-afdeling zeer aktief is, zo geeft zij er 
maandelijks De Vrije Demokraat, opinieblad 
van de VU-jongeren aan de KULeuven, uit. 

Maar de februari-aflevering was iets biezon-
der. Nathalie De Swaef, een van die vele 
VUJO-KUL-vrouwen, bericht waarom. 

WITTE RAVEN 

Eén van de belangrijkste signalen van de 
verkiezingen van november j. l . was het groot 
aantal voorkeurstemmen voor vrouwen op on
verkiesbare plaatsen. Dit fenomeen kreeg wel 
enige aandacht, maar ging grotendeels verlo
ren in de algemene verwarring en ontreddering 
die op de verkiezingsuitslag volgde. 

Een vrouwenwerkgroep van VUJO-KUL 
deelde op 3.000 eksemplaren een pamflet uit 
met de bedoeling meer studenten wakker te 
schudden voor deze problematiek. 

Onze aandacht ging vooral uit naar vrouwen 
in de politiek. Het stem vrouw-jaar, 1974, ligt 
bijna 20 jaar achter ons, maar de vrouwen zijn 
nog steeds opvallend ondervertegenwoordigd. 

In een café op de Leuvense Oude Markt 
praatten we met Annemie Thijs van het arron
dissement Turnhout. Op 24 november behaal
de zi) maar liefst 1740 voorkeurstemmen als 
2de effektieve op de provincieraadslijst en 936 
stemmen als 4de opvolger op de kamerlijst. 
Annemie kijkt verwachtend uit naar het mo
ment waarop de stem vrouw-aktie als inhaalbe
weging overbodig wordt en vrouwen gewoon 
verkozen worden op basis van hun dossierken
nis. 

Een tweede interview hadden we met Nelly 
Maes, een naam waar geen uitleg meer bij 
hoeft. Na al die jaren bekijkt men haar niet 
meer echt als vrouw, maar gewoon als politiek 
figuur. Zij IS van mening dat de politiek aan 
levensechtheid zou winnen, wanneer er meer 
vrouwen m terecht komen. Vanuit het eeuwen
lange rollenpatroon is de vrouw immers steeds 
gedwongen met het,,leven" rekening te hou
den. Niet bepaald onbelangrijk nu de kloof 
tussen burger en politiek het objekt vormt van 
heel wat diskussies. 

De harde kern van de VUJO-KUL-vrouwen. Van links naar rechts: Miet, Els 
Liesbeth, Nathalie, Geertrui, Katrien en Katia.Duidelijk geen overbodige botten... 

(foto Bart Somers) 

Een grote vertegenwoordiging van vrouwen 
in de politiek kan bijdragen tot het vervrouwelij-
ken van andere sektoren in de maatschappij. 
Ook daar bekleden immers slechts enkele witte 
raven topfunkties. 

Nog al te vaak worden vrouwen, door de 
struktuur van onze samenleving, ertoe ge
dwongen een keuze te maken tussen gezin en 
loopbaan 

VUJO-KUL praatte ook met twee huisvrou
wen waarvan één staat te trappelen om haar 
werk terug op te nemen, en de andere zich 
engageerde in allerlei sociale en kulturele ver
enigingen. Een mentaliteitswijziging voltrekt 
zich langzaam maar zeker en maakt een einde 
aan het rijk van de pater familias. 

OVERBODIG BOT? 

We komen van ver. De tijd dat de vrouw, naar 
het voorbeeld van autoriteiten als Aristoteles of 
Thomas van Aquino, als mislukte man werd 
beschouwd, is reeds lang achter de rug. Wij 

geloven niet meer in Adam en Eva, en dus ook 
niet in het feit dat deze laatste zou gemaakt zijn 
uit een overbodig bot van de man, die ze dan 
ook nog door haar verderfelijkheid heeft verleid 
en in het ongeluk gestort. 

Maar gelijke rechten zijn nog geen gelijke 
kansen. Het dreigt een weinig sensationele en 
lang aanslepende strijd te worden. Waakzaam
heid is geboden, wil men niet dat de vrouw 
eeuwig de tweede plaats bekleedt. 

Nathalie De Swaef 

Wie wil meewerken met de afdeling van de 
Volksuniejongeren aan de Leuvense univer
siteit of een eksemplaar van het vrouwen-
nummer wii ontvangen kan kontakt opne
men met Geertrui Vernieuwe, Schapenstraat 
108, 3000 Leuven of Jart Siffert, Vaartstraat 
19,3000 Leuven (of telefonisch op het num
mer 016/29.39.20, vragen naar Peter-Jart 
Bogaert). 

Het volgend eksemplaar van De Vrije De
mokraat za\ het drugsprobleem behandelen. 

EEN OPENBARE INSTELLING 
TEN DIENSTE VAN DE GEMEENSCHAP 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 

MAART 

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 8616 

14 STABROEK: Kaas- en Vleesbuffet in Rosmo
len, Kerkedam-Stabroek Apentief tussen 19u30 
en20u Deelname 375 fr inschrijven voor 10/3 bij 
bestuursleden VU-Stabroek en Berendrecht-Zand-
vliet 

14 MERKSEM: gezellige Mossel-avond m Vlanac, 
Bredabaan 360 Aanvang 20u Inschrijving aan 350 
fr p p in Vlanac, op vrijdagavond vanaf 20u of 
zaterdag 2vanaf 14u 

14 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap Om 19u 
in zaal Nilania Feestavond van de Gew^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 f r pp voor pannekoeken 
met koffie of warme chokomelk Org VNSE 

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

16 KALMTHOUT: Omgaan met kntiek = eigen 
zelfbeeld" Voordracht door Mevr G Plompen, 
om 20u m De Raaf, Withoeflei Org FVV-Kalmt-
hout Leden gratis, met-leden 100 fr 

17 EDEGEM: Van 20 tot 21 u Vlaamse Ziekenkas 
in Dne Eiken 

18 BERCHEM; Mevr Callebaut over Simonne de 
Beauvoir Om 20u in CCB Org FVV-Berchem 
18 EDEGEM: Met FVV naar Middagkoncert m de 
Vlaamse Opera te Antwerpen Bijeenkomst ter 
plaatse om 12u 30 Prijs 200 fr Op voorhand 
bellen naar Josee Poppelaar (449 79 01) 

19 EDEGEM: Dierenpsichologie door dr Stefaan 
Van Deun Om 20u in Dne Eiken Org Kulturele 
Kring 

21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
21 WOMMELGEM: Algemene Ledenvergadenng 
KK Jan Puimege In de Bovenzaal van Klubhuis 
Bayer Info en inschrijven Ward Herbosch 
(353 68 94), Geert Bellefroid (35316 93) of Lud-
gaar Boogaerts (322 27 75) 
21 LIER: Kwis o I v Ingnd Vereist In VNC 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 
21 BERLAAR: Vlaamse Nacht in zaai Familia 
Berlaar-Heikant Vanaf 21 u Orkest Mackydou 
Org VU-Berlaar 

