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EERST DIT 

BELGIË IS 
EEN FEDERALE STAAT! 

D
E Vlaamse Kwestie, zoals onze ontvoogdingsstrijd ge
makshalve werd genoemd, heeft een grondwettelijke 
weerslag gekregen België is een federale staat die 
samengesteld is uit gemeenschappen en gewesten Het 
streefdoel van generaties Vlaamsgezinden is daarmee 
een stuk verwezenlijkt Wij schrijven opzettelijk „een 
stuk", want woorden zeggen met alles 

Wi) gaan met pogen hier de hele geschiedenis van de 
Vlaamse beweging in een notedop samen te vatten, maar 
om de oogst van vandaag te verklaren kunnen wij met 
voorbij aan de eerste kiemen Waar in de vorige eeuw het 

Vlaamse ongenoegen het eerst verwoord werd is voer voor geschied
kundigen Maar zeker is dat het bloempje snel opschoot Reeds in 
1856 was het nodig om door een koninklijk besluit een Vlaemsche 
Commissie op te richten „teneinde maatregelen op te zoeken en aan 
het staatsbestuur aan te wijzen, bekwaam om de ontwikkeling der 
Nederduitsche letterkunde te verzekeren en om het gebruik der 
Nederduitsche taal te regelen in hare betrekkingen met verschillige 
gedeelten van het openbaar bestuur" Een omzwachtelde beschrij
ving voor wat „Vlaamse Belgen" als de dreigende dood van hun 
Vlaamse aard aanzagen De kommissie was eigenlijk met meer of met 
minder dan een Grievenkommissie en kwam ook onder die naam in 
de geschiedenisboeken terecht Al de on
vrede over de brute verfransing werd in de 
grieventrommel verzameld en door Vlaamse 
bewegers onophoudelijk geroerd 

Vanuit vernedenng en verbittenng groeide 
het Vlaamse bewustzijn om allengs tot ver
overingsdrang uit te groeien Niet het bezet
ten van andermans goed maar het verove
ren van de eigen identiteit, eigen onderwijs, 
eigen rechtspraak, eigen ekonomie, eigen 
strukturen 

In deze lange mars naar zelfstandigheid 
hebben de Vlaams-nationalisten een uiterst 
belangrijke rol gespeeld Zij en zij alleen 
waren de politieke stem van de Vlaamse 
beweging In andere partijen drukten slechts 
individuelen hun stempel op de evolutie 

Na de bevrijding van de verfransing kwam de sociale strijd, want 
zelfbestuur was nooit een doel op zich Reeds zeer vlug kreeg bij 
vooruitstrevende Vlamingen het streven naar een beter Vlaanderen 
voor alle Vlamingen de bovenhand Lodewijk de Raet, de gebroeders 
Daens en later de Frontpartij spraken zich uit voor het stoffelijk belang 

Deze erfenis dragen de demokratische Vlaams-nationlisten verder, 
zo had het ook de jonge Volksunie begrepen Binnen de brede lijnen 
die Frans Van der Eist en de medestichters hadden getrokken leefde 
met alleen de zelfstandigheidsgedachte {Federalisme) maar ook de 
sociale dimensie (Werk in eigen streek) was aanwezig Binnen deze 
lijnen was er ook steeds ruimte voor een breed maatschappelijke 
vernieuwing 

Ondertussen heeft het Belgische etiket, dat de dne volkeren binnen 
dit land kregen opgeplakt, plaats gemaakt voor het bewustzijn dat 
men tot de Vlaamse, de Waalse of de Duitstalige volksgemeenschap 
behoort Het is met langer meer faa/sfr/yd waarover het gaat Voortaan 
gaat het over het leven dat elk van deze drie gemeenschappen wil 
leven vanuit de eigen opvattingen, vanuit de eigen belangen, vanuit de 

financiële mogelijkheden, vanuit de eigen levenslust, vanuit de eigen 
bewogenheid 

Op dat punt zijn wij vandaag gekomen De grieventrommel tegen de 
unitaire staat is uitgeschud, België is een federale staat, nu moeten wij 
ons eigen liedje zingen 

En precies nu komt een gewezen VU-mandataris zeggen dat de VU 
geen toekomst meer heeft, dat die partij geen maatschappijvisie heeft, 
dat voor die partij alles is afgelopen Punt Gedaan Een andere partij 
zou wel een toekomstprogramma hebben 

Wanneer de VLD denkt dat de bewoner van het zelfstandige 
Vlaanderen nood heeft aan een programma waarin de vrijheid van de 
burger als opperste ideaal wordt gepropageerd dan streeft die partij 
een duidelijk profiel na Maar dat is met ons streven Met al het respekt 
dat WIJ voor de persoonlijke vrijheid is er voor ons toch een ander en 
even belangrijk groot goed Met name een samenleving waarin de 
individuele vrijheid met grenzeloos kan zijn Wie dat met inziet 
aanvaardt het gevaar dat de vrijheid van de slimste, de handigste, de 
rijkste de samenhongheids-maatschappij in gevaar brengt Individu 
en gemeenschap zijn een, zij hebben verplichtingen aan mekaar, zij 
zijn aansprakelijk voor mekaar, zij hebben spelregels, zij overklassen 
mekaar met, zij dragen zorg voor mekaar 

Met z'n allen zijn wij geboren uit de gemeenschap, de gemeen
schap IS groot geworden door allen Het 
besef van deze wisselwerking boeit ons in 
het volks-nationalisme De identiteit van een 
volksgemeenschap is de warme omgeving 
waaruit een rechtvaardige politiek voor een 
leefbare gemeenschap groeit Deze ge-
dachtengang kan moeiteloos geënt worden 
op alle aspekten van de politieke beslissin
gen ekonomie, leefmilieu, sociale politiek, 
ondenwijs, kuituur, buitenlandse politiek, 
vrede, derde wereld Er is geen enkele partij 
die politiek zo bekijkt En dan beweren dat 
de Volksunie geen maatschappijvisie heeft i 

Wie deze onzin hoort kan de toekomst van 
onze gemeenschap met overlaten aan partij
en die duidelijk andere belangen nastreven 

Nu de Belgische verfransingsmachine door ons werd stil gelegd is het 
driedubbel opletten voor de Europese pletwals op z'n Maastrichts en 
voor de verdere amerikamzering van onze leef-, eet-, kleed- en 
denkwijze Een partij die de vrijheid van de burger promoot zal het een 
zorg zijn dat het individu klakkeloos, in alle vrijheid, aanvaardt wat van 
buitenuit opgedrongen wordt 

Als ooit de traditionele partijen met gelijkgezinde partijen van 
Europa samensmelten is het gevaar groot dat zij zullen opgaan in 
grootschalige blokken die alle belang hebben bij grensoverschrijden
de macht Wie zal dan de strijd aanvoeren tegen deze mastodonten"? 
Laat daar geen twijfel over bestaan Het zullen de natiebewuste 
partijen zijn, in Vlaanderen en in de andere regio's van Europa's 

De Volksunie zou geen toekomst meer hebben ' 
Nu dit land een federale staat is, want grondwettelijk, begint onze 

toekomst pas goed U kon het reeds lezen op de omslag van deze 
uitgave maar wij herhalen het graag Wij blijven, om daar aan mee te 
werken' 

Maurits Van Liedekerke 
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Wie doet het licht uit bij de 
Volksunie, vroeg zich verle
den week een joernalist af. 
Voorlopig blijven alle lichten 

op het Barrikadenplein op volle 
kracht branden, verzekert VU-voor-
zitter Bert Anciaux. 

7
Vlak voor de stemmingen in 
de Kamer over het Sint-Mi
chielsakkoord zegde Hugo 
Coveliers de VU vaanwei, en 

hij ging op de VLD-banken zitten 
tegenstemmen. Achtergronden bij 
de onverkwikkelijke zaak Coveliers. 

11 In Doordeweeks zijn we 
getuige van de overwin
ning van de Boel-arbei
ders, licht Sauwens een 

tipje van de Vlaamse grondwet, ho
ren we monseigneur Massaux 25 
jaar na Leuven Vlaams, en zijn we 
met minister Claes te gast bij Jasser 
Arafat. 

^ ^ De perskommentaren van 
T / l de week hadden aan-

I f dacht voor de stemmin
gen over Sint-Michiel, de 

overloperij, de niet zo anakronisti-
sche Vlaamse beweging, en de 
voorzittersverkiezingen bij de VLD. 

^ ƒ% Paul Van Grembergen 
T M ^ lichtte in de Kamer toe 

I ^J waarom de VU het wets
ontwerp betreffende de 

organizatie van de ziekte- en invali
diteitsverzekering niet goedkeurt. 

M ^ Waarom is vrouwenhan-
T yM del geen prioriteit als 

I ^ J drugs, BTW-fraude of au
todiefstal, vroeg Patsy Sö-

rensen van Payoke de kommissiele-
den van de parlementaire onder-
zoekskommissie omtrent de handel 
in vrouwen. 

M ^ ^ Een diepgaande diskus-
m % l ®'® °̂ ®'̂  ^®* onderwijs 
I ^J wordt te zelden gevoerd. 

Is er eigenlijk nog onder
wijs op school? Leidt de schaalver
groting in het hoger onderwijs bui
ten de universiteit niet tot meer ver
zuiling? 

ƒ ^ ^ Voor welke uitdagingen 
J T staat het lager ondenwijs? 

^ ^ I WIJ sprak met VU-onder-
wijsschepen Nelly Maes, 

o.m. over het belang van beleefd
heid in de klas. 

ƒ ^ iBi De Volksunie houdt van 
J | l ^ Tienpuntenprogramma's. 

(I^^J In de Vlaamse Raad for
muleerde de VU in tien 

punten een antwoord op de zorgen 
van direkties en leerkrachten in het 
kunstonderwijs. 

^ ^ • H Naar aanleiding van een 
3 M eeuw Vlaams Pleitgenoot-

^ ^ f schap bij de Brusselse 
balie verscheen een 

boek. VU-stichter-voorzitter Frans 
Van der Eist las het. 

31 
rier. 

In Melbourne werden de 
eerste Grand Slamtitels 
van '93 uitgereikt aan Mo
nica Seles en Jim Cour-

(omslagfoto J. Van der Perre) 
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Geacht VU-lid, goede vnend, 

De Volksunie heeft het de jongste dagen bijzonder moeihjk Een manda-

tans die ons vertrouwen genoot heeft dit schandehjk misbruikt Dit doet pijn, dit 

heeft me diep geraakt 

Maar wij zijn geen lafaards, wij geven niet op wanneer het moeilijk 

wordt Het Vlaams-Nationalisme heeft herhaaldelijk zware tegenslagen moeten 

verwerken Ook deze komen wij te boven 

De Volksunie heeft als partij titanenwerk verncht Zij heeft Vlaanderen 

zelfstandigheid gegeven Dat is ons werk geweest Maar de taak is nog lang met 

af Het vredestestament van de Fronters en de sociale idealen van het Daensisme 

moeten wij met durf vorm geven Uit de njkdom van deze twee stromingen putten 

WIJ de kracht om te antwoorden op de uitdagingen van vandaag En deze zijn met 

genng 

Onze zorg gaat uit naar allen in Vlaanderen, zonder onderscheid Wij 

hechten groot belang aan meer solidariteit tussen de generaties Wij zijn 

bekommerd om ieders geestelijke en matenele gezondheid Vv'e liggen wakker van 

de verloedenng van onze natuur en onze steden Omdat wij willen dat iedereen 

het goed zou hebben willen wij zinvolle werkgelegenheid voor iedereen en maken 

WIJ ons zorgen over onderwijs en opvoeding Wij streven naar een rechtvaardige 

wereldorde en willen de wapenhandel, de honger en de korruptie verbannen 

Vanwege Europa eisen we respekt voor ons volk en voor onze kuituur, en meteen 

ook voor elk ander volk, voor elke andere kuituur 

De Volksunie moet het laboratonum zijn van nieuw gedachtengoed Als 

demokratische Vlaams-Nationalisten leveren wij nieuwe ideeën aan Wij zijn 

ongebonden en eerlijk. Dat is een njkdom, maar het maakt het ook moeilijker 
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Ik zou u nog zoveel willen schrijven 

Hoe we, bijvoorbeeld, werkloosheid en staatsschuld willen aanpakken 

Hoe we willen vorm geven aan een sociaal beleid dat mensen echt zekerheid geeft 

Ik zou u willen schrijven over de noodzakelijke goede werking van de gemeente, 

de onmiddellijke thuis van ieder van ons Over de Europese uitdaging En nog 

zoveel meer over de wereld die wij willen. 

De omstandigheden hebben ons in een nieuwe situatie gebracht Wij 
moeten nu laten zien dat we, ondanks alle moeilijkheden, spnnglevend zijn Wij 
slaan terug via een media-kampagne We laten zien dat velen in en bij de 
Volksunie blijven 

Ons ideeengoed wordt met aangetast door het verlies van enkele 

madatarissen Vlaanderen heeft nood aan een partij van koppigaards, van 

vrijdenkers, van radikalen, van ambetantenkken, van demokraten die op'zere 
tenen willen trappen en tegen schenen durven schoppen 

Samen met z'n allen gaan wij er tegenaan Daarvoor heb ik uw stem en 
uw steun nodig. Nu en onmiddellijk Ik schnjf u omdat ik blijf i 

Bluft u ook, schrijf mij dan 

BIJ deze brief vindt u een antwoordkaart vul ze m, laat ze ook door 

vnenden en familie ondertekenen Geef samen met duizenden Volksume-leden en 

-sympatisanten een signaal Wie blijft, die schrijfti 

U heeft onze kampagne wellicht al gezien We willen deze 

advertentiereeks afsluiten met een kilometerlange namenlijst van blijvers Dus ook 

met uw naam erbij Laat ons samen een positief signaal geven aan de politieki 

Ik reken heel sterk op u 

Uw voorzitter 

L 
Bert Anciaux, 

PS Om de advertentiekampagne mogelijk te maken, wil ik o a beroep 
doen op uw ftnanciele steun, elk naar eigen vermogen Dit hebben we nodig om 
een echt krachtig antwoord te kunnen geven Bedankt 

Bamkadenplein 12, 1000 Brussel - Telefoon 02/219 49 30 - Telefax 02/217 35 10 - KB 435-0271521-01 
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PARTIJ 

DE ZAAK COVELIERS 
Hugo Covellers, ooit fraktievoor-
atter van de VU in de kamer, ziet 
de VU Vlaamse Vrije Demokreten 
niet meer zitten. Î ïj kondigde ver
leden week aan over te lopen 
naar de VLD. „De wereld is nu 
eenmaal niet van marsepein ge
maakt", verklaarde Covellers aan 
de Gazet van Antwerpen, en hij 
to'ok de deur achter de VU toe. 
„ B I er zullen er nog volgen", riep 
hij na. In sommige media begon 
meteen een wellustig spelle^e 
„namen noemen". 

H
ET wordt een beetje een eento
nige uitleg, tell<ens wanneer ie
mand uit een Vlaamsnationaal 
nest de VLD-krabbenmand in
kruipt. „De VU heeft na de 
staatshervorming geen toe
komst meer"; „de VU heeft 
geen maatschappelijk projekt"; 
„de partij heeft veel gereali-
zeerd maar is nu terminaal". 
Steevast gevolgd door een 

klaaglitanie over hoe moeilijk de beslissing 
om over te lopen wel is, hoe pijn het wel 
doet z'n vrienden in de steek te laten, de 
strijdmakkers te ontgoochelen. We steken 

„En bij de VLD geen sotternijen meer!", lijkt Gabriels de pas overgelopen 
Covellers, met wie hij als VU-voorzitter meermaals in de kllnch ging, op deze 
foto uit de oude doos, wel te bezweren. Covellers bewees meteen dat hij het 
begrepen heeft, en stemde als overtuigde VLD-er tegen het nieuwe grondwets
artikel dat van België een federale staat maakt. (,oto oann) 

het niet onder stoelen of banken, toen we 
hoorden dat Hugo Covellers het VU-schip 
verlaat, waren we aangeslagen en ontgoo-

IETWAT RARE WIJ, DEZE WEEK 
U zult het reeds gemerkt hebben, beste 

lezer, dit is een ietwat rare WIJ. Het begint 
reeds aan de buitenkant van dit weekblad 
waar wij niet konden nalaten u mee te 
delen dat wij blijven. Verder publiceren wij 
een brief van VU-voorzitter en verantwoor
delijk uitgever Bert Anciaux, brengen wij 
het verhaal van de voorbije week en een 
eerste afdruk van de grote Ik Blijf-kam-
pagne. 

Gegeven de omstandigheden werd be
sloten een grote media-kampagne op 
touw te zetten waarin enkele VU-manda-
tarissen, één per Vlaamse provincie, zeg
gen dat zij blijven en waarom. Hugo 
Schiltz opent de reeks, Johan Sauwens, 
Nelly Maes en Jaak Vandemeulebroucke 
volgen; Bert Anciaux én u sluiten het rijtje. 

U wordt gevraagd op de kampagne in 
te spelen door mee te doen aan de aktie 
Wie blijft, die schrijft. Op de achterflap van 
de voor-omslag kunt u een antwoordkaart 
vinden. Als u ook blijft, grijp dan naar de 

pen, vul in en stuur op; zo massaal 
mogelijk. Alle namen, ook de uwe!, wor
den in de laatste advertentie (mét Bert 
Anciaux) gepubliceerd. Maar u kunt ook 
nog een andere rol spelen. Afdrukken van 
de Ik 6//yy-advertentie met ruimte voor uw 
foto kunnen bekomen worden op het 
algemeen VU-sekretariaat, zo draagt u in 
uw dorp, stad of regio de Ik S////-aktie mee 
uit. 

Het spreekt vanzelf dat deze grote 
mediakampagne zeer veel geld kost, ex
tra geld waar de nationale penningmees
ter geen rekening mee gehouden had. Nu 
putten uit zijn budget van het grote verkie
zingsjaar 1994 (gemeenteraads-, provin-
cieraads-. Euroverkiezingen) zou een té 
grote aderlating betekenen. Daarom is 
alle financiële steun van harte maar din
gend welkom. 

(Door deze rare WIJ vallen enkele ru
brieken weg of werden ingekort, de lezer 
zal ons dit niet kwalijk nemen.) 

cheld. Covellers is één van de grootste cini-
ci die we kennen, maar van hem hadden we 
zoiets niet venwacht. 

TOEKOMSTPLAN 
Hoewel. Eén van onze medewerkers was 

Covellers een paar weken terug in een res
taurant tegen het lijf gelopen. Het Antwerps 
kamerlid zat er te dineren met gewezen VU-
direkteur Stefan Ector Ekspliciet erom ge
vraagd, antwoordde Covellers toen nog dat 
geen haar op z'n hoofd eraan dacht om 
over te • lopen. Vlak voor de jaanwisseling 
had Hugo Covellers zich nog kandidaat ge
steld om een vrijgekomen plaats in het VU-
partijbestuur in te nemen. In de gezamenlij
ke vergadering van VU-frakties en -partijbe
stuur na de publikatie van het goodbye-
interview van aan een Italiaans zwembad 
dat Jaak Gabriels aan Humo toestond, was 
Covellers een van de eersten en hevigsten 
om Gabriels zonder veel pardon uit de partij 
te zetten. Op de nieuwjaars-arrondisse-
mentsraad van de Leuvense VU eind januari 
was 't Kofschip, zoals hij wel eens genoemd 
wordt, nog komen spreken over de positio
nering van de VU tegenover het Vlaams 
Blok. Dat het kan verkeren, is een waarheid 
uit de tijd van Bredero. Maar dat het van
daag zo snel kan verkeren, verklaart mede 
de groei van de VLD. 
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Desalniettemin raal<t Coveliers met zijn 
vragen over de maatschappelijke invulling 
die de VU wil geven aan het zelfstandig 
Vlaanderen, waar we na Sint-Michiel weer 
een flinl< stuk dichterbij komen, een gevoe
lig punt. Welk maatschappijprojekt heeft de 
VU voor het zelfstandig Vlaanderen ? Het is 
een vraag die al langer gesteld wordt. Het 
kongres van Leuven in april 1990 poogde 
deze vraag te beantwoorden. Er werd een 
ambitieus Toekomstplan voor Vlaanderen 
gelanceerd. Dat plan werd gepropageerd 
door een peperdure propagandakampanje. 
Het Toekomstplan bleef in zijn uitwerking 
vrij vaag, maar bevatte zes stevige pijlers als 
geraamte: federalisme, welvaart en welzijn, 
verdraagzaamheid, onafhankelijkheid, vre
de, leefbare toekomst. Het was een verdien
stelijke poging, maar het geraamte kreeg te 
weinig vlees en bloed. 

Hoewel de overgrote meerderheid in Leu
ven de koerswijziging vervat in dit Toe
komstplan goedkeurde, bleef de konkrete 
uitvoering van het plan al te vaak dode 
letter. Toen het voorzittersmandaat van ge
wezen VU-voorzitter Jaak Gabriels ten einde 
liep, stelde hij in een interview met WIJ (12 
juni '92) vast dat „wanneer men dat (het 
Toekomstplan, red.) in de praktijk wil omzet
ten, en bvb. onze ondertitel Vlaamse Vrije 
Demokraten invoeren als sinoniem van wat 
in de zes pijlers van Leuven venvoord werd, 
er heel wat mensen blijken te zijn die dat in 
de praktijk niet willen of niet kunnen toepas
sen. Het gevolg is dat je niet klaar geprofi
leerd overkomt De slagkracht van onze par
tij heeft zich te beperkt gericht, en te weinig 
duidelijk gemaakt dat we voor veel meer 
staan dan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
op zich. De ontgoocheling hierover is voor 
mij als aftredend voorzitter groot." 

KLEURLOOS PROFIEL 
Gabriels haalde het voorbeeld van de 

naamgeving aan, een emotionele want sim-
bollsch geladen diskussie in partijbestuur 
en partijraad. Maar de invulling van het VU-
Toekomstplan naar konkrete dossiers toe 
geschiedde ook gebrekkig in parlementen 
en regeringen. De VU kreeg het in de vorige 
legislatuur (zij het niet zonder hindernissen) 
nog wel voor elkaar om als één van de 
enige partijen in het debat een zinnig abor
tusstandpunt in te nemen, maar ze werd in 
het hete van de strijd nauwelijks gehoord. In 
veel andere gevallen zorgden antipoden in 
het parlement voor immobilisme in gevoeli
ge kwesties, ofwel legden ze de verdeeld
heid pijnlijk bloot. 

Verleden week hield Coveliers zijn laatste 
tussenkomst als VU'er in de Vlaamse Raad. 
Hij maakte er samen met Agalev-raadslid 
Vera Dua in het drugdebat een onderscheid 
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Blijft Herman Candries, of vertrekt 
hij ? Op TV gaf de gewezen vlieger de 
indruk mentaal al uitgevlogen te zijn... 

(foto WIJ) 

tussen soft drugs en hard drugs. Coveliers 
en Dua, zo meldde het Belang van Umburg, 
kregen er tegenwind van de Vlaams Blok
kers De Man en De Winter, maar ook van 
VU-senator Jef Valkeniers, „die stelde dat 
weliswaar niet elke gebruiker van soft drugs 
een hard drug-verslaafde wordt, maar dat 
wel elke hard drug-verslaafde ooit een soft 
drug-gebruiker is geweest". Voila, vuurtje 
stook spelen en blussen tegelijk, maar de 
vraag is welke VU-boodschap er overblijft. 
En deze onduidelijkheid op de rug van de 
media afschrijven is al te gemakkelijk. 

De verkiezing van Bert Anciaux bracht 
een op twee vlakken radikale voorzitter aan 
het roer. De jonge Anciaux is sociaal sterk 
geëngageerd en progressief georiënteerd, 
en kreeg, dankzij de eigen ultimata die de 
VU onder Gabriels jarenlang was achterna-
gelopen, ook de steun van kommunautaire 
hard-liners in de VU-partijraad. Bert zetelde 
echter wel in een fluwelen zetel van het 
Brussels stadhuis, maar niet in het parle
ment. Daar kreeg men soms de indruk dat 
de VU-parlementairen op maatschappelijk 
vlak aan de tegengestelde uiteinden van 
hetzelfde zeel trokken, met een maatschap
pelijk vrij kleurloos profiel tot rezultaat. 

Het nieuw gekozen partijbestuur bleek het 
ook al aartsmoeilijk te hebben om een radi
kale wending te forceren. Van de twintig 
stemgerechtigde leden (stichter-voorzitter 

\ • 

Van der Eist, die de vergaderingen niet 
meer bijwoont, niet meegeteld) is er nauwe
lijks één vierde wiens broodwinning op een 
of andere wijze (deeltijds of voltijds, hetzij 
dankzij een parlementair mandaat, dankzij 
een kabinetsfunktie, of dankzij een job in 
een partij-organizatie) niet te danken is aan 
de VU. 

De VU-voorzitter wist dat hij het als bui
tenparlementair niet gemakkelijk zou heb
ben om de maatschappelijke keuze door te 
drukken. Die maatschappelijke keuze staat 
bladzijdenlang beschreven in zijn boekje De 
vergeten vernieuwing, en ze zorgde er o.m. 
voor dat één van de afhakers van het eerste 
uur, de uitgesproken progressieve eresena-
tor en gewezen NCOS-voorzitter Maurits 
Coppieters de weg naar de Volksunie terug
vond. Bert Anciaux venwoordde zijn stand
punt in WIJ (28 augustus '92) als volgt: 
„Een partij als de VU is noodzakelijk pro
gressief, vernieuwend. Alleen al omwille van 
het staatkundige. Maar ook om andere re
denen moeten wij vernieuwend zijn, zonder 
de goede waarden opzij te schuiven. We 
moeten reageren tegen allerlei misbruiken, 
we moeten de heilige huisjes durven aanval
len, tegen onrecht en ongelijkheid vechten. 
Dat is progressief, niet konsen/atiet We 
moeten opnieuw nonkonformistisch worden, 
zoals twintig jaar geleden. Wanneer er een 
tegenstelling blijkt te bestaan tussen pro
gressief en konservatief, dan zal die knoop 
doorgehakt worden." 

In dezelfde zin reageerde het nu enige 
VU-kamerlid uit Antwerpen, Herman Lau-
wers in een open brief op het vertrek van 
zijn spitsbroeder. Lauwers ziet het met de 
VU duidelijk wél nog zitten, en hij noemde 
de overstap van Coveliers een zwaar verlies 
voor de partij, „misschien zelfs meer dan 
die van Jaak Gabriels, omdat Hugo uitdruk
kelijker past in het profiel dat de VU moet 
henvinnen en scherper in beeld zal bren
gen: een Vlaams, sociaal, redelijk alterna
tief: D66 in een Vlaams politiek landschap, 
en met Europees-regionalistische vizie." 

NAMEN NOEMEN 
Eind januari vergaderden partijbestuur en 

frakties nog in Tongerio over de „post-Sint-
Michiels-periode". Hoewel Coveliers net 
deze vergadering aangrijpt om te zeggen dat 
de VU geen keuze kan maken, spreken 
verschillende andere deelnemers aan deze 
retraite andere taal. Coveliers wordt venveten 
dat hij in Tongerio niet de indruk gaf op 
overlopen te staan, indien de ultieme vraag 
over het maatschappijprojekt er geen ultiem 
bevredigend antwoord kreeg. 

(lees verder biz. 10) 



Een groep mensen waarmee 
je jarenlang gevochten hebt, om Vlaanderen 
te geven waar het recht op heeft, verlaat je 
niet op het moment dat het echte verhaal 
pas begint Het nieuwe Vlaanderen heeft 
nood aan echt vrije en onafhankelijk 
denkende mensen De uitdagingen zijn 
groot werk voor iedereen, solidariteit 
tussen jong en oud, geestelijke vrijheid , 
onze plaats innemen m een wereld in 
beweging De Volksunie moet de leiding 
van deze zoektocht op zich nemen Ik blijf 
dus. 

Hugo Schiltz, Senator 

De Volksun ie . Wij b l i jven . 
Wie blijft die schnjft. Stuur ons uw reactie : Bamkadenplein 12, 1000 Brussel - Tel.: 02/219 49 30 - Fax: 02/ 217 35 10. 
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(vervolg van biz. 8) 

Volgens de jongste verklaringen van Bert 
Anciaux zal de VU na de grondv^^etsherzie-
ning uitpakken met een hele reeks opmerke
lijke voorstellen die moeten bewijzen dat de 
VU haar keuze gemaakt heeft. De VU-voorzit-
ter beseft terdege dat zo'n keuze impliceert 
dat waarschijnlijk nog VU-mandatarissen de 
partij verlaten. Hij is bereid die konsekwentie 
te aanvaarden. In een onmiddellijke reaktie 
op de nieuwe overloper werd een adverten
tiereeks ontworpen waarvan de eerste afleve
ring vandaag in de kranten verschijnt. 

Hugo Coveliers had aangekondigd dat nog 
meer VU-parlementairen de deurkruk van de 
partij al vast hebben, en nog wachten op een 
geschikt moment om weg te lopen. Sommi
gen zouden Gabriels en Coveliers naar de 
VLD volgen, anderen zouden meer zien in de 
CVP, nog anderen zouden hun boontjes te 
week leggen bij Agaiev of SP. 

Naast de reeds geciteerde Herman Lau-
wers ontkende het overgrote deel van de 
„genoemden" formeel deze geruchten. Frak-
tieleider in de Vlaamse Raad Paul Van Grem-
bergen was de eerste om te logenstraffen dat 
hij zinnens is over te lopen. Geen haar op 
mijn hoofd denkt daaraan. Ik ben geen slijm-
bal. De kamerzetel die ik bezit behoort aan 
mijn partij Het is mij ondanks de tegenslagen 
nog steeds een eer voor de Volksunie te 
zetelen en de vele Vlaamsnationalisten wens 
ik in dit ontij dat ons treft niet in de steek te 
laten. 

Senator Bob Van Hooland liet weten niet 
beschikbaar te zijn, voor geen enkele partij, 
behalve voor de VU Vlaamse Vrije Demokra-
ten. (...) Ik werd voor haar en door haar op 13 
december 1987, in een ongebonden partij en 
zonder partijkaart, rechtstreeks tot senator 
verkozen en dit mandaat van senator is niet 
mijn eigendom. 

Senator Nelly Maes wil samen met de 
voorzitter, partijbestuur en partijraad de ver
dediger blijven van een demokratische 
Vlaams-nationale gedachte, op pluralistische 
bazis, sociaal van inslag, ekologisch bewust, 
pacifistisch en verdraagzaam. 

In De Zevende Dag nam senator Hugo 
Schiltz ook de twijfel rond zijn persoon weg. 
Hij toonde weinig begrip voor Coveliers, die 
de overstap maakte op een voor Vlaamsna
tionalisten kruciaal moment in de staatsher
vorming en op het ogenblik dat de VU volop 
werk maakt van een nieuw maatschappelijk 
projekt. Ik zal de Vlaamsnationale familie 
nooit in de steek laten, verzekerde Schiltz. 

Maandagnamiddag kregen we tenslotte 
een persmededeling van VU-senator Willy 
Kuijpers, geschreven vanuit een ziekenhuis
bed waarin hij op doktersbevel vertoeft. Het 
demokratisch volksnationanalisme in én bui
ten de Europese gemeenschap, de interna-

, tionale - én omgevingsverbondenheid van 

Voor Willy Kuijpers heeft het demo-
l(ratisch volltsnationalisme binnen de 
Voll(Sunie nog wel degelijlc zin. 

(foto archief) 

dat erfgoed blijft me zonder moeite boeien 
binnen de Volksunie, aldus Kuijpers. 

Ook VU-parlementsleden die niet in het 
geruchtencirkuit van de overlopers voorkwa
men, bevestigden hun trouw aan de partij. Vic 
Anciaux toonde zich hierbij een van de 
scherpsten (zie Wetstraat). 

GROTE GARNALEN 
Van één zogezegde kandidaat-overloper, 

Jef Valkeniers, hoorden we een publieke 
bevestiging noch een ontkenning. Nog een 
andere liet in eerste instantie ekspliciet de 
twijfel in de VU-rangen bestaan. VU-fraktielei-
der in de kamer Herman Candries weigerde 
voor de BRTN-kamera zijn trouw uit te spre
ken voor de VU, maar liet zich ook niet in de 
mond leggen dat hij overloopt, naar VLD of 
CVP, want Candries zou met beide partijen 
onderhandelen. VU-leden en -militanten ver
wachtten zich aan het ergste: de gewezen 
vlieger gaf de indruk mentaal al uitgevlogen 
te zijn. Verscheidene trouwe VU-ers, ge
schokt door het vis-noch-vlees-optreden van 
Candries op tv, vroegen om de weifelachtige 
fraktieleider uit zijn funktie te ontheffen. 

Maar Candries kon de leden van het partij
bestuur dat maandag jl. vergaderde, blijkbaar 
overtuigen dat wat hij op tv vertelde met 
overeenstemt met wat hij had willen zeggen. 
Want na afloop werd een persmededeling 
verspreid waarin Bert Anciaux en Herman 
Candries hun optimale samenwerking verze
keren. Beiden blijven overtuigd van de op

dracht die de Volksunie moet hebben, als 
erfgenaam van het demokratisch Vlaams-
nationalisme. In een geest van openheid, zo 
kondigen Anciaux en Candries in een geza
menlijke mededeling aan, zoeken we samen 
met heel de Volksunie naar antwoorden voor 
de nieuwe uitdagingen waar ons Vlaanderen 
voor staat Maar om nadere uitleg gevraagd 
over deze mededeling en zijn toekomst bij de 
VU, kreeg Candries nog geen duidelijk ja of 
neen over de lippen. 

De grote garnalen a la Gabriels en Cove
liers beseffen blijkbaar niet welke ravage ze 
aanricht(t)en met hun van alle politieke kui
tuur gespeend gedrag. Zij werden door dui
zenden mensen in het parlement gestemd, 
omdat ze op de lijst van de VU stonden, en 
niet op de lijst van de CVP of PW (VLD). Het 
is hun goed recht om van gedacht te veran
deren, maar ze hebben niet het recht om hun 
kiezers zo te bedriegen. Zoals meerdere 
kommentatoren schreven, de enige verant
woorde uitweg voor een parlementair met wat 
eergevoel die van gedacht verandert, Is het 
ontslag. 

Tenslotte rees in de Wetstraat de vraag 
waarom Coveliers overliep vlak voor de eer
ste stemmingen in de kamer over de Sint-
Michielsakkoorden. Sommigen zagen hierin 
een uiting van de virulente afkeer die bij het 
parlementslid bestaat voor zijn Antwerpse 
kollega met dezelfde voornaam. Coveliers 
zou de grote pleitbezorger van Sint-MIchiel in 
de VU, ex-dialoogvoorzitter Hugo Schiltz, 
hiermee nog even een hakje willen zetten. 
Deze redenering betekent teveel eer voor de 
Hugo met de baard, omdat ze de rol die hij bij 
zijn eigen overstap mocht spelen overschat. 

Uit goed ingelichte bron vernamen we dat 
het akkoord tussen de VLD en Coveliers al 
dateert van begin januari. Het was slechts 
wachten op een geschikt moment om de 
transfer bekend te maken. De niet-verkiezing 
van Bart Somers tot VLD-jongerenvoorzitter 
vormde echter, meer dan algemeen gedacht 
wordt, een lelijke streep door de rekening van 
de VLD-strategen. Zij willen immers kost wat 
kost het imago van de VLD als nieuwe partij 
hooghouden. De mislukking van Somers zou 
de (kandidaat-)overlopers uit de VU wel eens 
kunnen ontmoedigen. Daarom had de VLD 
snel een nieuwe overloper met een grote 
naam nodig. Coveliers is niet meer dan een 
knikker in een taktisch spel dat geen enkele 
politiek-deontologische regel respekteert. 

Het is trouwens niemand ontgaan dat Co
veliers samen met de VLD-fraktie tegen het 
nieuwe artikel 1 van de grondwet stemde, dat 
inhoudt dat België een federale staat is. De 
droom van het federalisme, die Coveliers 
zoals duizenden andere VU-ers in navolging 
van Frans Van der E/sf jaren en jaren koester
den, was blijkbaar op enkele uren tijds een 
nachtmerrie geworden. 

(Pdj) 
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BOELWERF 
VLAANDEREN 

Met een grote meerderheid keurden de 
werknemers van de Boel-scheepswerf in 
Temse het akkoord goed betreffende de 
overname van hun bedrijf. Boel wordt overge
nomen door de Nederlandse Begemann-
groep en Gimvindus, de Vlaamse overheids-
holding. De naam van de werf wordt, onge
twijfeld onder invloed van de Vlaamse rege
ring, gewijzigd in Boelwerf Vlaanderen. 

Toen Boel eind '92 op de fles ging, stonden 
er 1.800 mensen op straat. Een aantal van 
hen is intussen elders aan het werk, wie de 
vijftig voorbij is kan met brugpensioen. De 
1.300 blijvende werknemers wordt geduren
de twee jaar vast werk gegarandeerd, voor de 
oplevering van de nog af te werken schepen 
en de bouw van drie nieuwe. 

De arbeiders moeten in ruil voor werkze
kerheid enkele toegevingen doen. Ze krijgen 
gedurende twee jaar geen opslag, moeten 
enkele vakantiedagen inleveren, moeten af
stand doen van opzegvergoedingen en het 
voordeel van de glijdende werkuren wordt 
afgeschaft. 

De arbeiders van Boel streden en wonnen 
een heroïsche strijd. Ze bezetten de werf al 
van 22 september, de dag dat Boelwerf de 
boeken neerlegde. 

25 JAAR GELEDEN 
Vijfentwintig jaar geleden, onze oudere 

lezers zullen het zich ongetwijfeld levendig 
herinneren, werd Leuven Vlaams. De split
sing van de Leuvense universiteit was het 
eindpunt van de vernederlandsing van het 
ondera/ijs, maar wordt nu ook beschouwd als 
het beginpunt van de hervorming van deze 
staat naar een federaal bestel. Het rauwe 
Walen buiten had de Franstaligen, gewoon 
om hier de lakens uit te delen, geschokt. 

In verschillende kranten stond men uitge
breid stil bij de zilveren verjaardag. In La Libre 
Belgique keek toenmalig premier Van den 
BoeynantsXeruQ op de kwestie. Volgens VDB 
was de onmacht van de inrichtende macht, 
de katolieke kerk, om zijn interne zaken te 
regelen, de oorzaak van alle problemen. De 
Franstaligen zaten echter met de kater. 

„Wij Franstaligen", aldus VDB, „waren ge-
traumatizeerd, ik zag ministers wenen. Maar 
niemand twijfelde eraan dat die katastrofe 
ont)erstelbare sporen zou nalaten en het 
grote begin van onze kommunautaire span
ningen en tegenstellingen zou inluiden. En
kele weken later onderging de PSC-CVP 
dezelfde „splitsing" en de andere nationale 
partijen zouden volgen. Vanaf tiet moment 
dat de nationale partijen zich opsplitsten, was 
het onafwendbaar dat het land dezelfde weg 
zou volgen. Onze daden achten/olgen ons, 

De Belgische parakolonel Jacqmin ontvangt felicitaties van een Amerikaanse 
kollega in Somalië. Ook elders mochten de rode en groene mutsen woorden 
van lof horen voor hun optreden in de Somalische havenstad Kismayo. De 
Amerikaanse defensieminister Aspin bestoefte de para's flink in IWünchen, 
waar hij defensieminister Delcroix ontmoette. De Amerikanen zouden nog tot 
het einde van de maand in Somalië blijven. De Belgische para's in Somalië 
krijgen versterking. Voglende week vertrekken nog eens 250 militairen naar 
Oost-Afrika. Het gaat om een honderdtal militairen van het 4de Jagers te Paard, 
die zich in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden met lichte pantser
voertuigen voortbewegen, en een technisch detachement (genie, transmissie 
en luchtmacht) die de werklast van de para's moeten verlichten. Er bevinden 
zich reeds een kleine zeshonderd para's in Somalië, naast 75 bemanningsleden 
van het steunschip Zinnia. (foto ap) 

en we zijn nog met aan het einde van onze 
lijdensweg..." 