25 KAPELLEN: Voordracht „Humor in de mu
ziek" in KG De Oude Pastorij, Dorpstraat 40 om 
20u inkom leden 75 fr, met-leden 125 fr Org 
FW-Kapellen i s m DF-Kapellen 
25 BERCHEM: Sociale Zekerheid Splitsing' 
Weet u er alles van ' Om20u in Kuitureei Centrum 
Berchem 
26 NIJLEN: Gespreksavond ,,Rosalie Niemand" 
Liliane Stijnen komt zelf haar levensverhaal vertel
len In zaal Kempenlan om 20u Inkom 50 fr Org 
FVV-Nijlen 
28 BERCHEM: bezoek met gids aan Luchthaven-
Deurne Samenkomst om lOu in de inkomhal 
Bijdrage 75 fr Org Vlaamse Kring Berchem 

KOM, ZING MET MIJ, 
10 JAAR VOLKSZANGAVOND IN EDEGEM 

Op 16 mei om 20 uur heeft in de Gemeentelijke 
Sporthal ,,Den Wilcom" m Edegem een grootse 
viering plaats 10 jaar Volkszangavond Kom zing 
met mij 

Talrijke medewerkers zegden enloesiast hun 
mdedwerking toe aan dit initiatief Zo is er uit 
Edegem het Basilicakooro I v Laurent Peeters, het 
gemengd koor Troubadoero I v Paul Schotsmans, 
De Klaroentjes o I v Monique Wauters en Het 
Moezeltje o I v Gerda de Paepe en de Edegemse 
bailetgroep Mini, Maxi Dance onder direktie van 
Paui Beloy Uit Limburg komen De Spelemannen 
en de sopraan Luce Mampuys, Connie Neefs en 
Gust Teugels zorgen voor enkele solistische num
mers Connie neefs en Gust teugeis zorgen ook 
voor de presentatie Gust Teugels zal, zoals bij de 
vorige negen afleveringen de algemene leiding in 
handen nemen 

Ondanks de hoogoplopende onkosten hebben 
WIJ de toegangsprijs van vorige jaren kunnen be

houden 150 frank Dit kon, dankzij sponsoring en 
steun van buitenaf 

Wie affiches, folders of meer informatie wenst 
kan steeds terecht bij mevr J Engelen, Romeinse 
Put 100 bus 4 in 2650 Edegem, tel 03/457 11 51 

FW-KAPELLEN 
NAAR KANTELBERG 

De I^W-afdeling van Kapellen reist begin juni 
naar Canterbury (Kantelberg) en de tuin van Enge
land Deze reis naar Kent is gepland op 6,7 en 8 juni 
1992 Voor inlichtingen kan men terecht bij mevr 
Julia Van Aerde, tel 664 51 08 inschrijven tot 15 
mei as 

VU-BERCHEM KOOS NIEUW BESTUUR 

Op 26 februari werden bij de afdeling Berchem 
de statutaire bestuursverkiezingen gehouden Het 
nieuwe bestuur werd als volgt samengesteld voor
zitter Dirk Van Gelder, ondervoorzitter en propa
ganda Theo Roosen, sekretaris -i- leden en abon

nementen Thea Van Gelder-Peeters penning
meester Freddy Hoste, organisatie Jan Vander-
viiet, jongerenwerking Carl Slabbaert, vrouwen
werking llonka Frans 

Veel sukses 

Advertentie 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek zal bekwaamheidsproeven organiseren met het oog op de 
aanwerving van een 

BIBLIOTHEEKBEDIENDE 
(man/vrouw) 

(10 uren per week) 
Voorwaarden 
— Belg zijn, 
— in regel zijn met de dienstplichtwetten, 
— leeftijd minimum 18 jaar en maximum 45 jaar, 
— vereiste diploma's lager secundair onderwijs 
— akte van bekwaamheid tot het behouden van een openbare bibliotheek 

De sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een voor eensluidend 
verklaard afschrift van de diploma's en een bewijs van goed gedrag en zeden 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur, aangetekend en uiterlijk op 30 september 1992 op de 
post afgegeven, zenden aan het College van burgemeester en schepenen van Borsbeek, de 
Robianostraat 64, 2510 Borsbeek 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 
Tel. 02/511.26.12 

1000 Brussel 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPSE DORPSRAAD: 
OVER FINANCIËLE EN OOK ANDERE SCHULD... 

De Antwerpse burgemeester eist hautain 35 
miijard l<wiitscheiding van de gevoigen van het 
beleid van zijn SP-CVP-i<oalitie op. Dan l<an er, zegt 
hij, een siuitende begroting opgemaal<t worden. De 
fusie gaf de l<oalitie toch al adem: nieuwe kiezers 
en nieuwe belastingen uit de rand. Helaas zijn 
beiden nu finaal op. Ondanks de 2 herschikkingen 
waardoor jonge Antwerpenaars nu langer kapitaal 
en meer intresten afbetalen, ondanks het wegstu
ren van personeel op prepensioen, ondanks de 
verhoging van het Gemeentefonds en van het 
Investeringsfonds, ondanks het terugschroeven 
van werkkosten en investeringen blijven de schul
den (echte én ook verdoken) verder stijgen. 

IN ZIJN BLOOTJE... 

Alle grootsteden hebben problemen, dat klopt. 
Niet allemaal kennen ze echter een bestuur dat zo 
overtuigd is van zijn kunnen en zo de eigen schuld 
afwentelt op alle anderen. De kiezer voelt zich 
alleen en laadt zijn wrevel op al wat vreemd is. 
Uiterst rechtse en andere poujadistische partijen 
duiken op en geven hem zondebokken. Stadsbe
stuur én ekstremen hebben dan toch die zaak 
gemeen; de andere is finaal de schuld. Bondgeno
ten in een kwade zaak die de Antwerpenaar verder 
in de kou laten staan. Wanneer nemen die nu eens 
het roer zelf in handen, slaan de handen aan de 
eigen ploeg en saneren ze de eigen stad van alle 
profitariaat? Het wordt hoog tijd, zonder drastisch 

ingrijpen gaat men verder achteruit. De kleren van 
de koning-burgemeester zijn al lang weg, hij staat 
in zijn blootje! 

De gemeenteraad had het verleden week over de 
stadsbijleg in de schouwburgen. Raadslid Dirk 
Stappaerts (VU) legde de balans voor en gaf de 
KNS een kleine pluim en een waarschuwende 
blaam aan de KJT. De eerste bracht immers zijn 
tekort terug met 5,5 miljoen op 117,8 miljoen. De 
tweede zorgde voor een stijging van de stadsbijleg 
met 9,8 miljoen, bijna 10% op 1 jaar, op een totaal 
van 106 miljoen. Kuituur mag wel iets kosten maar 
oppassen blijft toch de boodschap stelde Dirk. Van 
op de schepenbank kwam kortzichtig de opmerking 
dat het toch zo erg niet was, de bijleg voor de KNS 
bedroeg mèèr 1/250ste van de totale begroting en 
het volgend agendapunt werd aangevat... Voor 
niet-ingewijden: Bob Cools is naast burgemeester, 
ook kultuurschepen. 