Leerrijk was in dezelfde Libre ook het 
inten/iewtje met mgr. Massaux, de toenmali
ge rektor. De man was niet veel van zeg, en 
vera/ees naar vorige stellingnamen waarbij hij 
„vergeeft maar met vergeet". „Men mag het 
gewicht van wat hun vaders destijds deden 
niet overdragen op de huidige generaties, 
maar men moet eraan herinneren dat de 
Franstaligen toen verjaagd werden. Voor mij 
komt de kerk op de eerste plaats, op de 
tweede België, en op de derde de Franse 
kuituur. België is een land met twee kuituren. 
Een bi-kulturaiisme dat verrijkend zou moe
ten zijn. I^aar dat ervoor zorgt dat we, als we 
verdergaan met elkaar vijandig te zitten be
loeren zoals vandaag, op twee vingers van 
het einde zitten. (...) Voor een kristen die niets 
van het evangelie wil verloochenen, vormt de 
aktie van kristenen tegen andere kristenen 
aan de katolieke universiteit van Leuven een 
schandaal." 

Massaux nodigt uit tot een uitdagende 
vergelijking. Hij vraagt zich af hoe er zou 
gereageerd worden wanneer een Amerikaan

se universiteit alle Portorikanen aan de deur 
zou zetten. „Ik weet het wel, de Franstaligen 
in Leuven waren geen zwarten. En waren ze 
het wel geweest, men zou ze uiteindelijk 
misschien nog verdedigd hebben!" Begrijpt 
Massaux dan na 25 jaar nog steeds niet dat 
de Portorikanen van België in 1968 de Vla
mingen waren? 

CLAES BIJ ARAFAT 
Buitenlandminister Willy Claes (SP) beleeft 

heerlijke dagen. Hij komt zowat elke dag op 
tv of radio, waar hij zijn mening te kennen 
geeft over de chaos in Zaïre, de para's in 
Somalië, de vredesonderhandelingen over 
ex-Joegoslavië, de toekomst van de Europe
se gemeenschap. 

Af en toe slaagt hij er bovendien in om ook 
de Belgische politiek te beïnvloeden, bvb. 
toen hij als gast in de BRTN-studio over een 
buitenlands onderwerp plots de gelegenheid 
krijgt zijn unitaristische mening te geven over 
konfederalisme, de Van den Brande-rel en de 
staatshervorming na Sint-Michiel. 
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Uitzonderlijk zorgt Claes zelfs voor een 
frivole noot in de politiek, bvb. wanneer ons 
uit Israël beelden bereiken van de minister 
die een orkest mag dirigeren. Uit Israël? 
Inderdaad, dit zorgde natuurlijk voor wat 
onvoorziene diplomatieke heibel, niet in het 
minst bij de partijgenoten. Net nu de joden 
zich zo onmenselijk gedragen door die 400 
arme Palestijnen het land uitte zetten, om het 
in socialistische kringen nog huiveringen op
wekkende woord deporteren niet te gebrui
ken, staat die glimmende minister in Israël 
vrolijk met een dirigeerstokje te zwaaien! Dat 
kan natuurlijk niet. 

Er diende onmiddellijk een straf tegengif 
toegediend te worden. Even werd gedacht 
het Limburgs Simfonie-orkest met C-130-
transportviiegtuigen over te vliegen naar het 
niemandsland tussen Israël en Libanon, en 
Willy Claes er in de goede traditie van de 
Volkshuizen de Negende van Beethoven te 
laten dirigeren ter verstrooing van de ver
kleumde en hongerende Palestijnen. Maar 
dat zou natuurlijk teveel kosten. 

Tot iemand op het schitterende idee kwam 
om de Israëlische uitschuiver naar de achter
grond te duwen door een ontmoeting met die 
goeie ouwe Jasser Arafat, Palestijnse held 
nummer één, zeker nu hij hèt terrorisme 
afgezworen heeft. Claes dus naar Tunis, waar 
hij vriendelijk het handje schudde van Jasser, 
en een bereidheid tot kompromis bespeurde 
inzake de Palestijnen in het niemandsland 
tussen Libanon en Israël. 

Slimme joernalisten merkten bovendien op 
dat de hartelijke ontmoeting tussen de Belgi
sche minister en de PLO-leider ertoe bijge
dragen had de PLO uit haar isolement te 
halen waarin de bevrijdingsorganizatie na de 
Golfoorlog was verzeild. Rezultaat: Arafat 
tevreden, socialisten tevreden, Claes tevre
den. En de weggevoerde Palestijnen? Het 
Limburgs kamerorkest houdt zich klaar. 

VLAAMSE GRONDWET... 
Het federale parlement is gestart met het 

aannemen van de nieuwe grondwetsartikels 
die leiden tot een vervollediging van de 
federale staatsstruktuur (zie Wetstraat). Mi
nister van Staatshen/orming Sauwens achtte 
daarom het moment gekomen om ook in de 
Vlaamse regering de uitvoeringsmaatregelen 
van de staatshen/orming voor te bereiden. 
Het gaat om. om samenwerkingsakkoorden 
die nog tussen de federale overheid en de 
deelgebieden moeten worden gesloten, en 
om de praktische regeling van de overdracht 
van personeel en middelen die met de nieu
we bevoegdheden gepaard gaan. 

Sauwens vindt ook de invulling van de zgn. 
konstitutieve autonomie van de Vlaamse 
Raad belangrijk. Onder impuls van de VU-
minister bepaalde de Vlaamse regeringsver
klaring van oktober '92 reeds dat de recht
streekse verkiezing van de Vlaamse Raad 
moet leiden tot een nieuwe verhouding tus-

In de historische behandeling over het Sint-Michielsakkoord trok kamerlid Jan 
De Corte de aandacht. Hij stemde nl, tot groot ongenoegen van J.P. Van 
Rossem, mee met de meerderheid. Eén en ander ging verleden week met zo'n 
groteske scheldpartij gepaard, dat de Zevende Dag er meende op terug te 
moeten komen, en het kamerlid met de stok uitnodigde. 
De Corte maakte van zijn tv-optreden gebruik om een grapje te maken over de 
beloning die hij van de meerderheid zou gekregen hebben om Sint-Michiel 
goed te keuren: enkele miljoenen voor zijn toneelgezelschap. 
Dat vormde dan weer de aanleiding voor een tweede scheldpartij in de kamer, 
toen de Franstalige liberaal Ducarme wilde weten wat er van die miljoenenhisto
rie aan was. Vervolgens diskussieerden de leden van de kamer van volksverte
genwoordigers over „klowns die de regering steunen" (Van Rossem over De 
Corte), „onbewezen miljoenen die niet opwegen tegen mandaten die de VLD 
overlopers belooft" (Eric Van Rompuy), „toverballen die van kleur veranderen" 
(Hugo Olaerts over Hugo Coveliers), om te eindigen met „de inkompetentie van 
voorzitter Nothomb" (Jos Geysels, nadat hij was weggelopen uit protest tegen 
de beschamende voorstelling). (foto vum) 

sen parlement en regering. Deze nieuwe 
kuituur moet in Vlaanderen tot uiting komen 
in een Vlaams basisdekreet dat in samen
spraak met het Vlaamse parlement wordt 
uitgewerkt. 

...IN DE STEIGERS 
In de klassieke federale staten, die zijn 

ontstaan door de aaneensluiting van de deel
staten, behielden deze laatsten een eigen 
grondwet als uitdrukking van hun Eigenstaat-
lichkeit In België daarentegen werd een 
eenheidsstaat omgevormd tot een bonds
staat. Dat houdt in dat aangelegenheden die 
in klassieke federale staten door de grond
wetten van de deelstaten geregeld worden, 
hier alsnog zijn neergelegd in de federale 

(Belgische) grondyvet. Dit is bvb. het geval 
met de organieke wetgeving op de onderge
schikte besturen en met de gerechtelijke 
organizatie. Anderzijds heeft de federale wet
geving in het Belgische staatsrecht geen 
voorrang op de dekreetgeving. 

Rechtsvergelijking leert verder dat de 
grondwetten van deelstaten niet alleen de 
eigen staatsordening maar ook de relatie van 
de deelstaat met de samenleving (socio-
ekonomische en kulturele orde, grondrech
ten) regelen. De Vlaamse regering legt hier
toe aanduidingen neer in het projekt Vlaande-
ren-Europa 2002. 

Om de Vlamingen een helder overzicht te 
geven van de basisrechtsordening van hun 
deelstaat, stelt Sauwens voor om de nieuw 
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KORTWEG 

verworven autonomie van Sint-Michiel te 
koordineren met de reeds bestaande in een 
Vlaamse grondwet Tevens zou deze Vlaam 
se grondwet inleidende bepalingen bevatten 
inzake de grondslagen van de Vlaamse ge 
meenschap, zoals haar hoedanigheid van 
republikeinse, demokratische en sociale 
rechtsstaat, en inzake aangelegenheden 
zoals haar hoofdstad, vlag en wapen 

Voorts zouden er grondrechten van de 
Vlamingen in kunnen worden opgenomen, 
zoals ekonomische, sociale, kulturele, onder
wijs-, milieu- en verbruikersrechten Ook ba
sisbeginselen als openbaarheid van bestuur, 
en garanties voor de bevordering van het 
pluralisme Minister Sauwens stelt tenslotte 
de vraag naar de regionalizering van het 
Rekenhof en van het Hoog Komitee van 
Toezicht 

ZAIRE 
Tot grote ontgoocheling van de Zaïrezen, 

kwamen de Belgische para s uit Brazzaville 
terug naar huis De Zaïrezen hadden gehoopt 
dat de Belgen in hun voormalige kolonie 
Moboetoe aan de deur zouden zetten Dat zal 
met gebeuren de Zaïrezen zullen de klus zelf 
moeten klaren En mets wijst er voorlopig op 
dat ze dat kunnen 

Hoewel de VS, België en Frankrijk er bij 
Moboetoe op aandrongen ontslag te nemen 
ten gunste van premier Tshisekedi, zette de 
president juist de premier aan de deur Tshis-
hekedi weigerde echter ontslag te nemen 
Zaïrese opposanten in Brussel riepen zondag 
op tot een tussenkomst van de Verenigde 
Naties in hun land 

BEELDSPRAAK 

• In de itacM van zatercteg op zondag 
stalen voe«>athooligans in Brugge de 
penalty-stiiipen en middenstip van 
het Olimplastadion, waar zondagna
middag Club Bruggen en Antwerp 
elltaar partij gaven. De doelpalen en 
reklamepanelen waren beschilderd 
met swastika's. 
• Daf wil zich herstruictureren tot een 
bedrijf dat alteen zware vrachtwagens 
ontwikkelt en produceert. In de 
Vlaamse vestiging Westerio btljven 
volgens de planrten de assen* en de 
kabine-afdeling bestaan, maar het 
produktlenivo wordt sterk terugge
schroefd. Ott betekent dat van de 
1.430 weri(nemefs in Westerio er 
slechts 750 kunnen blijven. 

• in Italië werd opnieuw een voltref
fer geskoord In de strijd tegen de 
mafia. De koningin van de Camor-
ra, Rosetta Ctttolo, werd na een jacht 
van twaalf jaar door de politiek bij de 
turven gevat 

• Tijdens zijn Afrika-reis pieüte paus 
Johannes Paulus H voor kuisitatd 
ais enige manier om aids een halt toe 
te roepen. 

• Een kommando gewapend met een 
iMooofca, mortier, staven dinamiet 
en ontstekingsmechanisme roofde 
veertig miljoen frank uit een gepant
serde wagen. De wagen was op de 
parking van een QB nabij Charleroi 
klemgereden. Dreigen met de onge
wone overvaiwapens was voldoende 
om de bestuurders van de geidtran-
sportwagen te laten uitstappen. 

• Het rampenfonds staat een ramp 
te wachten. Er moeten nog ongeveer 
14.000 dossiers litiiandeid worden. 
Dat zai minstens 9 miljard frank kos
ten. Maar de kas is zo goed ais leeg. 
Vooral de stormen van begin '90 le
verden heel wat schadeclaims op. 
Opvallend was dat uit Luxemburg, de 
dunst bevolkte provirasie, 4.811 scha
declaims kwamen, of evenveel ais uit 
Antwerpen, Brai>ant en West-xnaan-
deren samen... 

• Naast de para's In Somalië, de 
blauwhelmen In voormalig Joegosla
vië en de para-pendel naar Zaïre 
wordt wet eens vergeten dat er otric 
Belgische troepen rondzwalpen in de 
Adriatische Zee. Daar koi^oler«i ze 
het VN-embargo tegen Servië en 
Montenegro. Onze jongens op de 
WasMiep waren deze verwaaricning 
t>eu, en besloten er in een opgemerk
te pr-aktie wat aan te doen. Een schip 
dat het emiwrgo schond, werd geën-
terd en met de hulp van een Ratlaans 
fregat naar Brlndlsi gesleept voor ver
dere kofltrole Het was reeds de vijfde 
keer dat de Westdiep een gewapende 
ploeg aan t>oord van een verdacht 
schip stuurt sedert het de Westhtnder 
half januari afloste. 
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REPLIEK 

PERSSPIE6EL 
De Standaard 

„Van de overheid zou men mogen ver
wachten dat ze stakingen in essentiële sekto
ren verhindert Een krachtdadiger houding 
zou zeker resultaten opleveren en door de 
burgers worden gesteund Kan men zich het 
ongemak van honderdduizenden spoorge-
bruikers voorstellen die op hun werkplaats 
moeten geraken"? Wat willen de vakbonden 
bewijzen' De onbetrouwbaarheid van het 
openbaar ven/oer "̂  De onmacht van de 
staat?' 

Prof. Dr. M.A.G. van Meerhaeghe over de 
rol van de vakbonden. 8 februari. 

„Het Vlaams parlement kan, samen met de 
Vlaamse regenng en de Vlaamse administra
tie, de Vlaamse staatsvorming een nieuw elan 
geven De rechtstreekse verkiezing van een 
eigen Vlaams parlement is een fundamentele 
eis van de brede Vlaamse Beweging De 
Vlaamse parlementsleden -alle Vlaamse par
lementsleden- kunnen nu die droom helpen 
verwezenlijken Zo'n historische kans mag 
men met laten liggen " 

5 februari. 

„De Franse Gemeenschap in Brussel zal 
voor haar noodzakelijke financiële middelen 
afhangen van de goodwill van de Vlamingen 
in de Brusselse regering Indien dit met 
genoeg mocht blijken om onze volgende 
eisen hard te maken, indien de Walen dan 
nog met willen toegeven aan Vlaams recht, 
dan moet Vlaanderen zijn lot maar in eigen 
handen nemen Maar dan dreigt er géén 
chaos, want onze verkozen instellingen kun
nen hun gezag laten spelen over héél ons 
grondgebied, zonder juridisch vacuum Om 
onafhankelijk te kunnen zijn heeft men de 
sleutels tot de financiële middelen, het territo-
num en de erkenning nodig Deze sleutels 
behoren Vlaanderen nu ontegensprekelijk 
toe Dit IS het werk van de VU, tot spijt van wie 
het benijdt" 

Bert Anciaux. 6 februari. 

knack 
,,ln Frankrijk is Parijs zijn bestuurlijke en 

kulturele greep op de Corsicanen, Bretoenen 
of Provengalen noodgedwongen aan het ver
zachten De Italiaanse Lega's, die het beeld 
van de histonsche koninkrijkjes oproepen, 
oefenen op de kiezer een grote aantrekkings
kracht uit Schotland maakt zich steeds los
ser van Londen In zowel de Turkse als de 
reusachtige Slavische wereld is de celdeling 
koortsachtig en bloedig aan de gang Ook 

Afrika bespaart zich, zoals in Somalië, geen 
wreedheden om oude etnische kwesties te 
regelen Zelfs in de konfederale Verenigde 
Staten bloeien de op de „eigen identiteit" 
gerichte groeperingen We stellen vandaag 
vast dat een verschijnsel zoals de Vlaamse 
Beweging („baas in eigen huis") eigenlijk 
met zo uitzonderlijk of anakronistisch is ge
weest " 

Frans Verleyen. 3 februari. 

HETVOLK 
,,Dehaene mag dan al de grote architect 

van het federale België zijn Alleen had hij 
uiteraard de klus nooit kunnen klaren Zowel 
de Groenen als de Volksunie verdienen lof 
voor de manier waarop ze vanuit de oppositie 
positief hebben meegewerkt aan het realise
ren van het communautaire vredespact" 

Alain Vanbuyten. 8 februari. 

,,'ln principe' is Guy Verhofstadt geen kan
didaat om m juni zichzelf op te volgen Maar 
als 'men het hem echt zou vragen is alles 
mogelijk Er is geen echt scenario, zegt hij 
aan wie blijft doorvragen Toch kunnen we 
ons met van de indruk ontdoen dat hij het zo 
georganiseerd heeft dat Patrick Dewael vanaf 
19 juni moet klaarstaan om als nieuwe VLD-
voorzitter de loper uit te rollen waarop Guy 
Verhofstadt de Wetstraat 16 wil binnenstap
pen " 

Alain Vanbuyten. 5 februari. 

„Met eén 'ding' had Dehaene geen reke
ning gehouden het genie Nothomb De 
kamervoorzitter die het maar met kan verge
ten dat zijn voorvaderen in 1830 aan de wieg 
van het unitaire koninkrijk stonden, maakte er 
zo'n potje van dat het allemaal nog bijna fout 
l iep" 

Standpunt, als reaktie op de ultieme, 
gekontesteerde tussenkomst van kamer
voorzitter Nothomb tijdens de eindstem-
ming van art. 1 van de grondwet. 8 februari. 

,,Dat iemand zijn sympathie of zelfs zijn 
engagement van de ene partij overdraagt op 
een andere is op zichzelf met ondenkbaar en 
zelfs met immoreel Een mens kan van me
ning veranderen, en een politicus is ook maar 
een mens ( ) Maar Een politicus onder

scheidt zich wel van andere mensen door het 
feit dat hij door een aantal kiezers naar het 
parlement is gestuurd om daar de ideeën en 
het programma van een welbepaalde partij te 
verdedigen, en met die van een andere 
partij ( ) De politicus die vindt dat hij met 
langer kan opkomen voor het programma 
waarop hij werd verkozen, kan in eer en 
geweten alleen besluiten zijn mandaat neer te 
leggen" 

Standpunt. 5 februari. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Het IS mijn opdracht met de partij opnieuw 

van nul te vertrekken Ik stel vast dat we meer 
leden hebben dan een jaar geleden, dat er 
ook van jonge mensen weer belangstelling is 
voor wat de VU doet En dat is het enige dat 
telt in een partij" 

Bert Anciaux. 5 februari. 

„De voorstanders van het akkoord oorde
len dat met de oprichting van een eigen 
Vlaams parlement Vlaanderen opnieuw een 
beduidende stap zet op weg naar zijn autono
mie De tegenstanders van hun kant vergeten 
al te vaak dat alleen door deze beperkte maar 
onomkeerbare stappen de Vlaamse geschie
denis geschreven wordt In een democratie is 
dit trouwens de enige weg die er kan bewan
deld worden" 

Jan Veestraeten. 4 februari. 

irETBELAHCYAKLINBURP 

,,De discussie gaat met over zin of onzin 
van het verder bestaan van een partij, de 
maatschappelijke onvrede gaat over het 
spektakel dat de heren Gabriels, Goveliers en 
mogelijke anderen ten beste geven Zolang 
het hun partij mm of meer goed gaat, zijn de 
kiezers van die partij goed genoeg om hen 
hun parlementair klapstoeltje te waarborgen 
Zolang ze binnen die partij aan de macht 
kunnen deelnemen, voorzitter, minister, frak-
tievoorzitter of wat dan ook zijn, mocht hun 
partij rustig blijven wat ze was Zo mogelijk 
met de trouwe kiezers van die partij Is dat 
uitzicht er met meer, bestaat inderdaad het 
risiko politiek-elektoraal te worden gewipt, 
dan plots hoeft die partij met meer, dan 
hebben die kiezers wel voor hen gestemd 
maar zich vergist van partij 

Mare Platel. 5 februari. 

(pvdb) 
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HORIZON 

VLAAMSE DIPLOMATIE JAARGANG 1993 
Het Belgische Parlement heeft een nieuw artikel 1 van de 

Grondwet goedgekeurd: voortaan is België een federale staat. 
Over enkele dagen zal de grondwetgever ook artikel 68 herschrij
ven en aan Vlaanderen het recht toekennen om internationale 
verdragen af te sluiten i.v.m. alle bevoegdheden die het intern 
sedert 1970 heeft verworven. Dit betekent dat wij voortaan een 
eigen, uitgebreide set van verdragen zullen kunnen onderhande
len en afsluiten (niet alleen kulturele verdragen, zoals wij die sedert 
1970 reeds ondertekenen, maar ook) inzake alle andere domeinen 
die, tot en met het Sint-Michielsakkoord van september 1992, aan 
de Vlaamse overheid toebehoren. 

Het historisch belang van deze nieuwigheid in de staatsvorm 
kan niet genoeg onderstreept worden. Het is de verdienste van de 
Volksunie dat dit element ven/vorven werd, dat Vlaanderen eindelijk 
een plaats vindt op de wereldbol. 

De VU heeft hiermee een historische taak vervuld. Het zal van 
ons, huidige generatie Vlamingen afhangen wat Vlaanderen met 
dit nieuw verworven instrument zal uitrichten. Géén andere politie
ke partij dan de huidige Volksunie is beter in staat om juist te 
bepalen op welke manier het Vlaams nationalisme met dit interna
tionale werktuig naar de toekomst toe, kan uitgewerkt en verde
digd worden. 

Tot nu toe was België ons refe
rentiepunt. Nu wij uit deze cocoon 
losbreken, hebben wij in de eerste 
plaats de Europese dimensie te
genover ons, met ons. Het Vlaams 
nationalisme zal in de 21 ste eeuw 
in Europa groeien: het is Europa 
dat de nieuwe staatsvorm zal zijn 
waarin wij de volgende jaren voor 
onze Vlaamse nationale belangen 
zullen moeten opkomen. 

Deze belangrijke gebeurtenis 
komt tot stand op het ogenblik dat 
de Belgische diplomatie lood in de 
vleugels begint te krijgen. Ik neem 
hierbij niet eens een persoonlijke 
stelling in: ik verwijs eenvoudig 
naar een artikelenreeks die gepu
bliceerd werd in La Libre Belgique 
in de loop van de maand december 
1992. 

In een zevental artikels probeert La Libre de rol te sublimeren 
van enkele (voorbije en huidige) diplomaten van Franstalige en 
PSC-huize. De toon van de reeks is dat sedert de diplomatie 
vervlaamst en gedemokratiseerd werd, er eigenlijk van ernstig 
diplomatiek werk geen sprake meer is. Deze argumentatie gaat 
verborgen achter bepalingen zoals: de huidige diplomatie wordt 
ondergeschikt aan de binnenlandse politiek. Of: wij laten onze 
atlantische voorkeur varen, kultiveren onze Afrikaanse ervaring niet 
meer en lopen ons met allerhande regionale delegaties te pletter in 
Zuid-Oost-Azië. Bovendien moeten de Belgische ambassades 
gastvrijheid geven aan enkele vertegenwoordigers van de regio's, 
zodat de partnerlanden voortaan helemaal geen idee meer heb
ben van wat België eigenlijk is (lees: van wat België destijds was). 

Het hele artikel ademt zware patriottische nostalgie uit. Van de 
goed presterende Vlaamse diplomaten is er niet veel sprake. (Ik 
vind overigens dat zij zélf meer naar buiten zouden moeten treden 
en zich meer bekend moeten maken bij het publiek.) 

Persoonlijk heb ik ervaren dat het Belgisch diplomatiek perso
neel, dat op het kader van 30 maart 1968 hoogstens 490 personen 
telt, in kwaliteit gerust kan mededingen met bvb. de Nederlanders 
die 1.500 diplomaten tellen en zelfs de Italianen met hun 4.500. 
Van de Britse Foreign Service met zijn 6.000 mensen kan iedereen 
een lesje leren, het merendeel der Belgische diplomaten inbegre
pen. 

Jacques Groothaert, 

Het is echter niet zozeer het moreel van de diplomaten dan 
veeleer de internationale rol van een land zoals België die op dit 
ogenblik ernstig moet onderzocht worden. De Belgische nationale 
soevereiniteit is al lang niet meer dezelfde als die van 1970. Toen 
heeft de Grondwet voor het eerst sedert 1830 een zodanig 
fundamentele wijziging ondergaan dat zij sedertdien niet heeft 
opgehouden te evolueren tot wat wij op dit ogenblik in het 
Parlement zien gebeuren. 

Naar het verleden kijkend, heb ik de jongste tijd enkele 
memoires gelezen die zopas werden gepubliceerd door de laatste 
generatie van Belgische diplomaten. Ik heb het hierbij dus niet over 
de werken die door de ministers van Buitenlandse Zaken geregeld 
worden geproduceerd. Diplomaten schrijven niet vaak, vandaar 
dat het van belang is even hun geschriften in te kijken. 

Het eerste werk is van Jacques de Thier: Un diplomate au 
20ième siècle. De Thier, geboren in 1900, heeft zich tussen 1930 
en 1965 aan diplomatieke dienst gewijd. In zijn memoires staan 
plezierige hoofdstukken, bijvoorbeeld over Berlijn in de jaren 30, 
de aktiviteiten van Leon Degrelle, de begrafenis van Winston 
Churchill. Een merkwaardig hoofdstuk is zijn bedenkingen over 
l'avenirde la carrière diplomatique. De anekdoten in zijn boek zijn 
geloofwaardiger dan zijn bedenkingen over dit laatste punt... 

Ambassadeur Jacques Groot
haert schreef: Le passage du té-
moin. Deze briljante diplomaat be
gon zijn loopbaan in 1945 en verliet 
haar in 1980 om voorzitter te wor
den van de Raad van Bestuur van 
de Generale en kommissaris-gene-
raal van Europalia. Deze hoogbe
gaafde diplomaat behoort nog net 
tot het Belgisch establishment en 
heeft de „aftakeling" van Buiten
landse Zaken niet meer meege
maakt. Hij verliet het departement 
ongeveer gelijktijdig als Etienne 
Davignon, waarmee zijn karrière in 
verschillende opzichten te vergelij
ken valt. 

Eén der diplomaten die door La 
Libre Belgique wordt geciteerd is 
Patrick Nothomb, die in Dans Stan
leyville een heroïsche episode van 

zijn loopbaan beschrijft. De recente gebeurtenissen in Zaïre 
hebben het boek van Nothomb op de voorgrond gekatapulteerd. 
Hij vertegenwoordigt op dit ogenblik „België" in Japan. 

Tenslotte is er de enige Vlaming van de drie, nl. de onlangs 
overleden Michel Vanussel, die in Het woord is aan België de rol 
van België in de internationale diplomatie trachtte te sublimeren. 

Deze vier werken zijn zowat de biblioteek „van de huidige 
Belgische diplomatie". Geen enkele van de vier gaat uitgebreid in 
op het fenomeen dat achter hun rug volop aan de gang is, nl. de 
verschuiving, al is zij dan gedeeltelijk, van de bevoegdheid van het 
federale niveau weg, naar het Vlaamse toe om op het internatio
naal niveau op te treden. 

Het is inderdaad niet de taak van de Belgische diplomaten om 
Vlaanderen daarop voor te bereiden. Het ons onze taak. Het wordt 
dus hoog tijd dat wij ons ernstig met deze nieuwe bevoegdheden 
gaan bezighouden en Vlaanderens nationale belangen op het 
internationale niveau op een professionele wijze beginnen te 
behartigen. 

Zelfbewust, en met visie. Vlaanderen diplomatiek en kommer-
cieel verkopen in het buitenland: het brengt op I Wat een entoe-
siaste taak voor onze jeugd! 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

CIJFERS LIEGEN NIET 

K
AMERLID P. Van Grembergen 
verklaarde de neen-stemmen 
van de VU-fraktle. „De manier 
waarop een land zijn ziektever
zekering organiseert, Is een be
wijs van zijn beschavingsnivo, 
zijn solidariteltspatroon en zijn 
politieke keuzen. Ons land 
heeft een uitstekende ziektever
zekering wat de principes be
treft. De regeling in vele van de 

ons omringende landen Is voorbeeldig. Het 
doel van die verzekering Is de tiulp aan de 
zieke op basis van solidariteit. De praktische 
invulling van dit principe was niet altijd even 
voorbeeldig. Er groeiden uitwassen In de 
loop der jaren. Men heeft het over de be
taalbaarheid van het sisteem. Ik meen dat 
de overheid medebetaler moet zijn van het 
verzekeringsstelsel. Volgens de VU dient de 
verzekering niet volledig te worden gedra
gen door de ledenbijdragen. Toch zijn be
paalde grenzen nodig voor de overheidstus
senkomst. Sommigen willen de ruggegraat 
van de ziekteverzekering breken. De VU 
gaat daarmee niet akkoord. 

MISBRUIKEN 
Over het solidariteitsprincipe bestaat geen 

eensgezindheid. Voor de VU is het principe 
essentieel: het gaat om een algemeen hu
manistisch en maatschappelijk gegeven, 
over de grenzen van de Gemeenschappen 
heen. Dat principe wordt echter In vraag 
gesteld ingevolge toenemende misbruiken. 
Gelukkig worden deze misbruiken be
spreekbaar Momenteel kan men op basis 
van cijfergegevens de pertinente misbruiken 
vaststellen. De cijfers van de arbeidsonge
schiktheid in 1991 liegen niet: 1.383 geval
len in Brussel, 22.821 in Vlaanderen en 
33.448 In Wallonië. Deze cijfers roepen vele 
vragen op, zelfs als men zich onbevooroor
deeld opstelt. Mijn rechtvaardigheidsgevoel 
verplicht mij daaromtrent een verklaring te 
eisen. Het zijn dergelijke cijfers die de oor
zaak zijn van een groeiend ongenoegen en 
die velen doen pleiten voor het opheffen 
van de solidariteit tussen Wallonië en Vlaan
deren. 

De Volksunie eist als partij duidelijkheid 
over alle objektieve transferten. Daarover 
bestaat een akkoord met de regering, die 
een studie ter zake zal laten uitvoeren, op
dat wij uiteindelijk tot een zinvolle en verde
digbare solidariteit kunnen komen. Er be
staan ook misbruiken door gezonde men
sen en door de zorgenverstrekkers. Ook de 
strukturen worden misbruikt Er bestaan 
misbruiken van de industrie en regionale 

misbruiken. De VU staat achter de essentie 
van de verzekering, maar wil de misbruiken 
wegwerken. Dit ontwerp is daartoe een aan
zet Voor 30 maart e.k. zullen ter zake minis
teriële besluiten worden genomen. Voor ons 
ligt de lat echter niet hoog genoeg en de VU 
beschikt niet over voldoende garanties voor 
het invullen van het wettelijk kader Wetten: 

in de kamer werd de voorbij week 
het wetsontwerp betreffende de 
organisatie van de verplichte 
ziekte- en invaiiditeitsverzeke'-
ring besproken. Dit ontwerp 
handhaaft de ttestaande stelsels, 
de verantwoordelijkheid van de 
voorschrijvende artsen en van de 
verzekeringsinstellingen wordt 
gewaarborgd. In sommige krin
gen spreel^ men van een echte 
revolutie. Verder wordt er een 
kommissie opgericht die voor
stellen kan doen over de verde
ling van de middelen. 

moeten beantwoorden aan het rechtvaardi
gingsbeginsel." Tot zover Van Grembergen. 

Volgens een studie van het Internationaal 
Muntfonds is de toename van de overheid-
schuld tussen 1975 en 1989 voor 73% toe 
te schrijven aan een ekstra toelage voor de 
sociale zekerheid. Kamerlid Olaerts inter-

Kamerlid Olaerts verweet minister Of-
feciers budgettaire laksheid, (foto wu) 

pelleerde minister Officiers op basis van 
deze harde cijfers. „In een moeilijke ekono-
mische periode is dit nog te verantwoorden, 
maar deze maatregelen werden nadien be
schouwd als verworven rechten. Tijdens de 
daaropvolgende periode van hoogkonjunk-
tuur werd duidelijk te weinig gesaneerd." 

P-SPROKKELS 
• In de Vlaamse Raad pleitte H. Candries 
voor een nieuw Vlaams beleid na de herstruk-
turering van de energiesektor. 

• In de kamer vroeg E. Van Vaerenbergh 
aan Tobback of de minister de plannen 
steunt van de CVP waarbij de burgerlijke 
bescherming en de brandweer tot één korps 
zouden samensmelten. 

• In de kamerkommissie voor buitenlandse 
zaken onderstreepte P. Van Grembergen 
dat hij uiterst tevreden was over de opdracht 
van de para's in Zaïre. De evakuatie gebeur
de in een mum van tijd en op een rustige 
manier. Essentieel is de veiligheid van onze 
landgenoten in Zaïre, maar ook het lot van 40 
miljoen Zaïrezen. 

• In de kamerkommissie voor leefmilieu 
pleitte Jan Caudron voor een strenge aan

pak van de drugdealers en een efficiënte 
preventie. 

• In de kamer werd het wetsvoorstel betref
fende de verkiezingsuitgaven en de financie
ring van de politieke partijen besproken. E. 
Van Vaerenbergh vindt dat de transparantie 
van de partijfinanciering verbetert. De duide
lijkheid voor de burger zal echter niet toene
men omdat het gros van de politieke partijen 
nog steeds geen open en duidelijke boek
houding wil voeren. 

• Jef Valkeniers interpelleerde Kelchter-
mans over de aanleg van een SST-tunnel in 
Lembeek. De aanleg van een ondergrondse 
tunnel zou het waardevolle biotoop van de 
Zennevallei vrijwaren. Dit projekt kost 2 mil
jard, teveel volgens de NMBS. Intussen wor
den de onvoorziene kosten reeds op 20 
miljard geraamd. go 
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WETSTRAAT 

DE STAAT HERVORMEN 
Vrijdagochtend begonnen de kamerleden 

aan de bespreking van de grondwetsherzie
ning in het kader van de staashervorming 
Kamerlid Vic Anciaux ondersteepte in zijn 
tussenkomst dat de VU haar houding tegen
over deze staatshervorming vanuit de oppo
sitie heeft bepaald 

Vic Anciaux: „Wij steunen geenszins hei 
algemeen beleid van deze regenng, noch de 
manier waarop de openbare financiën, te
werkstelling en sociaal-ekonomische verhou
dingen worden behandeld De VU heeft veel 
kritiek op het buitenlands beleid en de aan
houdende wapenhandel Het Sint-Michiel-
sakkoord is met volmaakt, het is wel een stap 
in de goede richting De VU-onderhandelaars 
stelden drie voonvaarden aan het akkoord 
het principe van de residuaire bevoegheden 
wordt onmiddellijk van kracht, meer be
voegdheden voor de Gemeenschappen op 
vlak van de buitenlandse handel en weten
schappelijk onderzoek en konkrete maatre
gelen voor 31 maart ek in verband met de 
transferten in de Sociale Zekerheid 

De VU heeft de voorbije jaren haar doel 
nagestreefd met de middelen van de par-
lemntaire demokratie Dit betekent een poli
tiek van stap voor stap Vermits de Vlaamse 

meerderheid werd afgegrendeld, is er voort
durend een dialoog nodig met de andere 
gemeenschap Wij zijn gekant tegen een 
alles of mets politiek Het zelfbeschikkings
recht van de volkeren is een fundamenteel 
mensenrecht Ook omwille van de drang naar 
meer rechtvaardigheid hebben wij naar auto
nomie gestreefd Het feit dat de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde nu met op de agenda stond is geen 
reden om al de overige verworvenheden 
overboord te gooien 

DE TOEKOMST ~ 
De Volksunie is fier op het federaliserings-

proces België is geen unitaire staat meer, de 
residuaire bevoegdheden gaan naar de deel
gebieden, Vlaanderen krijgt verdragssluiten-
de bevoegdheid, het principe van de niet-
inmenging wordt gerespekteerd De hervor
ming van de senaat is met geslaagd, het 
kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde 
moet gesplitst worden De Sociale Zekerheid 
moet gefederaliseerd worden 

Daarom blijft de rol van de VU, essentieel 
ook na deze staatshervorming De parij moet 

de motor zijn van de verdere Vlaamse natie
vorming in het Europa van de Volkeren De 
VU komt met een nieuw programma De strijd 
moet verder gezet worden tegen de verzui
ling, de verkramptheid en de onverdraag
zaamheid De Vlaams-nationalisten roepen 
de Walen op om samenwerkingsakkoorden 
te sluiten op sociaal, ekonomisch, kultureel 
vlak en ook wat het buitenlands politiek 
beleid betreft 

Om een uitstraling te vinden in Europa 
moet Vlaanderen met de andere Nederlands
talige gebieden in de wereld akkoorden af
sluiten De nieuwe maatschappij die tot stand 
zal komen heeft een internationalistisch ka
rakter, waarin wij voordurend zullen worden 
gekonfronteerd met andere kuituren Dit is 
een verrijking en deze opdracht moet de VU 
optimistisch benaderen ' Tot zover de met-
onopgemerkte tussenkomst van V Anciaux 

Tijdens het debat kwam ook P Van Grem-
bergen tussen Zaterdagnamiddag had de 
eindstemming plaats 65 (Vlaams Blok, VLD, 
PRL, FDF en twee leden van de Rossem-
fraktie stemden tegen, 144 (VU, CVP, SP, PS, 
PSC, AGALEV, ECOLO en Jan Decorte) 
stemden voor, niemand onthield zich en 3 
kamerleden waren afwezig 
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WETSTRAAT 

VROUWENHANDEL IN STROOMVERSNELLING 
„Waarom kan vrouwenhandel geen priori

teit zijn zoals drugs, BTW-fraude of auto
diefstal?". Dat stelde Patsy Sörensen, de 
initiatiefneemster van Payoke, ondermeer tij
dens een hoorzitting van de onderzoekskom-
missie van de Kamer omtrent vrouwenhan
del. 

Sörensen beklemtoont dat het in ons land 
aan een sistematische aanpak ontbreekt. 
Resultaten in de praktijk blijven dan ook 
meestal uit. De razzia's die gehouden worden 
zijn een lachertje. In de meeste gevallen 
wordt de baas van het kabaret immers ruim
schoots vooraf getipt dat er kontrole zal 
uitgeoefend worden. 

Op een zeker ogenblik begin je je dan af te 
vragen welke zin het nog heeft vrouwen op te 
vangen, als je hen toch geen humane oplos
sing kunt bieden. 

CENTRALISATIE 
EEN VEREISTE 

Die vrouwen leggen niet zomaar een ver
klaring af. Welke garanties krijgen ze voor het 
risiko dat ze lopen ? Patsy is er trouwens ten 
stelligste van overtuigd dat de impressario's 
medewerking krijgen van mensen die de 
arbeidskaart uitschrijven. Het is bijzonder 
moeilijk om hier tegen op te treden. Men 
loopt immers het risiko dat de kabarets die 
hun mensen goed verzorgen, hier mee de 
dupe van worden. 

In de loop van de hoorzitting bleek ook dat 
er heelwat fout zit met de manier waarop 
getuigenissen door politie of gerechtelijke 
instanties worden opgetekend. 

De centralisatie van gegevens laat veel te 
wensen over. Vaak moeten vrouwen drie tot 
viermaal toe bij verschillende diensten het
zelfde hartverscheurende relaas afleggen. Ze 
staan bloot aan vernederingen en krijgen niet 
ten onrechte het gevoel dat niemand hen 
gelooft. Ze voelen zich uitgeperst als een 
citroen. 

Vrouwenhandel gebeurt vaak tegelijkertijd 
met drughandel en wapenhandel. Positief is 
volgens Sörensen alleszins dat er een vorm 
van waakzaamheid is opgetreden. Ernstige 
gevallen worden vrijwel onmiddellijk, en vaak 
door mensen uit het milieu zelf, aan Payoke 
gesignaleerd. 

Ondertussen is ook Chris Destoop, auteur 
van het boek Ze zijn zo lief, meneer op een 
tweede zitting gehoord. Uiteraard is zijn boek 
dé bron bij uitstek. Hij venwees onder meer 
naar Duitsland waar de konkrete aanpak van 
deze zaak een voorbeeld kan genoemd wor
den. 