OPGEKLOPT 

In zijn geheel was het een makke zitting die 's 
anderendaags even mak overging in een resem 
interpellaties voor de kiezer in de achtertuin. Tot 
plots het vuur in de lont sprong toen de tot Agaiev 
genaturaliseerde Fatima Bali het had over de (ik 
citeer):,,beeldvorming van de migranten bij andere 
stadsbewoners en de rol van het stadsbestuur 
daarin". Je kan dit kollege verwijten dat het tracht 

te blussen als de brand al onbedwingbaar is, maar 
stellen dat er nu echt niets gedaan wordt, gaat te 
ver. Bewijs daarvoor is het grinnikend gezwijg van 
de enige partij die zonder bewijs stelt dat er te veel 
gedaan wordt. Het migrantenprobleem wordt ei
genlijk opgeklopt door die beide uitersten: zij die 
zeggen dat er altijd teveel en zij die vinden dat er 
nooit genoeg gedaan wordt. 

Afgezien van dat zwijgende Blok keurden alle 
andere partijen de interpellante drastisch af. Ge
rard Bergers (VU) wees er op dat het heel gevaarlijk 
is de nieuwe migrantenadviesraad op te peppen. 
De demotivering van de distriktsraden zonder be
voegdheid ligt voor de hand. En Fonne Crick (VU) 
stelde terecht dat de tekst van interpellante een 
goed pamflet is voor het Blok maar ook een blaam 
aan allen die vechten tegen diskriminatie uit welke 
hoek die ook komt. Positief is wel dat de door de SP 
eerst gemonopoliseerde Centra voor Informatie en 
Samenlevingsopbouw nu aan een doorlichting on-
den/vorpen worden. Zij zijn bedoeld voor en moeten 
openstaan voor iedereen die binnen deze stad 
woont, werkt en leeft! 

Kortom, weinig nieuws uit Antwerpen, samenge
vat: stééds stijgende schuld, stééds groter proble
men, stééds kleiner stadsbestuur, stééds grotere 
afstand met de Antwerpenaar... 

Hugo Hermans 

KEMPENSE GROND BEZOEDELD DOOR RADIO-AKTIEF SLIB? 

Op zaterdag 8 februari heeft de Vlaamse Aktie-

g roep Geel, samen met milieu-ijveraars uit Mol en 
lessel aktie gevoerd tegen het storten van radio-

aktief vervuild baggerslib op de Nete-oevers. De 
milieu-aktivisten manifesteerden hun ongenoegen 
door een simbolische hoeveelheid van het onappe
tijtelijke goedje te dumpen voor de poorten van het 
Desselse Belgoprocess, onder het motto: ,,terug 
aan afzender"! 

SMEERPIJP 
De aktievoerders wijzen erop dat het Dessels 

bedrijf al geruime tijd radio-aktief afvalwater loost in 
de Nete, ter hoogte van de Geels-Molse gemeente
grens. Het water wordt afgevoerd via een 12 km 
lange ondergrondse pijplijn, die onder een flink 
aantal privé-domeinen en tuinen loopt (hoewel van 
het trajekt geen spoor terug te vinden is op kadas-
terplannen) en die na al die jaren van intensief 
gebruik op meerdere plaatsen serieuze lekken 
vertoont. 

Begin februari werden in de Nete de vijfjaarlijkse 
baggerwerken aangevat. Het slib dat daarbij op de 
oevers wordt achtergelaten betekent door een 
verontrustend hoge koncentratie aan plutonium, 

Onder grote belangstelling werd gevaarlijke smurrie aan de poorten van Beigaprocess 
gedropt. Dit was duidelijk niet naar de zin van de direktie... (foto wu) 

cesium en strontium een regelrecht gevaar voor de 
volksgezondheid, temeer omdat de baggerzone 
grenst aan nieuwe verkavelingen met groentetui
nen en nogal wat soelende kinderen. 

Om een onmiddellijke stopzetting van de bagger
werken te bekomen, werd dus zoals gezegd een 
simbolische hoeveelheid van het dubieuze produkt 
afgeleverd bij de producent, wat duidelijk niet naar 
de zin was van dhr. Trauwaert, adjunkt-direkteur 
van Belgoprocess. Tussen hem en de aktievoer
ders, bij monde van Lea De Groof en Joris Sels, 
ontspon zich een geanimeerd welles-nietes ge
sprek, waaruit vooral bleek dat de bedrijven zich 
makkelijk kunnen verschuilen achter het totaal 
gebrek aan duidelijke en eenvormige vervuilings
normen, alle VLAREM-paperassen ten spijt. 

WORDT VERVOLGD 

Voor de talrijk opgedaagde persvertegenwoordi
gers verklaarde Lea De Groof dat de aktie tegen de 
baggerwerken slechts een onderdeel is van de 
globale strijd tegen de,,smeerpijp" en dat radikale-
re aktie-middelen in de toekomst zeker niet uitge
sloten worden. 

Er wordt in het voorjaar ook een regionale 
betoging in het vooruitzicht gesteld, die duidelijk 
venwijst naar het gemeentegrensoverschrijdend ka
rakter van deze milieuproblematiek. 

In elk geval: wordt vervolgd! (mvh) 
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UIT DE REGIO 

OOST-
VLAANDEREN 

MAART 

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 bestuursverkiezmgen VU-Gent-Brugse-
poort Iedereen welkom Gratis toegang Org VU-
Gent-Brugsepoort 
13 LEDE: Bestuursverkiezmgen VU-Lede van 19 
tot 22u in Afspanning Bonte Os te Lede 
13 AALST: Bestuursverkiezmgen van VU-afdelin-
gen Aalst-Erembodegem-Hofstade, in lokaal De 
IJzer, Vlaanderenstraat 13, van 18 tot 21 u 
13 SLEIDINGE: VU-Bestuursverkiezmgen Rerum 
Novarumwijk, centrum Cardyn vanaf 20u 
13 ERTVELDE: Tentoonstelling van de Latemse 
schilder Tesseiy in Vlaams Huis De Veldbloem, om 
20u30 Org VU-Ertvelde 
14 EVERGEM: Mosselsouper (of koude schotel of 
tussenribstuk) Om 20u in het Esloschuurken, Elso 
te Evergem Gastspreker Hugo Coveliers over 
,,De Bende van Ni)vel" Tevens bestuursverkiezm
gen Inschrijven bij S Van Damme (53 97 66) of 1^ 
Neyt{5319 51) Org VU-Evergem 
14SINT-AMANDSBERG:Om20u inH Hartknng, 
H Hartplein 2 Voorjaartsontmoeting met Breugel-
buffet aan 300 fr p p Tevens bestuursverkiezmg 
van19tot22u Gastspreker Paul Martens Inschrij
ven bij Erwin Herman (51 50 08) Org VU-St A-
mandsberg 