Kommissievoorzitter Jolian Vande Lanotte 
(SP) beklemtoonde tot slot dat er tijdens de 
komende kommissiezittingen werk gemaakt 
zal worden van een verregaande konkretise-
ring. De uiteindelijke resultaten worden eind 
september verwacht. 

RAZZIA IN 
ROSSE BUURTEN 

Op bevel van het parket van Brugge vielen 
130 politiemensen binnen in een 34-tal on-
tuchthuizen te Oostende en één te Zeebrug-
ge. De razzia was maandenlang voorbereid 
en liep bijzonder gesmeerd. 

De invallen maakten deel uit van een natio
naal onderzoek naar vrouwenhandel in ons 
land. 

Het Oostendse prostitutiemilieu kreeg door 
de razzia een zware klap toegediend. Bene
vens de vijftien bars die verzegeld zijn, sloten 
enkele vrijwillig de deuren. Het behoort thans 
tot de bevoegdheid van de burgemeesters 
van Oostende en Brugge, om de bars een 

sluitingsbevel voor langere tijd op te leggen. 
Ze zijn daartoe bevoegd in het kader van de 
wet op de openbare orde en veiligheid. 

MAATREGELEN VAN 
MIET SMET 

Minister van Arbeid en Tewerkstelling Mist 
Smet gaat twee maatregelen nemen die de 
vrouwenhandel en de onvrijwillige prostitutie 
in het kabaretmilieu moeten tegengaan. Ze 
wil een model arbeidsovereenkomst voor 
schouwspelartiesten invoeren en de voorlopi
ge tewerkstelling opheffen. Het verplichte 
model van arbeidsovereenkomst zal onder
meer de werkuren, arbeidsregeling en loop 
vermelden. Het moet bij de aanvraag voor 
een arbeidskaart gevoegd worden. De ophef
fing van de voorlopige tewerkstelling moet 
het onmogelijk maken dat valse argumenten 
worden gebruikt om illegale tewerkstelling te 
verdoezelen bij kontroles. 

Hilda Uytterhoeven 

Volgens Patsy Sörensen zit de aanpalc van de vrouwenhandel In een stroomver
snelling, (foto Luc Peeters) 

WIJ - 18 FEBRUARI 1993 18 



IS ER NOG ONDERWIJS 
OP SCHOOL? 

Onze gemeenschap kent vele kwalen. De lichameti|ke kondltie van de 
jeugd is erbarmelijk, het kulturele peil heet bedroevend, grote groepen 
ongeschoolde, langdurig werkozen drijven de werkloosheidsstatistieken 
op, tien procent funktioneel analfabeten leven midden een gemediatiseer-
de wereld. Tegenover nieuwe (technologische) omwentelingen staan 
velen machteloos, enzovoort... 
En steeds weer wordt het onderwijs zowel als schuldige en als wondero
plossing naar voor geschoven. Het onderwijs moet de Jeugd weer leren 
lopen, moet kritische en verantwoordelijke burgers vormen, moet zijn 
technisch en beroepsonderricht fundamenteel herzien, moet de mensen 
voorbereiden - eventueel vla het invoeren van nieuwe vakken als media, 
filosofie, technologie... - op deze, onze tijd. 
Vreemd genoeg wordt hierover weinig diepgaande diskussie gevoerd. 
Vermag het onderwijs meer dan het vandaag biedt ? En zo ja, hoe ? Wordt 
op school nog onderwezen, waarden doorgegeven, opvoeding verstrekt? 
En hoe zit het nu eigenlijk met de leerkrachtenopleiding? De diskussies 
over de einddoelstellingen en de kwaliteit van het onderwijs wordenweg-
gedrumd door een no-nonsense aanpak van schaalvergroting, rationalisa
tie, budgetbeheersing. Kwaliteit is een veronderstelde afgeleide, niet het 
alfa en het omega. 
Ons omslagverhaal heeft niet de pretentie de onderwijsproblematiek in zijn 
totaliteit door te lichten. Wel wil het enkele VU-aksenten voor het voetlicht 
brengen. Dit verhaal werd samengesteld door Filip Delos, medewerker bij 
het Vlaams Nationaal Studiecentrum, Willem Eerlings, adviseur van minis
ter Johan Sauwens en Lutgari De Beul, VU-fraktiesekretaris in de Vlaamse 
Raad. 

LEIDT SCHAALVERGROTING I 
TOT MEER VERZUILING ? 
LEIDT SCHAALVERGROTING HOBU 
TOT MEER VERZUILING ? 

Onderwijsminister Luc Van den Bossche 
(SP) wil het hoger ondenwijs buiten de univer
siteit (HOBU) herstruktureren. Schaalvergro
ting en een grotere verantwoordelijkheid vor
men de sleutelwoorden. Mooie én noodzake
lijke principes, maar een doorgedreven ver
zuiling loert om het hoekje. 

DRIF 
Sinds in 1988 de federalisering van het 

onderwijs - een VU-eis sinds jaren - een 
feit werd, is er heel wat in beweging in het 

Vlaamse ondenwijslandschap. Met het 
ARGO-dekreet kreeg het gemeenschapson
derwijs de kans op een nieuw élan, in het 
sekundair ondenwijs bracht de éénheids-
struktuur een einde aan de nettenoorlog, de 
leerkrachten kregen een nieuw statuut en via 
aangepaste kriteria voor het toekennen van 
studietoelagen poogde men de centen recht
vaardiger te verdelen. 

Ook het Hoger Ondenwijs ontsnapt niet aan 
de vernieuwingsdrift. De universiteiten be
kwamen reeds via het zogenaamde Mega-
dekreet een andere, autonome organisatie. 
En vandaag staat het hoger ondenwijs buiten 
de universiteit (HOBU) op het menu. Een 

(foto J. Van der Perre) 

kaderdekreet op de hogescholen van 23 
oktober 1991 stelde een Ambtelijke Kommis
sie in die voorstellen moest uitwerken „be
treffende de financiering, het toezicht, de 
programmatic en rationalisatie, het perso
neelsstatuut en de medezeggenschap" bin
nen het HOBU. Dit rapport werd afgewerkt en 
op basis hiervan liet ondeoA/ijsminister Luc 
Van den Bossche door de Vlaamse regering 
een beleidsnota goedkeuren ter hen/orming 
van het HOBU. In het najaar zou een ontwerp-
dekreet aan de Vlaamse Raad moeten wor
den voorgelegd. 

Uitgangspunt van de hervorming is de 
betaalbare kwaliteit. Daartoe is volgens Van 

O 
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den Bossche een drastische schaalvergro
tingsoperatie nodig. Te veel kleine hogescho
len betekenen een versnippering van de 
middelen en bewijzen ook de kwaliteit geen 
dienst. Eerst was sprake om alle hogescho
len met minder dan 600 studenten vanaf het 
akademiejaar 93-94 te sluiten, wat betekende 
dat meer dan de helft van de scholen op korte 
termijn zou moeten verdwijnen. Vlug bleek 
dat deze drastische aanpak te veel leek op de 
spreekwoordelijke olifant in de porseleinen-
winkel. Vandaag wil men de operatie aanvat
ten vanaf 1994. Een speciaal financierings
systeem zou de schaalvergroting moeten 
aanmoedigen. 

Het HOBU-budget wordt inderdaad in twee 
gesplitst: 80% wordt verdeeld tussen de 
hogescholen naargelang het aantal studen
ten en de door hen gekozen opleiding, 20% 
wordt enkel toegekend a rato van het aantal 
studenten en zodanig dat het bedrag toe
neemt naarmate de hogeschool meer stu
denten telt. 

RATIONALISATIE 
Tevens doet de enveloppefinanciering zijn 

intrede. Van den Bossche voorziet voor elke 
hogeschool een bepaald bedrag waarmee 
men het moet zien te rooien. Met dit bedrag is 
de direktie zelf verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid, voor de werkingskosten en 
voor de sociale toelagen aan de studenten. 
De investeringskredieten voor gebouwen 
worden vooralsnog centraal beheerd, res-
pektievelijk door de ARGO voor het gemeen-
schapsondenwijs en de DIGO {Dienst Infra-
struktuurwerken van het Gesubsidieerd On
derwijs) voor het vrij ondenwijs. Hiermee 
hoopt Van den Bossche het beleid te decen
traliseren en de lokale direkties meer verant
woordelijkheid te geven. Tevens is het een 
middel om de zware onderwijsbegroting on
der kontrole te houden. ,,Beheersen, niet 
besparen", zo maakt hij zich sterk. 

Ook de interne struktuur van de hogescho
len wordt gewijzigd. Van den Bossche wil een 
einde stellen aan de aanwas van de meest 
diverse en soms onmogelijke studierichtin
gen. Net zoals in de universiteiten, zal ook 
voor het hoger ondenwijs buiten de universti-
teit een lijst opgesteld worden met de moge
lijke studiegebieden en opleidingen. Een ra
tionalisatie van het aanbod, zo heet dit in het 
jargon. 

Ovengens zal de nieuwe HOBU-regeling 
zich wel meer spiegelen aan de universitei
ten. De juridische struktuur van de hogescho
len, het statuut van het personeel, de kontro
le, de sociale toelagen... het zijn belangrijke 
ondenwerpen die in de beleidsnota nog am
per uitgewerkt zijn, maar waar de regeling 
voor de universiteiten als voorbeeld wordt 
aanzien. 

Tenslotte wordt het hoger ondenA îjs als 
een éénheid aanzien, volledig los van het 
sekundair ondenwijs. Het onderscheid tussen 

het hoger onden/vijs van het lange type 
(HOLT) en het hoger ondenwijs van het korte 
type (HOKT) wordt als weinig zinvol aanzien. 
Personeelsstatuut en de organisatie in stu
diegebieden worden op elkaar afgestemd. 
Ook het hoger kunstonderwijs, het hoger 
ondenwijs voor sociale promotie en de lera
renopleiding zouden in het geheel van het 
hoger onderwijs worden aangepakt. 

VU-senator Laurens Appeltans, afgevaar
digde in de kommissie Ondenwijs van de 
Vlaamse Raad, is gematigd positief over het 
ontwerp. „Om en bij de 170 hogesctiolen in 
Vlaanderen is hoedanook van het goede te 
veel. De schaalvergroting is noodzakelijk. Dit 
is financieel interessant: de geldmiddelen op 
het vlak van apparatuur, bibliotheken, sociale 
voorzieningen enz... kunnen heel vi/at ratione
ler besteed worden. Tevens heeft een grotere 
hogeschool meer kansen tot samenwerking 
tussen de verschillende vakgebieden en kan 
men zich ontpoppen tot volwaardige partners 
van de universiteiten." 

In de praktijk verlopen de fusiegesprekken 
niet van een leien dakje. Direkteurs van 
HOLT-scholen vrezen bijvoorbeeld dat een 
fusie met een HOKT-school het niveau van 
hun instelling naar beneden zal halen. Zo 
voelt direkteur Soenen van het Antwerpse 
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken zich 
geenszins geroepen om via een gedwongen 
fusie de noodlijdende Antwerpse stedelijke 
hogescholen te depanneren. Enkele HOLT-
instellingen hebben zich alvast in een vere-
ninging gegroepeerd om hun „belangen" te 
verdedigen. 

EEN IS GEEN? 
Maar vooral dreigt er van de zo geroemde 

net-overschrijdende samenwerking niet veel 
in huis te komen. 

Uit Oost-Vlaanderen komen berichten dat 
de 21 katolieke hogescholen er zouden fuse

ren tot 2 of 3. Het officieel ondenwijsnet 
daarentegen (gemeenschaps-, provinciaal-
en stedelijk onderwijs) zou 2 instellingen 
behouden. Ook in West-Vlaanderen cirkule-
ren gelijkaardige geruchten. 

,,Vlaanderen heeft niets gewonnen wan
neer de 4 netten zouden teruggebracht wor
den tot 2 naast elkaar bestaande onderwijs-
blokken. De integratie van het nettensysteem 
in het hoger onden/vijs moet totaal zijn. Hoge
scholen dienen voor de studenten centra van 
intellektuele en maatschappelijke ontmoeting 
te zijn, en geen eksponenten van het verzuil
de denken. Net zoals ons universitair sisteem 
uiteindelijk moet uitmonden in een Universi
teit Vlaanderen.", aldus de senator Appeltans 
die verder pleit voor een degelijk uitgewerkte 
medezeggenschapsregeling en de invoering 
van een monitorensisteem. 

„Grotere schoolentiteiten kunnen beteke
nen dat de begeleiding en de geborgenheid 
van de student in een hogeschool wegvalt. 
Om problemen van zittenblijven te voorzien 
én om de wildgroei van repititorenbureau's 
tegen te gaan moet voorzien worden in de 
invoering van een voldoende aantal monito
ren. " 

De trend naar schaalvergroting lijkt echter 
onomkeerbaar. De huidige operatie in het 
HOBU is de voorbode van een identieke 
hervorming in het sekundair ondenwijs, zo 
bleek onlangs op een studienamiddag van 
de volkshogeschool Lodewijk De Raet. Daar 
kon men vernemen dat Vlaanderen in zijn 
sekundaire scholen 596 afdelingen telt met 
slechts één (!) scholier, 944 afdelingen met 
slechts 2 en 1.172 afdelingen met nauwelijks 
3 leerlingen! Volgens de sekretaris-generaal 
van het ondenwijsdepartement Georges Mo-
nard een onverantwoorde lukse. Hij stelde er 
dat, als er minder geld naar versnippering 
gaat, er meer geld overblijft om de leraar te 
henwaarderen. 

Filip Delos 
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SCHEPEN VAN ONDERWIJS, NELLY MAES: 

„LAGER ONDERWIJS 
IS GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

Op de VU-meeting op 14 november vorig 
jaar in Heizelpaleis nr. 10 werd een opval
lende aandacht besteed aan het lager on
derwijs, dat volgens Herman Lauwers op 
gemeentelijke basis moet worden gestruk-
tureerd. Aan Nelly Maes, onderwijssche-
pen in het Oostvlaamse Sint-Niklaas, de 
vraag waarom 'de VU zo sterk de nadruk 
legt op het lager onderwijs. 

WAARDEN 
N. Maes: „Het lager onderwijs bepaalt 

voor een belangrijk deel de verdere leer- en 
levensloop van een individu, zodat een manl< 
lager onderwijs oniierstelbare schade l<an 
opleveren. Kansenongelijkheid kan hier weg
gewerkt worden. 

Tevens is het lager ondemfijs in essentie 
moedertaalondenvijs. In de moedertaal leert 
men denken, leert men gedachten en gevoe
lens formuleren, kan men zich sociaal realise
ren. Het lager onderwijs legt de basis voor de 
verbale kuituur, waaraan heel veel aandacht 
moet worden besteed." 

• Is er ook plaats voor waardenover
dracht? 

N. Maes: „In het basisondenvijs worden 
de kinderen voor het eerst in hun leven 
gekonfronteerd met andere personen dan 
hun ouders of onmiddellijke familie. Voor het 
eerst en/aren ze andere modellen, andere 
houdingen, andere gewoonten. Vandaar het 
ekstreme belang van de persoonlijkheid van 
de kleuterleid(st)er of ondenvijzer(es). Deze 
is maatgevend voor de kinderen, hij of zij 
moet waarden voorleven. Die waarden moe
ten door de onderwijzer op een autentieke 
manier worden beleefd en overgedragen. 
Want kinderen hebben een onfeilbaar gevoel 
voor onoprechtheid. Preken worden al vlug 
doorzien én venvorpen." 

• Over welke waarden heb je het dan ? 
N. Maes: „Oprechtheid, gemeenschaps

zin, menselijkheid, verdraagzaamheid, ver
antwoordelijkheid... " 

• En worden dit vandaag onvoldoende 
doorgegeven in de klas? 

N. Maes: „In Sint-Niklaas hebben we on
der één koepel twee gemeentelijke lagere 
scholen. Gemeentelijk onderwijs staat voor 
iedereen open en moet dus per definitie 
pluralistisch zijn. Wanneer er vakatures voor 

Nelly Maes: „Het vri] onderwijs is de 
facto al een pluralistisch onderwijs." 

(foto WIJ) 

leerkrachten zijn, dan kan iedereen zich mel
den en wordt men beoordeeld door een 
kollege bestaande uit een veelheid van per
sonen. Wel, telkens vinden we unaniem dat 
de helft van de kandidaten eigenlijk niet in 
staat is om goed les te geven. Het taalgebruik 
bijvoorbeeld is vaak bedroevend, ivlen is 
soms gewoon niet tot kommunikatie in staat. 
Dit kan toch niet! 

„EN, BELEEFD ZIJN!" 
En wanneer we hen vragen wat de allerbe

langrijkste doelstelling van het lager onder
wijs is antwoorden sommigen: beleefdheid! 
Beleefdheid als het ultieme goed.Geen won

der dat de Vlamingen reeds eeuwenlang zo 'n 
gedwee volk zijn. Je stelt je dan ook vragen 
naar de kwaliteit en de vereisten van sommi
gen normaalscholen. 

Anderzijds zijn we er wel steeds in ge
slaagd om voor onze scholen eksellente 
leraars aan te trekken. En die lopen heus nog 
rond in Vlaanderen!" 

• U pleit ook voor een gemeentelijk basis
onderwijs ? 

N. Maes: „In onze visie moet het lager 
ondenNijs ingebed zijn in en inspelen op de 
eigen lokale gemeenschap. Iedereen moet er 
terecht kunnen. Daarom is dit gemeentelijk 
ondenvijs noodzakelijkerwijze pluralistisch 
van geest, én liefst ook van struktuur. Maar de 
wetgeving en de macht van de diverse inrich
tende machten maken het ons moeilijk om 
een samenhangend gemeentelijk onderwij-
sprojekt uit te bouwen. 

De onderwijssubsidies van de overheid 
zouden, in plaats van naar de netten, naar de 
gemeenten moeten gaan. De gemeenten 
kunnen die gelden dan, via overleg tussen de 
verschillende netten, aanwenden voor een 
evenwichtig uitgebouwd gemeentelijk basis
onderwijs. In plaats van het konkurrentiemo 
del komen we dan in het samenhorigheids-
model. A/u organiseren bovengemeentelijke 
inrichtende machten de uitbouw van hun net, 
met weinig respekt voor de eventuele ge
meentelijke behoeften." 

• Wishfull thinking? 
N. Maes: „Men kan zeer soepel naar dit 

projekt toegaan. Trouwens, het vrije onder
wijs is de facto al een pluralistisch onderwijs. 

In Sint-Niklaas organiseren we momenteel 
een groots opgevat projekt voor buiten
schoolse kinderopvang. De middelen komen 
zowel van de federale als van de Vlaamse 
regering. Maar we slagen erin om, vanuit de 
gemeente, voor de 2 gemeentescholen, de 4 
gemeenschapsscholen en de bijna 30 vrije 
scholen één gekoördineerd netwerk voor 
buitenschoolse opvang te realiseren. Dit 
werkt. 

Zelf kom ik uit het vrij ondenvijs, ik heb er 
les gegeven en mijn kinderen hebben er 
schooigelopen. Maar dit belet hoegenaamd 
niet dat ik ook met de andere netten goede 
kontakten heb.En met het gemeentelijk net 
zeker Door overleg en een andere manier 
van subsidiëring is zeer veel mogelijk." 

FIlip Delos 
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OMTRENT CENTEN... 
• De onderwijsbegroting steeg van 185 mil
jard in 1991 naar 202 miljard in 1992 tot een 
voorzien bedrag van bijna 213 miljard in 
1993. Dit betekent de helft van de totale 
Vlaamse begroting. Volgens de Vlaamse re
gering is die trend onhoudbaar, des te meer 
daar bij ongewijzigd beleid het tekort op de 
onderwijsbegroting m het jaar 2000 tussen 46 
en 60 miljard zal schommelen. Het Vlaams 
onderwijs haalt, via de financieringswet, haar 
inkomsten uit de BTW-ontvangsten die de 
federale regering doorstort. 

Het sekundair ondenwijs (90 miljard) en het 
basisondenwijs (50 miljard) zijn de grote slok
oppen. Voor het universitair ondenwijs en het 
HOBU worden respektievelijk 23 en 15 mil
jard uitgetrokken. Van alle uitgavan zijn onge
veer 80% te wijten aan personeelskosten. 