15 HERZELE: Volksunie-dansavond m zaal Da 
Vinci te Ressegem 
20 DESTELBERGEN- Spaanse wijnproefavond 1 
Aperitief en 8 wijnen o I v Pieter Waldack Tussen
door knabbelen we tapa's Om 20u in Thesla, 
Destelbergen-centrum Tussenkomst 225 fr (le
den 175 fr) Inschrijven bij Wim Raman 
(091/2916 42) Org Goossenaertsknng-Destel-
bergen-Heusden 
21 LEDEBERG: Lentefeest m de gemeentelijke 
feestzaal, Kerkplein Deuren om 19u Gastspreker 
Vic Anciaux Menu aan 350 fr Inschrijven bij L 
Robert-Bogaert (31 19 41) Muziek Kapstok Org 
VU-Gentbrugge-Ledeberg 
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: Bestuursverkiezmg m Vlaams Huis 
De Veldbloem vanaf 18u Met kaasmaaltijd In
schrijven bij VU bestuursleden 
21 SINT-MARTENS-LATEM: Lentefeest m 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: Bestuursverkiezmgen VU-Groot-Ga-
vere m café Den Toren, Dorpsstraat 13 te Semmer-
zake Samen met receptie Kandidaturen voor 15/3 
bij Denise Goethyn, Akkerlos 7, 9890 Vurste 
(091/84 2161) 
25 EVERGEM: Met FVV-Belzele bezoek aan de 
Handwerktentoonstelling te Antwerpen Vertrek om 
13u aan kerk Belzele en terug rond 19u Info en 
isnchrijven bij bestuursleden tot 21/3 
28 AALST: Kaas- en Vleesavond m St Janszaal, 
Immerseeldreef te Aalst Aanvang 19u30 Volw 
280 f r , kinderen 150 fr Sneltombola met prachti
ge prijzen Iedereen welkom Org FVV-Aalst 
29 BUGGENHOUT: Stadswandeling Antwerpen 
met VU-Buggenhout, o I v bekwame gids Met 
groepstikket trein 

JAN CAUDRON: „ZWIJGEN ZAL IK NIET!" 
In een vorige WIJ konden onze lezers vernemen 

hoe Jan Caudron m de gemeenteraad te Aalst een 
verbeten strijd voert om de augiastal van het 
Aalsters OCMW uit te mesten 

Als enig verweer tegen de vranke taal van 
Caudron wordt gedreigd om hem uit de raad te 
stoten Maar ons raadslid bijt terug ,,Binnen of 
buiten deze gemeenteraad, maar zwijgen zal ik 
met", houdt hij vol 

NEPONDERZOEK 

Op 18 december 1990 en op 19 januan 1991 
mterpelleerde Caudron over het leegroven van het 
verlaten Sint Elizabethziekenhuis aan de Gasthuis
straat en dit ter gelegenheid van de verhuis naar 
het nieuwgebouwde Aalsters Stedelijk Ziekenhuis 

Op zijn eis naar een streng onderzoek heet men 
een neponderzoek geënsceneerd onder het motto 
,,Zoek met en gij zult met vinden" 

Hier werd dus dezelfde moedwillige metode 
gevolgd als bij het onderzoek naar de onregelma
tigheden in het labo van datzelfde ziekenhuis, jaren 
geleden De zaak wordt geklasseerd, de verdachte 
gaat vrijuit en de aanklager valt m het vuil 

STOEMELINGS 

Jan Caudron „En ik heb nog méér slechts 
nieuws, maar dan op het vlak van het personeels
beleid of de vriendjespolitiek van de OCMW-meer-
derheid 

Op 1 maart stonden er bevorderingen m het 
middenkader Nursing op stapel die uitsluitend 
voorbehouden zijn voor verpleegkundigen met de 
gepaste partijkaart Ergerlijk is dat met elk perso
neelslid dat voor die bevorderingen m aanmerking 
komt de gelegenheid krijgt zijn of haar kandidatuur 
te stellen 

Dit gebeurt allemaal stoemelmgs zonder open
stelling van de kandidaturen en zonder rekening te 
houden met de ekstra-inspannmgen die andere 
kandidaten zich hebben getroost om de nodige 
bijkomende diploma's te halen Van demotiveren 
gesproken I De benadeelden overwegen naar de 

UITSLAG 
STEUNKAARTEN FC 
CENTRAAL-GENT 

1 Microgolf 
2 Radio cassette 
3 Bootmachine 
4 Stoomstrijkijzer 
5 Kruimeldief 
6 Bedsprei 
7 Noothesp 
8 Noothesp 
9 Sportzak 

10 Noothesp 
11 Noothesp 
12 Sportzak 
13 Noothesp 
14 Nootheps 
15 Parfum 
18 Noothesp 
17 Noothesp 
18 Boodschappentas 
19 Noothesp 
20 Noothesp 

9420 
7273 
2414 
3884 
0010 
7378 
4420 
2294 
5013 
7701 
7295 
2496 
4258 
8769 
7330 
3534 
3487 
9060 
5024 
0569 

Prijs af te halen tot 1 april bij Patrick Minnaert, 
sekretariaat VU-Gent-EekIo 

rechtbank te stappen om hun belangen te vrijwa
ren " 

En dan zijn er nog de kloosterzusteres van het 
hospitaal die helemaal met te spreken zijn over de 
manier waarop zij behandeld worden m hun woon-
pand ZIJ vrezen voor hun privacy nu op het 
gelijkvloers en de bovenverdieping van het gebouw 
waar zij wonen de Vlaamse Milieumaatschapij 
(WM) haar intrek heeft genomen De problemen 
met de lift en het afsluiten van de voordeur stem
men deze verdienstelijke nonnekes zeer ongerust 
ZIJ vragen een menselijke oplossing voor hun 
problemen na een leven ten dienste van de mede
mens 

De kloosterzusters dringen aan op een spoedige 
goedkeuring van de bouwvergunning van het rust
huis aan de rozendreef waar ze zelf ook zouden 
gaan wonen 

Jan Caudron ,,lk blijf erbij dat het administratief 
centrum in het huidige kloostergebouw kan onder
gebracht worden en dat de 100 miljoen die men wil 
vergooien om de kraaminrichting te verbouwen 
beter kunnen besteed worden Wij vragen ons 
trouwens af welke bestemming men zal geven aan 
het huidige kloosterpand wanneer de zusters en de 
Vlaamse Milieumaatschappij straks zullen verhui-

NIET ZWIJGEN! 

Men vraagt zich m Aalst af waarom Caudron zich 
zo verbeten in deze materie vastbijt 

Jan Caudron ,,Na zoveel onopgeloste of onwille
keurige , ,onderzoeken" zals die naar de Bende van 
Nijvel en in ons eigen OCMW twijfelt men aan de 
pnnciepen van onze rechtsstaat waarop een demo-
kratie gevestigd is 

Een politiek gekleurd personeelsbeleid waardoor 
degeli kandidaten worden voorbijgestoken omwille 
van de partijlidkaart demotiveert en degouteert 

Het afwenden en verkeerd aanwenden van het 
belastingsgeld van de burger zet kwaad bloed bij 
de hardwerkende kiezer 

Op 24 november '91 heeft de kiezer een protest
stem uitgebracht tegen het machtsmisbruik waarte
gen WIJ ons m de gemeenteraad en elders reeds 27 
jaar verzetten 

Het bestuur m Aalst moet weten dat ik, binnen of 
buiten deze gemeenteraad, met zal zwijgen'" 

LIMBURG 
MAART 

14 NEERPELT; 1e Vlaamse kwis, in parochiezaal 
De Kentings (aan de kerk van het boseind Ie 
Neerpelt), om 20u Schitterende prijzentafel Ploe
gen uit 4 tot 6 personen 10 ronden V 10 vragen 
Info en inschrijven Leo Domen 011/64 33 03 of 
PietTnki 011/64 42 34 Org NVV 
28 HAM: Vijfde lentebal m het Gemeenschapshuis 
te Kwaadmechelen Aanvang 20u 30 
26 NEEROETEREN: Bestuursverkiezmgen van 
VU-Neeroeteren-Opoeteren, tussen 18 en 21u m 
Cultuur Centrum te Neeroeteren Gastspreker An-
toine Denert Kandidaturen tot 13/3 bij R Brou
wers, Hoogstr 6, 3680 Neeroeteren of H Neyens, 
Neeroeterenstr 93, 3680 Opoeteren 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
MAART 
13 KESSEL-LO: Bestuursverkiezinqen van 19 tot 
22u in zaal De Kring (receptiezaal), J Pierrestraat 
74 Tevens praatkaffee met minister Johan Sau-
wens Iedereen welkom 
13 HULDENBERG: Bestuursverkiezing van 19 tot 
22u in het nieuwe „Buurthuis" te Loonbeek 
14 ZEMST: Groot-Zemst ledenfeest Om 20u in 
het parochiecentrum van Hofstade Gastheer Willy 
Kuijpers Verdere info 015/416 233 
14 MEISE: Eetfestijn in het restaurant van het 
Sport- en Rekreatiecentrum, Brusselsesteenweg, 
K^eise, van 18 tot 21 u Ook op 15/3 van 11 u 30 tot 
16u Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 
14 SCHEPDAAL Haantjes en Biefstukkenfestijn in 
zaal Ons Gildenhuis, E Eylenboschstraat 22, aan 
de [vlarkt te Schepdaal Vanaf 17u Ook op 15/3 van 
12 tot 20u en op 16/3 vanaf 18u Org VU en 
Volksbelangen Schepdaal 
15 MACHELEN: VU-restaurant in Hulpkerk, Velt-
mansstraat, vanaf 12u 30 Org VU-Machelen 
16 LEUVEN: Groot debat Happart-Kuijpers te Na
men Samenkomst te Leuven om 18u voorUniver-
siteitsbib Inschrijven bij Jan Siffert, Vaartstraat 19 
(onkosten 100 fr) Org VUJO-KUL i s m Cercle 
de Droit de l'Univ de Namur 
16 ASSE: Hoe oneilig is Asse Forumgesprek met 
middenstander, rijkswachtkommandant en onder
zoeker, in de kapel van de zwartzusters om 20u 
Afloop om 22u Org De Wekker-FVK-Rodenbach-
fonds 
20 LEUVEN: Om 20u Bestuursverkiezingen -̂  
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 
21 LEMBEEK: 16de Haantjeskermis m zaal De 
Kring, Stevens de Waelplaats, vanaf 17u 30 Ook 
op 22/3 vanaf 11 u 30 Org VU-Lembeek 
28 KAMPENHOUT: Jubileumbal 25 jaar VU-Groot-
Kampenhout In zaal Fauna-Flora te Berg Vanaf 
21u 

KAPELLE OP DEN 
BOS: NIEUW 
BESTUUR 

Op 28 februari j I organiseerde de afdeling 
Kapelle op den Bos haar bestuursverkiezing 

Niet minder dan 19 kandidaten hadden zich 
verkiesbaar gesteld 

Er heerste een opperbeste stemming, ook al 
opdat deze verkiezing samen ging met een kaas-
en wijnavond Er kwamen 78 leden stemmen, die er 
samen een zeer gezellige avond van maakten 

Alle kandidaten behaalden ruim meer dan de 
helft van de stemmen en zijn dus verkozen Dit 
nieuwe bestuur verkoos dan als haar nieuwe voor
zitter mr Jan Buelens, en als sekretaris kwam 
Danny Goosens uit de bus 

Alle andere funkties zullen op de eersWolgende 
bestuursvergadering toegewezen worden (t.g.) 

HUISVUILPROBLEMATIEK 
IN VLAAMS-BRABANT 

Vorming en Gemeenschap organiseert op zater
dag 21 maart 1992 een studiedag over de huisvuil-
problematiek in Vlaams-Brabant 

Programma 

9u koffie 
9u 15-1 Ou 30 huisvuiiprobiematiek in regio Hal-

le-Vilvoorde (uiteenzetting en studiefocus op het 
Pajottenland door Opbouwwerk Pajottenland) 

lOu 45-12u 30 uitdaging voor de toekomst wat 
huisvgilverwerking in halle-Vilvoorde en Vlaams-
Brabant, door een vertegenwoordiger van Havi-
land 

12u30-13u30 middagmaal 

13u 30-15u voorstelling bedrijf dat de selektie-
ve ophaling in Vilvoorde zal doen 

15u-15u30 koffie 
15u 30-17u debat tussen een vertegenwoordi

ger van Haviland, gemeente Vilvoorde en Opbouw
werk Pajottenland 

De deelname aan de studiedag bedraagt 400 fr 
(met middagmaal) of 250 fr (zonder middagmaal) 
De studiedag vindt plaats in Cafe Den Breughel, 
Leuvensestraat 188te 1800Vilvoorde Inschrijven. 
400 fr of250fr op rekeningnummer 979-4729165-
32 van Vorming en Gemeenschap, Zwartenbroek-
straat 127 te 1750 Lennik, met vermelding Studie
dag huisvuiiprobiematiek Vlaams Brabant 

Informatie 02/53214 41 (vragen naar Bngitte 
Severs) 

VU-ANDERLECHT: 
NIEUW BESTUUR 

Op maandag 2 maart koos Anderlecht een nieuw 
bestuur Er werden 12 bestuursleden verkozen 

Miguel Stas (voorzitter, jongerenwerking, pers), 
Stef Delannoo (sekretaris en dienstbetoon), Ariette 
Beerens (ondervoorzitter), Magda Vandenbroeke 
(penningmeester). Jozef Vandeevore (propaganda 
en organisatie), Ariette Lambrechts (vrouwenwe-
king), Tom Stallaerts (leden-abonnementen, publi-
katies), Leo Ebraert (seniorenwerking) Bestuursle
den Eugene Van Paemel, Reimond Ronge, Ri
chard Van Gerven en Ingrid Everaert 

Wegens het grote atal Vlaamse senioren in 
Anderlecht vond de (jonge) voorzitter het wenselijk 
een seniorenverantwoordelijke te hebben Het be
stuur was het hier unaniem mee eens Anderlecht 
zal dan ook voorstellen om naast een jongeren- en 
een vrouwenwerking een seniorencel op te starten 
in de partij 

De VUJO-voorzitter van Brussel hield een toe
spraak voor verdere interne demokratisering van 
de partij Tevens gaf hij enkele praktische tips 
I V m partijwerking aan de basis 

De moed om er m Anderlecht „in te vliegen" is 
aanwezig I (J-G') 

VU-HAACHT 
VERVROUWT 

De VU van Haacht was al een afdeling waar de 
vrouwen meer dan hun mannetje stonden in het 
bestuur De vrouwen waren reeds m de meerder
heid Na de bestuursverkiezingen van vrijdag 6 
maart verstevigden ze hun greep op het afdelings
bestuur nog Uittredend voorzitter Ettenne Engel-
borghs kan fier terugblikken op de voorbije drie 
jaar, waarin de VU-Haacht een nieuwe impuls 
kreeg Katleen Vanbesien neemt nu het roer over 