Daarmee is ons onderwijs volgens het 
OESO-rapport verre van goedkoop, hoewel 
een behoorlijke kwaliteit geboden wordt. Een 
andere studie van het Hoger Instituut van de 
Arbeid ziet als voornaamste oorzaken van het 
grote gewicht van de onderwijsuitgaven a/ de 
hoge scolarisatiegraad in kleuter- en hoger 
onderwijs b/ de vrije keuze van het schoolnet 
(I) c/ een relatief vol schoolprogramma met 
leraars die relatief weinig uren les geven d/ 
vooral in het sekundair ondenwijs een zeer 
ruim aanbod van voorgestelde vakkenpak
ketten met weinig leerlingen per cursus en e/ 
een zeer hoog aantal zittenblijvers op alle 
niveau's. 

En vermits de skolarisatiegraad beperken 
niet meteen opportuun is, weet minister Van 
den Bossche meteen hoe hij zijn budget, 
behalve door schaalvergrotingen, „beheers
baar" kan maken. 

SPORT 
• De strijd om de vakken is eens te meer 
losgebarsten. Vanaf september is de één-
heidsstruktuur ook in het vijfde jaar sekudair 
ondera/ijs van kracht. Minister Van den Bos
sche liet in het Staatsblad van 23 januari een 
besluit publiceren dat 2 uur lichamelijke op
voeding verplicht maakt voor de „poëses". 
Dit zeer tegen de zin van sommige katolieke 
inrichtende machten die vinden dat de minis
ter hiermee aan hun pedagogische vrijheid 
tornt. 

Onrust is er ook bij de verdedigers van het 
vak estetika, die door die verplichte 2 uur 
sport vrezen eens te meer het kind van de 
rekening te zijn. En wellicht met onterecht. 

Laurens Appeltans: „Toch vreemd dat 
telkens weer vakken uit de kultureel-artistiek-
lichamelijke sfeer ter diskussie staan. Hoe
lang bepleit de VU nu al niet een volwaardige 
historische vorming. Net zoals in de netten-
struktuur is er ook hier sprake van hokjesden-

ken. Elk zijn vakje. Een globaal pedagogisch 
en opvoedkundig koncept ontbreekt. En dan 
maar klagen over VTM-isering en de kulturele 
woestenij". Net zoals eerder de VU-sport-
kommissie bepleit ook hij in het lager onder
wijs een pedagogisch halfdag-sisteem. Met 
in de voormiddag aandacht voor de cognitief-
intellektuele vaardigheden, in de namiddag 
werkelijkheidsonderricht, sport en spel, artis
tieke en kulturele vaardigheden. Ook in het 
sekundair moet ook voldoende ruimte zijn 
voor andere dan louter cognitieve aspekten, 
ondermeer minimaal 2 uur sport. 

Ook het hoger onderwijs moet voldoende 
georganiseerde sportmogelijkheden bieden, 
wat met de op til zijnde schaalvergroting 
makkelijker te realiseren moet zijn. 

...WAARDEN 
• Al de diskussies over schaalvergroting, 
centen en gebouwen zouden ons doen ver
geten waar het in het onderwijs werkelijk om 
gaat: het vormen en opvoeden van jonge
ren. Aan de kwaliteit en de einddoelstellingen 
van ons onderwijs worden al te weinig woor
den waard geacht. 

Zeer verheugend was dan ook het kollok-
wium ,,Welk ondenwijs voor welk Vlaande
ren" dat de werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen op 18 januari 1992 in Brussel organi-

VUJO-voorziter Lambert, ooit lid van 
de Raad van Bestuur van de RUG: 
„Onderwijs Is een fundamenteel 
recht, waar niet aanmag getornd wor
den." (foto WIJ) 

seerde en waarvan de referaten in het twee
maandelijks cahier van de werkgemeen
schap werden gebundeld. Ondermeer Hugo 
Schiltz hield er een opmerkelijk pleidooi voor 
waardenopvoeding. 

Hugo Schiltz: „De verworvenheden van 
de mentale revolutie van de zestiger jaren 
moeten behouden blijven. Maar is het te veel 
gevraagd dat de ethische imperatieven van 
het mede-mens-zijn door opvoeding en over
reding opnieuw zouden overgedragen wor
den op de jongere generatie ? Dat de morele 
gevoeligheden, de waarden (solidariteit van 
het individu met de groep, rechtvaardige 
verdeling van bezit en macht, voorrang van 
recht op macht, respekt voor iedere vrijheid in 
wederkerigheid) zouden bijgebracht worden, 
van jongs af aan. 

Sommigen betwisten dat het ondenvijs 
andere opdrachten zou hebben dan kennis
overdracht Zich niet zou moeten inlaten met 
opvoeding noch met waardenoverdracht. Dit 
lijkt me een onjuiste stelling. De school valt 
voor de meeste mensen samen met die 
periode in het menselijk leven waarin het 
mens- en maatschappijbeeld gevormd wordt 

Hier wordt kortom gepleit voor een peda
gogisch projekt dat zich naast de vorming 
van kritsiche individuen ook de overdracht 
van gevoeligheden voor de 'burgerlijke deug
den' tot doel stelt. 

Het ondenvijs moet bijgevolg het behoren 
van het individu hier en nu tot de Vlaamse 
gemeenschap in historische kontinu'iteit en 
als onderdeel van de ruimere mensen-ge
meenschap duidelijk stellen en duiden, met 
zijn morele konsekwenties." 

GRATIS? 
• Het ondera/ijs is in teorie gratis, maar zoals 
gezegd duur voor de gemeenschap. Kamer
voorzitter Nothomb (PSC) lanceerde vanuit 
deze vaststelling de idee om aan de burgers 
een bijdrage te vragen voor de openbare 
diensten waarop ze beroep doen, ondermeer 
het ondera/ijs. „Elk kind dat naar een over-
heidsschool gaat kost de staat jaarlijks 
200.000 frank. De mensen beseffen dit niet 
altijd. We moeten hen goed uitleggen dat er 
niets gratis is in deze wereld." 

VUJO-voorzitter Geert Lambert, zelf ooit lid 
van de Raad van Bestuur van de RUG, 
reageerde echter onmiddellijk: „Ondenvijs is 
en blijft een fundamenteel recht, waar niet 
mag aan getornd worden. Het is de plicht van 
elke gemeenschap voldoende middelen vrije 
te maken om blijvend kwaliteitsvol ondenvijs 
te garanderen, kosteloos, zodat elke sociale 
klasse en elk individu zich ten volle zou 
kunnen ontplooien." 

fd 
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DE LEERKRACHT: MARIONET OF MEESTER ? 

Een kleine helft van de leerkrachten zou een ander beroep kiezen, als alles te herdoen viel. Naast de ondergewaardeerde 

financiële appreciatie van de onderwijzer speelt hierin nog een waaier van wrevelpunten mee. (foto j . van der Perre) 

Uit een recent onderzoek verricht door mers sterk aan bij wat men dagdagelijks 
de Universiteit Gent bij 2.000 licentiaten 
zou moeten blijken dat de malaise in het 
sekundair onderwijs niet zo erg Is ais 
algemeen wordt aangenomen. Zoals we uit 
recente proefondervindelijke vaststellin
gen weten, is het wel aangewezen om 
dergelijke onderzoeken, gebaseerd op en
quêtes, met de nodige omzichtigheid te 
bekijken. We willen u enkele cijfers even
wel niet onthouden, maar ook onze beden
kingen hierbij formuleren. 

80 procent van de leerkracliten zou hun 
huidig beroep willen behouden. Welke motie
ven hierbij meespelen wordt niet duidelijk 
gemaakt. Is het misschien het vergrijsde 
lerarenkorps dat de eindmeet in zicht ziet en 
niet meer bereid is nog een overstap vol 
vraagtekens te wagen? Volgens de onder
zoekers zou enige tevredenheid bij de leer
kracht te bespeuren vallen in het gegeven dat 
meer dan 50 procent beweert opnieuw voor 
het beroep van leerkracht te zullen kiezen 
mochten ze opnieuw voor die keuze ge
plaatst worden. Enige relativiteitszin dwingt 
tot omkering van dit gegeven. Een kleine 50 
procent zou dus met meer voor het beroep 
kiezen. Een toch wat bedroevende, maar niet 
echt onvenwachte vaststelling. Dit sluit im-

tijdens de gesprekken in de leraarslokalen 
opvangt. Bovendien is het zeker niet beter 
gesteld in de basisscholen waar vooral de 
ondergewaardeerde financiële appreciatie 
uitgesproken groot is. 

VU\KKE L O O P B A A F 
De frustraties vloeien voort uit een brede 

waaier van wrevelpunten. De verstikkende 
vlakke loopbaan is een oud zeer, waar tot op 
heden niets aan veranderde. Het Gents on
derzoek bevestigt deze verzuchting bij de 
leerkrachten. Zo vindt 42 procent van de 
leerkrachten dat zij onvoldoende kansen krij
gen om nog ambitie waar te maken. Reële 
uitstapmogelijkheden zijn nog steeds onbe
staande. Frustraties of niet, ze zullen door
gaan! 

Bovendien is het voor het sekundair onder
wijs ook nog zo dat 27 procent van de 
leerkrachten in zijn vakspecialiteit niet mag 
ondenwijzen (in het TSO zelfs 35 procent). 
Bijna een derde van de leerkrachten uit het 
hoger sekundair ondenwijs geeft les in een 
vakspecialiteit die niet overeenstemt met zijn 
licentitaatsdiploma. Dit kan natuurlijk niet an
ders dan ten koste van kwaliteit gaan. 

De ondenwijsmensen hebben hun handen 
vol met de steeds maar meer overladen 
leerstofpakketten, die dan dikwijls niet eens 
de hunne zijn. Het verwondert in de gegeven 
omstandigheden niemand dat de leerkracht 
geen tijd heeft voor het algemene onderwij-
sprojekt en dat het individueel kontakt met de 
leerlingen onvoldoende aan bod komt. Velen 
zien de bomen niet meer in het bos. De 
Gentse enquête geeft dit fenomeen met een 
onthutsend cijfer aan: slechts 14 procent van 
de leerkrachten van het sekundair onderwijs 
duiden de algemene en de persoonlijkheid-
sontwikkeling van de leerlingen als belang
rijkste doelstellingen. Zo ver zijn we dus al. 
De onderzoekers betreuren dit erg en wij met 
hen. Maar wie heeft hier schuld? 

KLUSJESMANNEN~ 
Het arbeidsveld wordt onder druk van de 

maatschappij steeds groter. Dat gaat van 
kinderopvang tot sociale voorlichting. Het 
ondenwijs dreigt een afvalbak van de maat
schappij te worden. Voor elk sociaal pro
bleem IS het steeds weer de school die het 
maar moet oplossen. Het drugprobleem, de 
rassendisknminatie, het vandalisme, enz... 

O 
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De meester of juf krijgt het steeds op z'n brood, van leuren met taarten, poetsen 
van refters, bosklassen tot middagbewaking en busbegeleiding. 

(foto J. Van der Perre) 

De ouders vergeten wel eens dat opvoeding 
een zaak is waar zij in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid dragen. 

De meester of juf krijgt het steeds op zijn 
brood: middagbewaking, busbegeleiding, 
busvervoer, voor- en naschoolse opvang, 
poetsen van refters en klaslokalen, schilder
en herstellingswerken. Het bestaat nog alle
maal I Het aan de deuren leure met eetbon
nen voor de pensenkermis, met tombolalo
tjes,... het organiseren van vlooienmarkten, 
open-deurdagen, schoolfeesten met de o zo 
gewaardeerde optredens van de leerlingen. 
Uiteraard mogen de lessen hieronder niet 
lijden. De toetsen, de rapporten, het ontvan
gen van de ouders, enz... Het mag allemaal 
niet venwaarloosd worden. Vooral in het ba-
sisondenwijs is het heel dikwijls een wereldje 
apart. Van buitenaf lijkt het een leuke bedoe
ning. Maar wie moet de klus klaren? 

Wanneer de waardering voor het werk van 
de leraar moet gezocht worden in zijn wedde 
dan is deze al evenmin bemoedigend. Vooral 
in het basisondenwijs is de financiële appreci
atie voor de beginnende leerkracht bedroe
vend laag. 

De verlenging van de leerplicht is voor vele 
ondenwijsmensen een zware bijkomende be
lasting geworden. Schoolmoeë en niet-ge-
motiveerde leerlingen kwamen klassen be
volken. Er zijn momenteel nog steeds onvol
doende edukatieve mogelijkheden voor op
vang van de vijftien- tot achttienjarigen. „De 
leerkracht trekt zijn plan wel" is blijkbaar het 
motto van de beleidsverantwoordelijken. 

In het pas uitgebrachte eerste jaan/erslag 
van de vernieuwde Vlaamse onderwijsin-
spektie wordt een pleidooi gehouden om de 
onden/vijssektor „deeltijds onderwijs" in be
tere banen te leiden. Zij wijst er op dat slechts 
38 procent van de ongeveer 4.800 jongens 
en meisjes tussen de 15 en 18 jaar in dat 
ondenwijs is tewerkgesteld. 

DE MAALSTROOM 
VAN INNOVATIES 

Wanneer vernieuwingen verbeteringen zijn 
dan heeft niemand hiermee enige moeite, 
mits voldoende ondersteuning en zonder de 
prestatieuren nog meer te verzwaren. Peda
gogische innovaties, strukturele en organisa
torische vernieuwingen: de leerkracht moet 
ze allemaal ondergaan en mee uitvoeren. 

,,Sommige scholen doen in hun broek voor 
de inspektie" titelt het Belang van Limburg op 
3 januari j. l. Het maandblad Klasse spreekt 
van leerkrachten geplaagd door... achtervol
gingswaanzin ten gevolge van het neerstrij
ken voor enkele dagen van een inspektie-
team in de school. Er zijn alarmerende be
richten van haast psichotische toestanden in 
sommige scholen. Leerkrachten vallen ziek. 
Direkties leggen er het bijltje erbij neer. De 
top van het haalbare is vooral voor de meest 
plichtsbewuste bereikt. 

En de zeurlijst is nog niet ten einde. Er zijn 
nog de voortdurende herschikkingen van de 
leeropdrachten, het spookbeeld van de reaf-
fektatie, de opgefokte konkurrentie tussen de 

scholen waar de leerkrachten ongewild in 
worden meegesleurd, de inmengingen in het 
privéleven, de buitengewone opdrachten, het 
ontstellend gebrek aan inspraak, de ondoor
zichtigheid van de vele wettelijke schikkin
gen, enz... 

De onderwijsmolen blijft evenwel voortma-
len. Ten koste van wat? Kwaliteit? Persoon
lijkheidsvorming van de leerlingen ? Het zijn 
sterke benen die in deze onden/vijswereld 
staande blijven. 

Raymond Eerlingen 

VERGEET NIET 
TE LEZEN 

De Vlaams-nabOF>afe Studiedtena <¥MS} 
heeft de afgelopen jarefl heë wat aandacht 
besteed aan het ofKferwijs. Dit vond o.m, zijn 
neerslag in twee puWikaties; 
• Marionet of Meester. Het ieerkrachtenbo^. 
- Oe flrtanciering van hef onderwijs tn Vlaan
deren. 
Te bekomen t)ij VNS, Bartkadenpiein t2, 

tÖOO Bmssel (ref;02/g19.49.30 - Fax: 
02/217.35.10), 

ONDERWIJSDEBAT 
OP TV 

De Viéams-nationafe OmroepeBchtmg 
(VNOS) verzorgt op «naandag 15 februari 
een fema-uftzending gewijd aan de onderwtj-
sproWemaöei< Over de vraag Is er nog 
onderwijs in de school? det>atl8fen Ctiris 
Vandenöroeke en de senatoren Neity Maes 
en laufens Appettans. 21 zuilen het o.m. 
hebben over: 

- De verzuiSng in het Viaamse onderwijs-
landschap. 

- Hoe de mafeise bij het leerkrachten-
korps doorbreken' 

- Onderwijs is opvoeden Sol votwassen-
tteid. 

Niet vergeten, maandag 15 febraun a.s. 
om22u.§5op BfiTNi. 
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KUNSTONDERWIJS: HET ONDERWIJS 
VAN DE VERBEELDING 

Meer dan 2000 jaar geleden formuleerde 
Plato de stelling dat kunst de grondslag 
behoort te zijn van de opvoeding. Deze 
stelling w/erd echter in de loop van de ge
schiedenis door het beleid niet al te ernstig 
genomen. 

De problematiek van het kunstondenwijs 
maakt deel uit van een niet zo verstandige 
politiek, waarin de bureaukratie en strenge 
financiële overwegingen het voor het zeggen 
hebben ten koste van de kunstzinnige vor
ming. 

KONSUMEREND 
KONTINENT 

De opvoeding van kinderen mag niet uit
sluitend opgevat worden als de voorberei
ding naar één-dimensionele rationele bur
gers. 

De kreatieve vorming is essentieel voor de 
ontwikkeling van kinderen tot harmonische 
en gelukkige volwassenen. 

Kunst en kuituur mogen niet tot een rand
verschijnsel herleid worden. Jack Lang, de 
Franse minister van Kuituur, waarschuwde 
voor het dreigende gevaar dat „indien Euro
pa zijn verbeelding niet aanwendt het spoe
dig zal herleid worden tot een louter konsu-
merend kontinent van vreemde produkten." 

Nog altijd worden muziek, plastische kun
sten, lichamelijke opvoeding en bewegings
leer te veel naar het achterplan geduwd. Een 
goed lied zingen kan de schooljeugd haast 
niet meer, laat staan het wonder van de 
muziek begrijpen, een mooie beweging die 
getuigt van innerlijke emotie is zeldzaam. 

In het kunstondenwijs komt de mens in zijn 
totaliteit aan bod, in een samenspel tussen 
zelfsrealisatie, verantwoordelijkheid, sociaal 
aanvoelen, kreativiteit en dinamisme. 

Daarom moeten het algemeen vormend en 
het kunstondenwijs mekaar ontmoeten. On
der meer door de verdrukking van de esteti-
sche opvoeding in het dagondenivijs sturen 
meer en meer ouders hun kinderen naar het 
deeltijds kunstonderwijs (DKO). Ook volgen 
steeds meer en meer volwassenen deze 
kursussen. 

Het DKO wordt in Vlaanderen traditioneel 
door de gemeenten ingericht: Vlaanderen 
kent een bloeiend net van gemeentelijke 
muziekakademies, tekenakademies en aka-
demies voor woordkunst. 

In 1990 werd het DKO door wijlen minister 
Coens grondig hervormd, o.m. om de lange 

wachtlijsten weg te werken. Dit gebeurde niet 
zonder protest vanuit de sektor. 

Nu ontsnapt de sektor evenmin aan de 
besparingen om begrotingsredenen opge
legd. Op de terechte zorgen en onrust van 
direkties en leerkrachten over de toekomst 
van dit ondenwijs heeft de VU-fraktie van de 
Vlaamse Raad een antwoord geformuleerd in 
de vorm van een Tienpuntenprogramma. 

10 PUNTEN 
Om het deeltijds kunstonderwijs toeganke

lijk te houden voor alle geïnteresseerden en 
de kwaliteit en/an te verzekeren mag het 
inschrijvingsgeld niet verhoogd worden. 

De besparingen op het lesurenpakket 
moeten verzacht worden, zoniet dreigen 
vooral de kleinere instellingen in moeilijkhe
den te komen. De effektieve aanwending van 
dit lesurenpakket behoort tot de verantwoor
delijkheid van de scholen. De bezetting van 4 
leerlingen per instrument en per uur is een 
absoluut maximum. 

De VU is ervan overtuigd dat in het DKO 
besparingen kunnen doorgevoerd worden 
die de kwaliteit van het onderwijs niet scha
den. 

Aan de andere kant zijn bijsturingen nodig, 
die weliswaar meer uitgaven vergen. 

1. De scholen zouden kunnen gegroe
peerd worden tot grotere eenheden om bin
nen de regio tot betere afspraken te komen 
voor sommige gespecialiseerde kursussen 
en tot een bredere spreiding vooral naar 
jongeren toe. Om filialen of nieuwe graden op 
te richten kunnen eisen gesteld worden inza
ke minimumaantallen. De spreiding van bij
afdelingen moet vooral voor jongeren moge
lijk blijven. 