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit Katleen 
Vanbesien (voorzitter), Paula Jaubin (ondervoorzit
ter, leden en abonnementen), Ann Wouters (sekre
taris), bsette De Vos (penningmeester), Mare Ver-
mylen (fraktieleider gemeenteraad, pers & publika-
ties), Erie Persoons (gemeenteraadslid, vorming). 
Peter Dejaegher (OCMW-raadslid), Etienne Engel-
borghs, Dantella Janssens, Greet Scharlaken 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vlaams persoon zoekt een klem 
huisje met tuintje en 1 slaapkamer, ong 5 000 fr 
Bellen naar kabinet van schepen Bert Anciaux, 
Stadhuis 02/51210 78 

DE FEDERALISERING VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID 
* De volledige federalisering van de sociale zeker
heid levert Vlaanderen ruim 100 miljard opi 
* 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 in Kortrijk en Cora in Moeskroen Zij 
werken in dezelfde tekstielfabriek en bedienen daar 
dezelfde machine Wanneer ze werkloos worden 
(beiden leven samen met hun vnend), 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 

Dinsdag 17 maart om 20u Ontmoetingscentrum 
Dyfte, Hoogstraat 122 te 8540 Deerlijk Spreker 

Johan Sanders, VVZ-medewerker 

Woensdag 18 maart om 20u Taverne De Blin-
caert. Zeedijk 177 te 8400 Oostende-Mariakerke 
Spreker Johan Sanders, VVZ-medewerker 

Woensdag 18 maart om 20u 't Schuurke, Oude 
Graanmarkt 25 te 1000 Brussel Spreker E Van 
Langendonck en/of J Constandt 

Woensdag 18 maart om 20u Sint-Jorisinstituut, 
Langestraat 14 te 9150 Kruibeke Spreker prof 
Ponette 

Dinsdag 24 maart om 20u Tapperij 't Hof, 
Demzestraat te 9700 Oudenaarde Spreker Johan 
Sanders, VVZ-medewerker 

Woensdag 25 maart om 20u Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126 te 2600 Berchem 
Spreker E Van Langendonck en/of J Constandt, 
VVZ-medewerkers 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

go,^1413798'^4^u>moem 

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

— Cambiktwus — 
£KCoosteAst*aat 3*3960 CB»ee 

011/47.28.97 

L]liAvWt_ 
m= M 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks IJ9 Wafels - Pannekoeken 
St««vol trclnnwubllalr • Ook vefgaderruimte 
Wntatraat 131 — 9940 SLEIOINE. 
Tal 091/S7.SS.M - Zal en ;ond 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 Sorgeioos. 
Dinsdag gesloten 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardstiergsestraat 
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 vrtjdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclaltelten brultoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken è la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multH\inctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

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

Anthony: 
het ware verhaal 

Meer dan een maand was de 
kleine Anthony in de handen van 
zijn ontvoerders. Al die tijd was 
Frans Verleyen een regelmatige 

gast ten huize De Clerck in 
Belsele. Achter de schermen van 

een ontvoering, 
deze week in Knack. 

UIT DE REGIO 

De laatste kans! 

De regenng Dehaene I, die deze week voor het 
par-lement komt, ÈS eigenlijk die van de laatste 
kans. Ze moet de begroting saneren, hel land 

hervormen en bovenal het politieke bedrijf in ere 
herstellen. Daarover een gesprek met Herman Van 

Rompuy, voorzitter van de partij met de meeste 
twij-fels Deze week in Knack 

De wereld van Disney 

In apnl opent, nabij Parijs, Euro-Disneyland 
zijn poorten; een nieuw prestigieus bedrijf van 

hel Disney-concern, dat met strakke hand wordt 
geleid door Michael Eisner. Een ekonomisch 

dokument, deze week in Knack. 

Zorgen voor kleren 

Wasserijen, stomerijen en schoenherstellers 
leveren vaak een zwakke service. Bestaat de 

vakman nog wel die de zorg om uw kleren ter 
harte neemt? Een onderzoek, deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 

• Politieke reJ om de afbraak van het Brugse 
Pandreitje • De kaart van Vlaanderen van twee 
mitjard • Antropologie: magte en rituelen bij 

vreemde volkeren • Voetbal: gesprek met Gilbert 
Bodart • Kunst: Kabakov en Serebrjakova, 

Rossen voor Dokutnenta 9 • Film; interview met 
"gouden beer" Lawrence Kasdan • Portret; VN-

sekretaris Boutros Ghali 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATJ 

TE KOOP 

MAART i - v , ;* • 

13 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 20u. Eerste kaar
ting. Ook om 15/3 vanaf 10u. 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, om 20u. 
Org.: Informativa. 
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-
leghem met „Anekdotes uit de Ronde van Frank
rijk". Org.. VVVG-lzegem. 
17 BLANKENBERGE: VVVG-Koffietafel in de Reis
duif, Kerkstraat 218? om 14u. Met bowling „Trou-
madame"-prijskamp. Inleg 75 fr. -i- 85 fr. koffieta
fel. 
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 19tj.30 tot 22u.30: Bestuursverkiezingen Brug
ge Noord. Kandidaturen bi) Kris Gasier, OCMW-
raadslia, 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. Met Nelly Maes, Jan Loones en Jaak 
Vandemeulebroucke. Tevens van 17 tot 20u. be
stuursverkiezingen. 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 'i Paradijs, leperstraat 14. Info: 
Hilde Houwen, Stationsstraat 75/3 (051/40.42.94 — 
VU-Tielt). 

27 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting van 
Vlanajo Roeselare, in dienstencentrum 't Leeuwke, 
H. Verrieststraat 4 vanaf 18u.30. Ook op 28/3 
vanaf 17u. en op 29/3 vanaf lOu. 

28 BLANKENBERGE: Koorkoncert in het Wit 
Paard; om 20u. Inkomt 300 fr. Kaarten bij Miei 
Duysters. 

P O V in c I e Limburg 
De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de provincie Limburg zal 
overgaan tot het aanleggen van een wertreserve voor de functie van wachter bij het provinciedomein 
Bokrijk, geldig voor de duur van twee jaar. 

Taakomschrijving: 
— politionele taken (toezicht, interventie); 
— natuurbeheer; 

-bosbouw en ecologie; het organiseren van houtverkoop, selectie van hout voor kappingen; 
-jacht; kontrole op konijnenbestand en verdeling; 

— onhaal en toerisme; 
- dienst verloren voorwerpen; 
- informatie-functie voor de bezoekers; 
- E.H.B.O. en beperkte verpleging; 

— veiligheid; brand en algemene veiligheid; 
— assistentie in de domeinadministratie. 

De wachter moet volgens de noodwendigheden van de dienst onregelmatige prestaties en nacht- en 
weekenddiensten verrichten. 

Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die: 
— Belg zijn, 
— Van onberispelijk gedrag zijn; 
— in het bezit zijn van burgerlijke en politieke rechten; 
— voldoen aan de militiewetten; 
— de leeftijd van 25 jaar met hebben bereikt op datum van het afsluiten van de inschrijvingstermijn, 

de leeftijdsgrens wordt met 5 jaar verhoogd voor voorkeurrechthebbenden; 
— houder zijn van een diploma van hoger middelbaar onderwijs of gelijkgesteld; 
— bereid zijn om na de aanstelling op proef de opleidingscursussen van de provinciale politieschool 

te volgen. Benoeming in vast verband kan enkel gebeuren na het behalen van het getuigschnft 
van deze kursus. 

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. 

Salaris aan huidige index: 
Minimum. 551.327 Fr. Maximum; 917.480 Fr. 

Kandidaturen: 
in het kader van de Positieve Akties worden vrouwen uitdrukkelijk gevraagd zich kandidaat te stellen. 
De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste 
diploma, moeten voor 31 maart 1992 bij aangetekend schrijven worden gestuurd aan de heer 
Provinciegriffier, 4de Directie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Namens de Bestendige Deputatie 
M IVIARTENS. Provinciegriffier 
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LEG DAT MAAR 
EENS UIT... 

Hoe meer een maatschappelijk probleem 
wordt aangekaart, hoe meer men radikale 
stellingen gaat innemen voor of tegen 

Neem nu een veelbesproken tema als het 
leefmilieu men is voor of tegen Greenpeace, 
voor of tegen Agaiev 

Hetzelfde geldt voor het migrantentema 
hoewel het merendeel van de bevolking er 
nog geen kaas van gegeten heeft, neemt 
iedereen toch stelling m men is voor of 
tegen migranten, voor of legen het Vlaams 
Blok 

Daar tegenover zijn er ook van die zaken 
waarover de burger in het dagelijkse leven 
veel minder frekwent praat, zeg maar de echt 
politieke tema's zoals fazenrijke kommunau-
taire toestanden Daarbij neemt men minder 
vlug een duidelijke stelling m De bevolking 
staat eerder onverschillig en zelfs afkering 
tegenover dergelijke matene 

Dat verklaart de reeks tegenvallende re-
zultaten van de VU de partij laat een groot 
deel van de bevolking koud omdat haar 
tema's te moeilijk, te mtellektueel zijn 

Wie praat er op het werk, thuis of op kaffee 
graag over konfederalisme, ontzuiling of mi-
lieudelikten' Neen, een spektakulaire Van 
Rossem, kriminaliteit en ongevallen, daar
over wordt menig woordje gewisseld, tot m 
het stemhokje' 

Bovendien sleept de CVP de VU telkens 
weer mee Ook na 24 november gaat het 
CVP-gesjoemel ongestoord verder Milieu
heffingen worden kwijtgescholden, 's nachts 
en m de weekends wordt er naar hartelust 
afval geloosd, illegaal en zonder kans op 
kontrole 

De heer Kelchtermans beloofde in 1991 
tegen 1995 zuiver water, maar in 1992 veran
dert hij zo maar van de ene op de andere dag 
van bevoegdheid Wie z'n werk ernstig op
neemt, gaat toch door tot de finish i Aan wie 
zal het liggen als m 1995 eindrekenmg en 
emdrezultaat met kloppen, politieke verant
woordelijkheid, bestaat zoiets nog wel ' 

Maar geen getreur, na 24 november weten 
we met hoeveel echte Vlamingen we nog 
zijn, want als het om demokratisch volksna-
tionalisme, een zuiver geweten, verdraag
zaamheid, vrijheid, levens-en milieuvnende-
lijkheid te doen is, is er nog slechts de 
Volksunie Maar leg dat maar eens aan je 
buurman uit' 

Hans Vanden Bussche, Ruddervoorde 

AANMODDEREN 
Meer uit nieuwsgiengheid dan uit simpatie 

heb ik gebruik gemaakt van het aanbod om 
een paar nummers van uw tijdschrift gratis te 
ontvangen Met grote belangstelling echter 
nam ik kennis van de artikels Op éen speci
fiek artikel wens ik te reageren 

In WIJ van 29 februari wordt klare taal 
gesproken het VNV was fascistisch, het 
nazi-element van sommige Vlaams-nationale 
voormannen werd en wordt onvoldoende 
belicht enz Proficiat voor dit degelijke en 
moedige artikel' Wie de waarheid schuwrt zal 
met doorzetten, maar aanmodderen 

ledere Vlaams-nationalist moet stelling ne
men voor of tegen fascisme, voor of tegen 
VNV en VB Het herleiden van het VB tot een 
reaktie op een uitspraak van een Waals 
politikus zoals prof Gaus doet is echter een 
vorm van radeloos aanmodderen in het post 
24 november-Belgie, een Van Rossem waar
dig 

J. Vangansbeke, WIjtschate 

GEVOLGEN ~ 
En zeggen, dat de hedendaagse knoeiboel 

om een regen ng op poten te zetten het 
gevolg is van de grendelgrondwet van Tinde-
mans en Eyskens (Diktaat van Hertoginne-
dal) in het jaar 1970-1971 

Tindemans en Eyskens grote staatslie
den ' Bah' 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwooixi. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrte-
ven. De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats beschik
baar Is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

Tot slot nog een gezegde',,Zonder koning 
geen België" Getekend P Van den Boey-
nants 

Mijn aanvulling ,,Maar zonder Vlamingen 
geen koning" 

A. Jacobs, Gent 

EIGEN HOEREN EERST 
Uit de zaterdagse krant vernamen we dat 

een delegatie van Antwerpse prosituees zich 
bij Filip Dewmter is gaan beklagen over de 
broodroof door hun Ghanese kollega's Poli-
tierazzia's helpen immers met, 's anderen
daags IS er ander vitnnevolk en dat ergert 
hen 

BIJ het lezen van zulk bericht kan men 
gaan mijmeren over korporatieve belangen, 

vrij-konkurrentie en zelfs over het multikultu-
reel marktspel waarbij een autochtone vraag 
de voorkeur geeft aan allochtoon aanbod 

Achter dit alles schuilt echter meer Nu het 
Blok de prostitutie aanvaardt als een onver
mijdelijke dienstverlening die dan wel best 
uit het zicht van de doorsnee Antwerpenaar 
in een Eroszone geparkeerd wordt (zie ge
meenteraad van 25 februari j I), stoort haar 
het gekleurd personeel Maar geen woord 
over de schandelijke en illegale tewerkstel
ling door zwarte pooiers en andere witte-
boordkriminelen uit het Ghanese cirkuit Ja
gen op kleurhoertjes moet uit eigenbelang 
want de blanke kommercie is bedreigd 

Hugo Hermans, Antwerpen 

MONSTRUOSUM 
Volgens mij (en steunend op de door u 

geciteerde cijfers & oppervlaktematen') is 
het Limburgs provinciehuis een afgeknotte-
piramideop-z'n-kop (*) (WIJ, 21 febr j I) 

Ik verklaar me nader „iets", dat op een 
terrein van 8 (acht) hektare staat, en tegelij
kertijd een bebouwde oppervlakte heeft 
van 39 297 (negenendertigduizend twee-
honderdzevenennegentig) are (ofte bijna 393 
hal) kan (al) met (veel) anders zijn dan een 
als (*) aangeduid architekturaal ,,monstruo-

^^"^ Jean Paul Goethuys, Vilvoorde 
Red. Alhoewel het Limburgse provincie

huis omstreden is, ooic kwa architekturale 
waarde, is het nog geen afgeknotte-pira-
mide-op-z'n-kop! Bij het zetten van de 
tekst werd een puntje i.p.v. een komma 
geplaatst. De redakteur m kwestie veront
schuldigt zich voor de slordigheid. 
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TEGENDRAADS 

KREDIET OP KORTE TERMIJN 
De nieuwe regering is van 

start gegaan. Het debat in liet 
parlement lieeft niets nieuws 
opgeleverd. Zoals we vorige 
weel< reeds voorspelden vin
den de meerderheidspartijen 
zich perfel^t terug in het re-
geerai<l<oord en zullen ze al
len zeer waakzaam zijn. De 
oppositie is er hard tegenaan 
gegaan, niets deugt volgens 
aan de nieuwe ploeg. Kortom 
het oude stramien waar de 
burger geen boodschap aan 
heeft. Van de meerderheid wil 
hij daden zien, geen loze 
woorden, dus een wantrouwig 
krediet krijgt Jean-Luc en zijn 
ploeg en dan nog een krediet 
op korte termijn. Van de oppo
sitie verwacht de burger alter
natieve oplossingen of tegen
voorstellen die geloofwaardig 
zijn m.a.w. een konstruktief 
kritische opstelling. In deze 
kontekst was het debat teleur
stellend. 