2. Het inschrijvingsgeld moet recht geven 
op een volwaardig lessenpakket. Voor vol
wassenen mag de prijs hoger zijn dan voor 
kinderen. 

3. De administratieve omkadering moet 
verbeterd worden. 

4. Sommige verplichte vakken die nu als 
ballast worden beschouwd kunnen beter als 
fakultatief ingericht worden. 

Aan de stiefmoederlijke behandeling van 
de afdeling Woordkunst inzake lesuren moet 
snel gesleuteld worden. 

5. Er is een grotere soepelheid wenselijk 
inzake studieduur zodat jongeren en volwas
senen meer volgens hun eigen tempo kun
nen studeren. Strenge kwaliteitsbewaking is 
hierbij het sluitstuk. Hierbij zouden eksterne 
juryleden opnieuw kunnen worden ingescha
keld. 

6. Er moet over gewaakt worden dat geen 
oneerlijke konkurrentie of overlapping op 
kosten van de belastingbetaler wordt georga
niseerd. 

Het kunstondera/ijs moet voorbehouden 
blijven aan het DKO. 

7. Aan de vorming en navorming van 
leraren moet door de hogere kunstscholen 
meer aandacht worden besteed, op voor
waarde dat dan ook aan dit hoger ondenwijs 
daarvoor de ruimte krijgt. 

8. Er dient in de toekomst een plaats 
voorbehouden te worden aan het DKO voor 
de muzikale vorming en de navorming van 
leraren uit het basisondenwijs en van de 
leraren plastische opvoeding, diktie en voor
dracht en muziek in het sekundair onderwijs. 

Dit om de kwaliteit van de kunstzinnige 
vorming in het dagondenwijs te verhogen. 

9. Het volgen van kursussen in het DKO 
zou onder bepaalde voorwaarden tot vrijstel
ling in het hoger onderwijs moeten kunnen 
aanleiding geven. 

10. Het DKO heeft recht op waardering 
voor zijn unieke en onvervangbare rol. Het 
heeft recht op inspraak in de bijsturing en 
organisatie van het eigen ondenwijs. 
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NAPOLEON, BISMARCK 
EN MOEDERLIEFDE 

Hoe glansrijk Napoleons degen ook was, hij droop van het onschuldig bloed. 

I
N de beoordeling van de Franse tijd 
(1792/94-1814) in de loop van de 19de 
eeuw is er over de eerste Franse Repu
bliek niet veel goeds te lezen: de nadruk 
ligt op de tirannie van de vrljheidstermi-
nologie en op de uitspattingen van die 
revolutie. Het gevolg was dat Napoleon 
met een vrij goede pers kon vertrekken 
omdat hij en zijn konsulaat enige rust 
bracht in de overdrijvingen van de repu
bliek. Maar ook die „pers" veranderde 

van toon. 

PISPOT 
Als geen ander oogstte Napoleon lauwe

ren op het slagveld, zijn heerszucht werd 
echter „onverzadelijk". 

Hoe „glansrijk zijn degen ook was, hij 
droop van het onschuldig bloed van hon
derdduizenden onschuldige slachtoffers zij
ner ijdele gloriezucht". Napoleon had dan 
wel de verdienste „het republikeinse broei
nest te Parijs te hebben uitgemest"; hij had 
de verdienste met zijn konkordaat met 
Rome - hoe onvolmaakt het ook was -
heel was rust te hebben teruggebracht. 
Maar volksgeliefd werd hij toch niet. 

Te Gent zou er bij een officieel bezoek 
van Napoleon volgende tekst op iets als een 
triomfboog hebben gestaan: 

„A Napoleon Ie Grand 
les petits bouchers de Gand." 
Opzet of toevallige spelling ? 

KINDEREN OP... 
Afbeeldingen van de keizer vond men te 

allen kante; in Italië waren er zelfs nachtpot
ten {pispotten) met op de bodem van de 
binnenkant een Napoleonportret, zodat men 
op Napoleon kon... Een vorm van volkshu
mor zoals er zelfs in WO II geen bestond 
ten koste van de Duitse tegenhanger van de 
Franse Korsikaan die er nooit in geslaagd is 
ABF, Algemeen Beschaafd Frans, te spre
ken. Vooral met zijn moeder, Laetitia, bleef 
Napoleon Bonaparte Korsikaans-ltaliaans 
spreken, zijn moedertaal. 

Over moeder Laetitia, schatrijk geworden 
door de plundering van de diverse Europe
se staatskassen door haar zoon, zijn er 
boeken te schrijven. En ook geschreven. Ik 

las er een, meer bepaald over haar moeder
liefde voor haar zoon, de keizer. Deze moe
der was bezorgd om het lot van haar zoon; 
welke moeder niet ? Zij was verontwaardigd 
bij elk woordje van kritiek op hem en ze was 
vooral vol medelijden als hij verloor. Napo
leon in ballingschap is haar onverteerbaar. 
Ze schrijft brieven naar alle groten der aarde 
waaruit haar zorg om de zoon in balling-

Eike tijd heeft zijn eigen waarde
ring voor de historische gebeur
tenissen en de erbij betrokken 
personen. Daarom ook wordt ge
schiedenis - met de objektieve 
feiten - per generatie opnieuw 
beschreven en, willens nillens, 
subjektief beoordeeld vanuit het 
eigen tijdsgewricht van opvattin
gen en mentaliteiten. IHerman 
Maes sprokkelde enkele voor
beelden samen. 

schap blijkt. Ze roept om hulp om het lot 
van haar zoon te verzachten. Ze vraagt be
grip voor haar tranen en haar moederliefde. 

...BAJONEÏÏEN 
Maar naast al dat beklag in naam van de 

moederliefde die men zou moeten ontzien, 
IS er geen woord over de smart van de 

honderdduizenden moeders die om hun 
zoons treuren; het is alsof er ter wereld 
maar één enkele moeder bestaat. Voor de 
smart en de rouw van de eenvoudige en 
niet-rijke moeders is er geen regeltje over. 
En toch waren er zoveel treurende moeders 
over heel Europa, en niet alleen soldaten
moeders. 

In een brief van een doodeenvoudige na
poleonsoldaat van bij ons, geschreven van
uit Spanje aan zijn ouders, staat te lezen: 
„Liefste vader, liefste moeder, wij schieten 
hier op al wat beweegt en steken ook de 
kinderen die in de wieg liggen op ons bajo
net. " 

Hoeveel moedertranen, naast de „ge
boekstaafde" tranen van Laetitia? 

Bismarck, de IJzeren kanselier van Prui
sen dat toen Duitsland geworden was, kan 
men niet van weekhartigheid verdenken. 
Maar, toen die ijzervreter het slagveld van 
Königgratz zag, zei hij dat eigenlijk alle mi
nisters van Buitenlandse Zaken, samen met 
de vorsten, zouden moeten verplicht wor
den naar de slagvelden te komen kijken om 
te zien wat ze veroorzaken, niet alleen op 
de slagvelden maar ook in de lazaretten. De 
geschiedenis zou er anders uitzien, aldus 
Bismarck, indien ze zagen hoe hun mensen 
vermoord en kreupel geslagen worden om
wille van hun pretentie en arrogantie. 

Is onze tijd veel beter ? 

Herman Maes 
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BOEKEN 

HONDERD JAAR 
VLAAMS PLEITGENOÜTSCHAP 
BIJ DE BALIE TE BRUSSEL 

'A '••'i'H'yj'^'&.P^SHa'r^jf^Cji^-i.S v.t^'ïW 
Constant Matheeussen heeft naar aanlei

ding van het honderdjarig bestaan van het 
Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brus
sel een gedenl<boek geschreven in de vorm 
van een historisch overzicht. Het moet ge
zegd dat het boek in vergelijking met de 
Schets ener geschiedenis van de Vlaamse 
Conferentie der balie van Antwerpen (1960), 
van mr. Rene Victor en De Vlaamse Conferen
tie der balie van Gent (1974), onder redaktie 
van mr. Geert Baert, nogal mager uitgevallen 
is. Een verklaring is te vinden in het vrijwel 
ontbreken van een archief, wat de taak van 
de auteur bemoeilijkte. 

U\NGE STRIJD ~ 
Toch is het ondenwerp belangrijk, in de 

eerste plaats omdat het over Brussel gaat 
waar de strijd voor de vernederlandsing van 
het gerecht biezonder zwaar was gezien de 
specifieke omstandigheden. Enerzijds omdat 
de Vlaamse advokaten (en zeker de Vlaams
voelende) een minderheid waren aan deze 
grote, door de Franstaligen gedomineerde 
balie. Anderzijds omdat de magistratuur er in 
zeer grote mate bestond uit Franstaligen die 
zich heftig hebben verzet tegen het gebruik 
van het Nederlands. Meerdere opzienbaren
de taalincidenten getuigen daan/an. 

De oprichters in 1891 van een Vlaams 
Pleitgenootschap waren dan ook stoutmoe
dige pioniers, die aanvankelijk aan hun opzet 
een nogal onschuldig uithangbord gaven: de 
advokaten de gelegenheid bieden zich te 
oefenen in het pleiten in het Nederlands en 
het scheppen van een juridische terminologie 
in het Nederlands. Gent en Antwerpen waren 
Brussel voor geweest. In Brussel waren het 
taalincidenten die de lont aan het vuur sta
ken. Deze incidenten behoren trouwens tot 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging, 
als voorbeelden hoe de Vlamingen door het 
gerecht behandeld werden, met hooghartige 
miskenning van hun taal. 

De aanstichters waren mr. Pol Gisseleire 
en zijn vriend Maurits Josson. Ik kan in deze 
boekbepreking niet in detail treden en hier de 
bewogen geschiedenis van het Pleitgenoot
schap zelfs maar in het kort samenvatten. De 
auteur heeft het ontbreken van archiefmateri
aal en dus konkrete gegevens gekompen-
seerd door nogal uitvoerig te citeren uit 
redevoeringen e.d. Hij heeft wel een poging 

Advokaat W. Thelen, van Hollandse komaf, maar een vurige flamingant en niet 
weg te denken uit de Vlaamse strijd in de hoofdstad. 

gedaan om de sfeer waarin zich dit alles 
afspeelde duidelijk te maken, de vijandigheid 
van hoge magistraten, de schandelijke om
standigheden waann Frans-onkundige Vla
mingen veroordeeld werden zonder iets te 
begrijpen van wat er gezegd werd, zonder 
zich fatsoenlijk te kunnen verdedigen m hun 
eigen taal. Hij geeft daar krasse voorbeelden 
van. 

MEESTER THELEN 
Ook heeft de auteur zijn best gedaan om 

ons iets meer te vertellen over de belangrijk
ste figuren die een rol gespeeld hebben. 

vooral dan de opeenvolgende voorzitters. Hij 
wijdt daarbij ook aandacht aan de rol die zij 
gespeeld hebben in de Vlaamse beweging, 
wat bv. voor een figuur als Maurits Josson 
niet onbelangrijk is. 

Een figuur waaraan hij veel aandacht be
steedt is mr. William Thelen, inderdaad een 
belangrijke figuur in de geschiedenis van het 
Vlaams Pleitgenootschap. Hij doet dan ook 
een prijzenswaardige inspanning om mr. 
Thelen te verdedigen tegen de verdachtma
kingen van prof. L. Wils, die mr. Thelen een 
rol laat spelen in het aktivisme, omdat dit 

l> 
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paste in zijn tesis, Thelen was nu eenmaal 
van geboorte Nederlander. Doch Wils ver
zwijgt dat Thelen reeds lang voor de oorlog 
als kind met zijn ouders naar Brussel was 
komen wonen en gestudeerd had aan de 
Vrije Universiteit van Brussel. Ook Matheeus-
sen, alhoewel hij meer dan 12 bladzijden 
wijdt aan Thelen, gaat voorbij aan het feit dat 
Thelen reeds lang voor de oorlog deel uit
maakte van een groep, meestal vrijzinnige, 
nog jonge maar vurige flaminganten. Tot 
deze kring behoorden o.m. Lodewijk de Raet, 
Maurifs Josson, Frans Reinhard, August Ver-
meylen, Alfred Hegenscheidt, Emiel De Veen, 
dr. Beiring e.a. Een aantal van hen heeft in 
1892 te Brussel een Vlaamse Volkspartij ge
sticht, die in 1892, 1894 en 1906 opkwam 
bijde verkiezingen in het arrondissement 
Brussel. In 1906 stond mr. Thelen zelf op de 
kandidatenlijst van deze partij. Hij was dus 
lang voor de oorlog een strijdend flamingant, 
wat niet mag verzwegen worden en wat 
tevens verklaart waarom hij de hoofdfiguur 
was in een taalincident, dat veel opzien 
baarde en een reaktie uitlokte van de Konink
lijke Vlaamse Akademie. Mr. Thelen was de 
advokaat van heel wat Nederlanders die in 
ons land verbleven, wat verklaart dat hij reeds 
kort na de bezetting van Brussel beroepshal
ve in kontaktkwam met de Duitse instanties 
voor praktische problemen waarmee Neder
landse onderdanen gekonfronteerd werden. 
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FU\MENPOLITIK 
De auteur gelooft dat prof. Wils gelijk heeft 

wanneer deze beweert dat het incident Buis-
set een Duitse propaganda-leugen was. Ik 
ben daar niet van overtuigd omdat de onstui
mige Maurits Josson reeds in het begin van 
de bezetting door de Duitsers aangehouden 
werd wegens zijn heftig protest tegen een 
door de Duitsers aangeplakte waarschuwing 
alleen in het Duits en het Frans. Thelen is 
tussengekomen om de vrijlating te bekomen 
van zijn vriend en kreeg toen te horen van een 
hogere Duitse officier dat volksvertegenwoor
diger Buisset gezegd had aan goeverneur-
generaal von der Goltz dat Frans de enige 
officiële taal was in België. Het verhaal van de 
aanhouding van Josson staat in de brochure 
aan hem gewijd door B. Goovaerts (Karel 
Bulsfonds, 1978). Het is dus aannemelijk dat 
Thelen in het Vlaams Huis verteld heeft wat hij 
vernomen had. Het is ook aannemelijk dat de 
Duitse militairen in het najaar van 1914 nog 
geen instrukties in verband met de Flamen-
poW/kontvangen hadden. Pas in januari 1915 
werd een Dienst voor Vlaamse aangelegen
heden opgericht in de schoot van de Duitse 
administratie. Het staat ook vast dat Buisset 
inderdaad in augustus 1914 een onderhoud 
gehad heeft met von der Goltz. 

Op 5 maart 1915 heeft Buisset een brief 
geschreven naar von Bissing (de opvolger 
van von der Goltz als goeverneur-generaal) 
waarin hij protesteert tegen het gebruik van 
het Nederlands voor het Frans in de officiële 
bekendmakingen van de Bezettende Over
heid ,,malgré la conception constitutionelle 
quie avait institué Ie Francais comme langue 
officiëlle dans notre pays". Een herhaling dus 
van hetgeen hij aan von der Goltz gezegd 
had. De auteur heeft ongelijk Lode Wils te 
geloven op dit punt. Overigens zouden vol
gens Wils de Duitsers pas in augustus-okto-
ber 1915 ontdekt hebben welke munt zij 
konden slagen uit de brief van Buisset. Het is 
dus duidelijk dat mr. Thelen in deze aangele
genheid geenszins opgetreden is als een 
agent van de Duitsers. 

Overigens heeft mr. Thelen, zoals de au
teur afdoende bewijst, geen rol van enige 
betekenis gespeeld in het aktivisme. Het 
enige wat hem na de oorlog ten laste gelegd 
werd was dat hij een manifest ter verdediging 
van de vernederlandsing van de universiteit 
van Gent medeondertekend had. De ver
dachtmaking door Lode Wils is dus wel 
schromelijk overtrokken. 

GETUCHTIGD 
Mr. Thelen heeft gedurende zijn lange 

loopbaan aan de balie als stagemeester een 
ganse reeks jonge advokaten opgeleid. De 
auteur noemt er enkele, maar er zijn er nog 
meer. Ik ben zelf nog „stagiair" geweest van 
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mr. Thelen en heb hem goed gekend. Hij was 
een man die door iedereen aan de balie werd 
gerespekteerd. Terecht heeft de auteur veel 
aandacht besteed aan deze zo verdienstelij
ke man, die in het Vlaams Pleitgenootschap 
een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het 
Vlaams Pleitgenootschap zwaar getroffen 
door de repressie en de epuratie. De auteur 
vermeldt het lot van een aantal gewezen 
voorzitters van het Pleitgenootschap (Borgi-
non, Romsee, Van Dieren). Hij vergeet mr. R. 
Hoornaert. Hij vermeldt ook nog enkele leden 
van het genootschap die getroffen werden. 
Nader onderzoek van de tucht-dossiers en 
een vergelijking van de lijst der advokaten 
voor en na de oorlog zou m.i. uitgewezen 
hebben dat tal van Vlaamse advokaten ver
dwenen zijn van de balie of alleszins voor de 
tuchtraad zijn moeten verschijnen. Ik ben zelf 
ingeschreven aan de balie in december 1944 
en herinner mij nog deze periode. Ik meen mij 
niet te vergissen wanneer ik zeg dat de 
meeste Vlaamse advokaten aan de balie van 
Brussel toen lastig gevallen zijn, o.m. omdat 
zij tijdens de oorlog gepleit hadden voor 
kommissies of instanties (zoals deze van de 
landbouw-korporatie) die na de oorlog on
wettig verklaard waren; omdat zij medege
werkt hadden aan het juristenblad; enz... 

Ik herinner mij dat zelfs mr. Maurice Van 
Hemelrijck zich moeten verantwoorden heeft. 
Gelukkig maar heeft het Vlaams Pleitgenoot
schap deze krisis overleefd. 

BEKRONING 
Indien deze geschiedenis van Honderd 

jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te 
Brussel niet helemaal bevredigend is en nog
al onsamenhangend, toch is het goed dat dit 
boek geschreven werd, opgevat als een hul
de aan de generaties Vlaamse advokaten die 
te Brussel gestreden hebben in moeilijke en 
ondankbare omstandigheden voor het ele
mentair recht van de Vlamingen om hun taal, 
het Nederlands, te gebruiken voor het ge
recht. Het is een lange strijd geweest. 

Lang hebben de Vlaamse advokaten te 
Brussel moeten leven onder het gezag van 
een tuchtraad waarin zij niet vertegenwoor
digd waren. Gelukkig is aan deze toestand 
ook een einde gekomen: sedert 1984 kun
nen de Vlaamse advokaten nu deel uitmaken 
van een eigen, Nederlandse Orde van Advo
katen bij het Hof van Beroep te Brussel. Dit 
betekende voor het Vlaams Pleitgenootschap 
de bekroning van zijn strijd voor gelijkberech
tiging en een nieuw vertrekpunt in zijn lange 
geschiedenis. 

F.v.d. Eist 

- Honderd Jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de 
balie te Brussel. Constant Matheeussen. Ultg.: 
Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertstraat, 1000 
Brussel, 1.950 fr. 



BIOS 

DORP AAN DE RIVIER 
Met een klein ezelsbruggetje kom je tot de 

slotsom dat Norman Maclean, die 75 is op 
het ogenblik dat hij zijn verhaal vertelt, gebo
ren is in 1902 en zijn A river runs through it 
in 1977 Net verschijnen. 

Dit boek vertelt over zijn jeugd en de nog 
woeste natuur van de Amerikaanse staat 
Montana, die aan Kanada grenst. In het 
noorden ligt het sinds 1910 beschermde, 
3.900 vierkante kilometer grote Glacier Natio
nal Park met 60 gletsjers, 250 meren en vele 
forelrijke rivieren. Montana herbergt een deel 
van de Rocky Mountains, met vele toppen 
boven de 3.000 meter, met als hoogste 
Granite Peak (3.480 m). Deze natuur is de 
achtergrond van het verhaal van twee op
groeiende broers, dat nu subliem door Ro
bert Bedford werd verfilmd. 