De samenstelling van de re
gering heeft enkel langs CVP-
zijde voor nieuws gezorgd. Zo
wel PSC-PS als SP vertoon
den geen vernieuwing (op uit
zondering van de jonge Lau-
rette Onkelinx) maar bij de 
CVP heeft men blijkbaar toch 
rekening gehouden met de 
wensen van de jongeren en 
twee totaal onverwachte mi
nisters benoemd zonder par
lementaire ervaring. De nieu
we minister van Landsverde
diging was voorheen wel na
tionaal sekretaris van de CVP 
en heeft dus ruime politieke 
ervaring en kent zeker het 
klappen van de zweep. Op 
Begroting was de verrassing 
totaal door het aantreden van 
mevr. Offeciers, tot vorige 
week direkteur van de studie
dienst van het VEV. De CVP-
keuze heeft ook veel te maken 
met een poging om het te 
sterke travaillistische karakter 
van de regeringskoalitie af te 
zwakken. Na de begrotings-
kontrole zullen we kunnen 
vaststellen of de beide neofie
ten er in slagen om de ver-

wachtingen in te lossen. Toe
gegeven, het is een haast on
mogelijke opdracht voor de 
nieuwe ministervan Begroting 
om als neofiet op te tornen 
tegen de ervaren en sluwe 
tegenspelers van PS en SP. 

VLAMINGEN LET ' 
OP UW ZAAK! 

Merkwaardig binnen de 
nieuwe regeringsploeg is de 
machtsverdeling tussen de 
verschillende partijen. Reeds 
na de Khaled-affaire had de 
CVP er mee ingestemd dat 
Buitenlandse Zaken volledig 
onder socialistische dominan
tie kwam binnen de admini
stratie. De nieuwe direkteur 
van de Politiek was socialist, 
de sekretaris-generaal is dat 
sinds jaren. Daartegenover 
staat een zwakke CVP-figuur 
op Buitenlandse Handel en nu 
wordt de nieuwe minister van 
Buitenlandse Zaken ook een 
socialist. Ook Buitenlandse 
Handel, Europese Aangele
genheden, en Ontwikkelings
samenwerking komen alle
maal onder de hoede van so
cialisten. Is er dan geen be
langstelling meer bij de CVP-
SC voor buitenlandse zaken 
na de nefaste ervaringen van 

de jongste jaren? Heel merk
waardig. 

Ook in de sociale sektor 
zien we een nieuwe socialisti
sche dominantie met Philippe 
Moureaux op Sociale Zaken 
en Laurette Onkelinx op 
Volksgezondheid, hetgeen 
betekent dat de noodzakelijke 
rechttrekking van Waalse mis
bruiken in de Sociale Zeker
heid er niet eenvoudiger op 
geworden zijn! Enkel op Ar
beid en Tewerkstelling vinden 
we een bescheiden tegenge-
wicht met Miet Smet. 

Alhoewel een regering bij 
konsensus beslist is het toch 
merkwaardig dat ongeveer 
60% van de budgettaire mid
delen van de staat onder de 
verantwoordelijkheid vallen 
van Franstalige eksellenties. 
Een bijkomend element voor 
kritische waakzaamheid. 

MIJNENVELD 
De nieuwe regering start 

onder een ongunstig gestern
te, de publieke opinie is si<ep-
tisch, de pers l<ritiscii, de par
tijen onzel<er. De premier 
weet dat en heeft ervaring ge
noeg om te beseffen dat hij op 
eieren loopt. Eerste vuurproef 
is de begrotingskontrole, dat 
weet iedereen, maar tegelijk 

wachten nog stekelige dos
siers zoals Sabena, de wapen-
verkopen, de overheveling 
van kijk- en luistergeld gekop
peld aan de financiële verant
woordelijkheid voor de ge
meenschappen waarvoor nog 
een 2/3-meerderheid moet 
worden gevonden voor de va
kantie... 

Ondertussen moet een ant
woord worden gegeven op de 
Europese uitdaging en blijft de 
vraag naar meer veiligheid en 
zekerheid. 

In zijn toespraak in het par
lement heeft Jean-Luc Dehae-
ne gesproken over de verant
woordelijkheid van de burger, 
het uitgangspunt is korrekt, er 
zijn rechten maar ook plich
ten. Dat geldt echter ook voor 
de regering en de politici in 
het algemeen. De burger 
wordt al te vaak verplicht zijn 
toevlucht te zoeken tot voor
spraak via dienstbetoon om te 
krijgen waar hij recht op heeft 
en deze verwerpelijke metode 
uitgevonden door het politiek 
bestel moet tot in de kiem 
worden uitgeroeid. 

De komende maanden krij
gen we een boeiende politieke 
agenda waarbij de regering 
permanent zal gekonfronteerd 
worden met de diverse inter
pretaties van het vage regeer
akkoord vanuit de partijstruk-
turen. Er zullen sterke zenu
wen nodig zijn en veel goede 
wil. De basisvraag blijft of de 
nieuwe ploeg voldoende snel 
kan uitgroeien tot een vastbe
raden groep mannen en vrou
wen bezield met de wil tot 
slagen als groep zonder indivi
duele nummertjes. We vrezen 
van niet, al hopen we het te
gendeel omdat we graag ge
tuige zouden zijn van de reali
satie van het eigen Vlaams 
parlement, de eigen fiskale 
verantwoordelijkheid, uiter
aard binnen het geheel van 
het tienpuntenprogramma van 
het Vlaams regeerakkoord. 

Lamoraal 
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Singapore goes "'Beirgian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu-

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dat 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijb ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zi|n het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

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

A L C A T E L 

B E L L 



De lente in 
het land... 

A'^ 

...en u in de 
prijzen 

u 
Q 
D 

en afgesleten bij Omniver f^^Mekenngsonderneming toegelaten onder codenummer 0993 
ImholatpnbatevandeKortl^rFabioladorpen 1 SB2 KB 4/3/91 Voortr 92 02 03 4e tranche Afh Trekking 9/6/92 

vorden toigekend op 31 05 Het sparen moet wBvoor 30 04 

KB-Lente-actie: een spannende serie met 5 miljoen frank prachtige prijzen 
bij de ontknoping. 

Grandioze Lente-actie bij de KB' 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 