ZONEN VAN 
DE DOMINEE 

Dominee Maclean (Tom Skerritt), van de 
Presbyteriaanse protestantse kerk, is een 
vera/oed vliegvisser en die passie draagt hij 
over op zijn twee zonen, de volgzame Nor-
man (Joseph Gordon-levitt als knaap/een 
revelerende Graig Steffer als volwassene/Ar-
nold Richardson als de ouwe) en de opstan
dige Paul (Vann Gravage als jongen/Bradd 
Pitt, akterend als James Dean en het levend 
evenbeeld van de jonge Redford), die hun lijn 
leren werpen op de maat van een metro-
noom. De kinderen krijgen in de voormiddag 
les van hun vader, die genadeloos is wanneer 
het taalonderwijs betreft. Hij leert ze een 
schat aan gedichten en een opstel moet 
minstens tot de helft worden teruggebracht 
en als dit is gelukt mag de ongelukkige 
leerling het nog eens halveren. „Het zal zijn 
zuinige Schotse aard wel geweest zijn, die 
hem ook met woorden zo karig maakte", zegt 
Norman ergens aan het begin van de film, 
maar steeds meer blijkt dat vader Maclean 
een man van weinig woorden maar met veel 
liefde is, die zelfs kan liefhebben wat hij niet 
begrijpt. En hij begrijpt veel niet van zijn 
jongste zoon Paul. 

LOSBOL 
Het is Paul die er na een zatte nacht 

Norman toe overhaalt om met een gestolen 
bootje de gevaarlijke watervallen af te varen, 
het is Paul die als zeer jong kind nog, Norman 
mee naar de honkytonkbuurt sleept waar ze 
de dorpsdronkaard zijn broek aftrekken en 
Paul een dansje maakt voor de hoeren. Het is 
Paul die zijn Indiaans liefje meeneemt naar 
een café voor blanken en daar erg opzichtig 
met haar gaat doorzakken, het is Paul die 

Ben Kingsley in de eindafrekening met Robert Redford. 

venward raakt in allerlei stinkende zaakjes, 
het is Paul die tot over zijn oren in de 
gokschulden zit, het is Paul die bekend wordt 
als de vissende reporter. 

Norman, die om zijn braafheid nogal eens 
„de kapelaan" wordt genoemd, kijkt vanop 
de achtergrond toe, neemt af en toe deel aan 
een wilde uitspatting, maar voleindigt toch 
zijn zes jaar lange studie, om dan naar huis 
terug te keren en er bij de eerste de beste 
gelegenheid verliefd te worden op Jessie, 
dochter uit een Metodistenfamilie, ,,dat zijn 
Baptisten die hebben leren lezen" volgens 
vader Maclean. 

In de periode tussen zijn eindeksamen en 
zijn aanstelling als leraar in het 3.800 km 
verder gelegen Chicago, ziet hij, samen met 
zijn vader en moeder, met lede ogen de totale 
verloedering van een Paul op weg naar het 
einde. Het verhaal van deze twee broers, die 
elkaar onbewust bekonkurreren om de liefde 
van hun vader, kent zijn triest en beklem
mend hoogtepunt, na een dagje heerlijk 
vliegvissen met z'n drieën. 

JONGERENCINEMA^ 
Met vertolkingen en verhaallijnen die doen 

denken aan grootste jongerenkinema uit de 
tijden van East of Eden (1955, met James 
Dean), Rebel witfiout a cause (1955, met 
Nathalie Wood en James Dean) en Splendor 
in ttie grass (1961, met Warren Beatty en 
Nathalie Wood) maakte Redford zijn derde 
film, in het schitterend rijtje van Ordinalry 

People en Tfie l^ilagro Beanfield War Mooi. 
Ook de muziek van jazz-trompettist Mark 
Isham is mooi. Van het ijle Keltische beginte-
ma tot het zwellende klassieke orkest die 
sommige natuurscènes meer inhoud geeft. 
Isham behoort tot de nieuwe generatie kom-
ponisten die een studio ter beschikking heb
ben. Hij kan van jazz naar Hollywoodworst 
overschakelen alsof hij enkel maar een scha
kelaar heeft om te draaien. Naast diverse 
solo-elpees en medewerking aan platen van 
Robby Robinson en Van Morrison, begint hij 
zich steeds meer op Hollywood te koncentre-
ren. Zijn muziek omarmt de beelden en wie 
Alan Rudolphs Trouble in mind en Ttie mo
derns zag, Patrick Swayze zag surfen in Point 
Break en zeer recent Joe Pesci plaatjes zag 
schieten in The public eye, weet dat Isham de 
filmkomponist van de toekomst is. 

SNEAKERS 
Het is ook Robert Redford die de hoofdrol 

vertolkt in Snealcers, waarin hij komputerfre-
ak Martin Bishop is, die samen met zijn 
gabber Cosmo (Ben Kingsley) inbreekt in 
komputers, en gelden een andere bestem
ming geeft, zodat de Black Panthers plots 
over enorme sommen beschikken. Maar ze 
worden gepakt en Cosmo gaat de cel in, 
tenwijl Martin ontsnapt. 25 jaar later vinden we 
Martin aan het hoofd van een team deskundi
gen, die informatiesistemen op hun veiligheid 
toetsen. Dit team bestaat uit voormalig CIA-
agent Crease (Sidney Poitier), Mother (Dan 
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MUZIEK 

AN„BIEKE"SWARTENBROECKX: 

J A G IK ES EVEN...?" 

Aykroyd) de gadget-man die bajes heeft 
gedaan, Carl (River Phoenix) die met zijn 19 
jaar reeds een verleden kreeg als een kompu-
terkraker toen hij zijn schoolcijfers „verander
de" om een studiebeurs te kunnen krijgen, 
de blinde Whistier (David Strathairn) die een 
gemaal geluidsdeskundige is Zij worden 
aangeworven door twee overheidsagenten 
die het verleden van alle leden van de groep 
blijken te kennen, later blijkt echter dat Cos
mo op de achtergrond zit 

Deze leuke, moderne, hi-tech film, over 
vrijgevochten mensen, met een lijst grote 
namen, ligt in het komisch spionage genre en 
IS een tipische Redford-film - met knipoog-
jes naar zijn suksessen uit de jaren zeventig 
Alle akteurs lijken met teugen te genieten van 
een welverdiende vakantie en dat maakt de 
film ook aangenaam om te gaan bekijken 

Willem Sneer 

DEZE 70 WIJ-LEZERS 
GRATIS NAAR DE 
LAATSTE DER 
MOHIKANEN 

Oe 70 vrijkaarten voor De laatste der 
Mohikanen vlogen de deur uit Volgen
de WlJ-lezers kunnen met een partner 
de film gaan kijken: 

M Hendryckx, Roeseiare; Watter 
Bossuyt, Kortrijk; Koen Marcoen, Her-
dersem; Jozef De Bruyne, Zele; Walter 
en Ciiris Seg^s-Qenbrugge, Ertvelde; 
Lieve Decavele, Kortrijk; Georgette 
Tonneau, Kortrijk; Jos Brisart, Brussel; 
Qeert Defoort, Kortnjk; Chrisöaan De 
Fofche, tzegem, An Ooris, Wilrijk; Gui-
do Oe Backer, Berchem; Jan en Els 
Geutemans, Wilrijk, Hugo Andries, 
Turnhout; Greet Berge, Aartselaar; Hit-
de Van Gris, Essen, Luc Lecomte, Ede-
gens; Guido en Mady Van Roy, Temse, 
Frans Smet, Antwerpen, Ferdy Willems, 
Dendermonde, Lutgart Desmet, Bras-
schaat; Frans Van Dessel, Ntjien; Mark 
Van Mensel, Hove; René Srynaert, 
Brussel; Roger latlwuwers, Wommel-
gem; Els Van Bellingen, Duffe), Tim 
Lonneux, Landen; Heidi Geuppens, 
Kessel-io; Georgette Uyttersprot, 
Heusden-Zolder; Georges Ruymae-
kers, y o l ; V\/illy Peys, Laakdal; Gert en 
Dirk Verijruggen, Langdorp; A. Van den 
Steen, Hoegaarden; W, Rosters, Neer-
oeteren; Kurt Ryon, Steenokkerzeet. 

Wij wensen hen een (eefrijk fllmbe-
ZO&K 

WU-tezers dte dit keer buiten de prij
zen vielen hetJben een volgende keer 
wellicht wat meer geluk 

Zo'n veertien dagen geleden stelde An 
Swartenbroeckx, beter bekend als Bieke van 
het suksesvolle BRTN-feuilleton De Kampioe
nen, in Werchter haar eerste plaatopname 
voor Voor ingewijden geen verrassing, want 
ZIJ heeft altijd al gezongen An debuteerde in 
het jongerenkoor De Heivinken, en op haar 
zestiende zong ze in het muziekgroepje 
JeWa (Jeugd Waterschei) van haar broer en 
enkele vnendinnen Ze hoopte op haar 21 
een eigen singeltje te maken, maar uitgesteld 
IS met verloren • het werd meteen een heuse 
straalplaat Dertien titels, waarvan ze vier 
teksten zelf schreef, op een kleurrijk palet 
melodierijke deuntjes van Roland Persoons, 
die samen met Chns Holemans producete 
Het IS een pittige luisterplaat geworden, op 
en top Vlaams, wat wil zeggen dat de makers 
de beste ingrediënten van de vroegere klein
kunst, het chanson en de beter pop tot een 
geslaagd geheel omtoverden 

Bieke, sorry An, heeft met de stem van een 
Ann Chnsty, maar komt zeer gevoelig en 
overtuigend over, net als Jams lan dat eerder 
deed. In het inleidende Bang aarzelt An met 
om tegen de heersende rascistische trend in 
te gaan, zij het op een luchtig toontje Zo uit 
een tienerdagboek gehaald gaat Zeventien 
over een eerste ontmoeting, één der mooiste 
liedjes naast Cello en Eeuwig leven die een 
dneluik vormen in folkballadestijl Stap voor 
stap, bij haar heet het Beetje bij beetje, is een 
soort credo van hoe ze het leven wil aanpak
ken en leren kennen Dit tema komt verder 
ook terug in Naïef en Mezelf zijn Tussendoor 
IS weer op het kleinkunstpad met het zelfge-
pende Hinderende kinderen die zomaar op 
straat worden vermoord • „Ze zijn wild, de 
jacht IS open, zij worden met gehoord " 
Ook in Machteloos ' (met vraagteken) is An 
Swartenbroeckx zoals vele jongeren wél be
kommerd om de wereldproblemen, tussen 
het uitgangsleven door, de titel Mag ik is 
even is er een a capella-vervolg op Deze 
eerste Zippola-produktie, uit bij Indisc, mag 
er zijn An houdt van Brei, Van Veen en Stef 
Bos, hopelijk gaat haar nieuwe zangloop
baan dezelfde weg op ' 

VAN ESBROECK, 
MINNE 
EN VAN NIJLEN 

Toen het tno RUM in september 70 te Hove 
het toen bekende Skifflefestival won bleek al 
meteen dat Dirk Van Esbroeck de rustige 
tegenpool was van zanger Paul Rans, en dat 

IS ook zo gebleven Zijn Argentijnse verblijf, 
de invloed van de tango, en zijn samenwer
king met Juan Massondo gaven zijn oeuvre 
een heel eigen kleur Met de nieuwe straal
plaat Van op de hoge brug, een produktie 
voor Radio 1 van BRTN-man Dree Peremans, 
die o m ook de Yslandsuite inblikte, trekt Dirk 
de lijn door Zijn melancholische stemgeluid 
vertolkt de sfeervolle teksten van Richard 
Minne, die vanop de hoge brug de Leie en 
zijn oeverbewoners bekijkt Dirk brengt met 
z'n muziek de juiste aksenten, zoals in Oude 
prent een tikkeltje humoristisch gekruid, net 
zoals Minne het zelf zou gewild hebben De 
de muzikale omlijsting -Damella Rapan aan 
de viool. Frank Tomme aan de akkordeon en 
de piano, Walter Poppuliers kontrabas, Rigo 
Messens cello en Johan De Baets op de 
drums- is sfeerscheppend en funktioneel 
Optimaal dus, en dit laten ze ook even 
instrumentaal horen voor Geslacht ligt dieper 
dan cultuur, en tussen de meer realistische 
teksten van Jan van Nijlen Van Internationale 
tremen zegt Minne „Ze schuiven de toe
komst open als gordijnen " De Trans-Europ 
van '65, het jaar dat de dichter overleed, was 
géén TGV. 

Soms doet Dirk wat aan Vermandere den
ken, zo zou Op wit gescheurde klompen, 
Willem zeker in de mond liggen Maar dat 
hindert met, in ieder geval is deze plaat 
opnieuw een uitstekende Radio 1-uitgave 
Op de het CD-hoesje staan een schilderij en 
tekeningen van de vroegere kleinkunstenaar 
Luk Tegenbos Voor meer informatie over 
Dirk Van Esbroeck en zijn jongste CD kan u 
terecht bij Leon Lamal, Bergstraat 13 in 1560 
Hoeilaart s.D. 
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MILJOENENMEISJES... 

I
N Flinders Park bereikte zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen het kruim 
van de tenniswereld de finale. Seles te
gen Garf en Courier tegen Edberg. De 
eindstrijd bij de vrouwen haalde (uitzon
derlijk) een hoger niveau - alle verhou
dingen in acht genomen natuurlijk -
dan bij de mannen. Seles won omdat ze 
gewoon de beste was, is en vermoede
lijk nog wel een tijdje zal blijven. 

De ex-Joegoslavische die zo graag 
Amerikaanse wil worden is een kampioene 
voor deze tijd. Ze bespeelt moeiteloos de 
media. Ze glimlacht op kommando. Ze be
wondert Madonna. Ze laat geen frank lig
gen. Ze zou desnoods zelf de kamera rich
ten. Ze wil altijd en overal winnen en durft 
daarbij de grenzen overschrijden. Van haar 
kunnen en wanneer nodig ook van het geïn
stitutionaliseerd tennisfatsoen. 

KOTSBEU 
Graf is uit ander hout gesneden. Ze is nu 

drieëntwintig en daarmee de... feitelijke ou
derdomsdeken van de vrouwelijke top. De 
gemiddelde leeftijd van de laatste acht In 
Melbourne was twintig jaar en zeven maan
den... Graf was de oudste. Capriati (nog 
geen zeventien) de jongste. Zo'n vaststel
ling kan veel bedenkingen losmaken. Of het 
allemaal nog wel normaal en nog wel ge
zond is. Kindvrouwen - het zijn nog net 
geen turnkampioenes - leggen de miljoe
nen op hoopjes. Ze reizen beschermd de 
wereld rond. Ze stapelen de fisieke en men
tale inspanningen op. Ze krijgen gewoon 
geen tijd om mens te worden. De kamers 
van psichologen en de gesprekken met psi-
chiaters zijn hun vertrouwd. Graf heeft op 
haar eigen manier gereageerd. Ze heeft de 
pers, de media van zich afgeduwd. Ze haat 
perskonferenties. Ze vermijdt interviews. Ze 
schuwt de kamera's wanneer die zich op 
haar privé-leven richten. Naar het heet wil ze 
geen woord over zichzelf lezen, geen foto 
van zichzelf zien, verdraagt ze geen televi
sie. Ze zou het liefst als een onbekende 
(daarin verschilt ze niet van haar generatie
genoot Boris Becker) door het leven gaan. 
Enkel de court en het racket zijn haar gelief
de kompanen in de goudjacht die nu toch al 
meerdere jaren duurt en die toch nog min
stens vijf jaar zal aanhouden. Ze wil nog 
altijd proberen winnen op een gefatsoeneer
de manier. Ze speelt nog altijd graag het 
spelletje. Ze trok zich haar nederlaag op 
Flinders Park erg aan want ze wil ondanks 
alles de beste blijven. Ooit was het anders. 
Ooit was ze het kotsbeu en geestelijk ziek. 

Toen de pers verhalen bracht over de 

eskapades, vermeend of niet, van haar va
der die toen nog haar coach en vaste bege
leider was. Toen de pers binnenbrak in haar 
initimiteit en foto's nam van moeder en 
dochter Graf die half naakt op een apparte
mentsterras lagen te zonnen. Voor die op
geklopte wereld werd Steffi niet geboren. Zij 
beweegt zich eenzaam gedrven door een 
sportcirkus dat haar werd opgedrongen en 
die ze op het einde van haar karrière ver
moedelijk geen moment zal missen. 

HONKBAL 
Courier en Edberg, de twee andere fina

listen in Australië, zijn meer venwant aan 
Graf dan aan Seles. Jim Courier is een 
modelzoon. Een jongen van het platteland. 
Hij mist elegantie. Hij heeft mets van een 
artiest. Hij is macht en kracht. Hij is snel en 
beweeglijk. Hij slooft op de baan. Hij tennist 
met de tanden op elkaar en begeert geen 
schoonheidsprijs. Hij is voor alles een door-

De eerste Grand Slamtitels 1993 
werden in Melbourne uitgereikt. 
Aan Monica Seles en Jim Cou
rier. Niemand had anders ver
wacht. De nummers één op de 
wereldranglijst verstevigden hun 
machtspositie. 

zetter, een karakterspeler waarmee men 
nooit gedaan heeft. Courier (en ook Edberg) 
mist de uitstraling van gewezen grootheden 
als Borg, Connors en McEnroe. Hel zal hem 
(hun) een zorg zijn. Courier denkt er niet 
aan zich anders voor te doen dan hij is al 
wil zijn sponsor Nika hem mediatiek maar 
wat graag bijsturen. Jim gaat heel graag 
naar huis, naar zijn ouders, naar zijn vrien
den. Hij leest de sportbladzijden in de kran
ten en was liefst van al een honkbalkampi
oen geworden. Vandaar zijn onafscheidelij
ke pet. 

In Melbourne en Parijs is hij duidelijk 
moeilijk te kloppen. Op Wimbledon en Flu
shing Meadow ondervindt hij meer moeilijk
heden maar hij heeft de hoop zeker nog 
niet opgegeven. 

Edberg gedraagt zich zo mogelijk nog 
voortreffelijker, nog voorbeeldiger. Van hui
ze uit leerde Stefan zich gedragen. In elf 
jaren proftennis werd hij nauwelijks beboet. 
Hij beheerst zich in alle omstandigheden. 
Ergernis en ongekontroleerde nervositeit 
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Steffi Graf is nu 23 en de feiteiijlte 
ouderdomsdeken van de vrouwelijke 
tennistop. (foto afp) 

zijn aan hem niet besteed. Hij gaat door 
voor de vlees geworden fair-play. Edberg is 
ook zeer trouw. Aan zijn coach Tony Pic-
kard met wie hij al tien jaar optrekt. Aan zijn 
vrouw met wie hij in Londen, South-Ken
sington woont. Edberg is met gesteld op 
vertoon. Zijn rijkdom bezit hij m verborgen
heid. Als tennisser is hij in zijn beste mo
menten een streling voor het oog. Veel stijl 
en onmiskenbare elegantie. 

Hij draagt zijn zevenentwintig jaren met 
zeldzame elegantie en is een waardige op
volger van Björn Borg en Mats Wilander die 
op Stefans huidige leeftijd al lang over hun 
hoogtepunt waren. Daaruit afleiden dat Ed
berg in de komende jaren geleidelijk zal 
terugvallen is voorbarig. Hij bezit nog vol
doende ambitie om nog minstens een paar 
Grand Slam kampioenschappen te winnen. 

Flandrien 
ï> 
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SPORT 

Volgens Van Wijnendaele zou een Ronde zonder kasseien de fenomenale 
hardheid en het titanische van de inspanning niet meer kennen. (toto vum) 

BESCHERMD 
MONUMENT 

Eindelijk hebben vader en zoon Van Wij
nendaele de eeuwige rust gevonden. Karel 
en Willem mogen gerust zijn: ook over tien 
en twintig jaar zullen er nog kasseistroken te 
vinden zijn in „hun" en onze Ronde van 
Vlaanderen. Daar heeft minister Sauwens 
voor gezorgd. Ruim 31 kilometer kinderkop
pen, verspreid over meerdere gemeenten, 
worden beschermd tegen beton en asfalt. In 
het Noorden van Frankrijk had men al eerder 
acht helse kilometers van Parijs-Roubaix te
gen de vooruitgang in bescherming moeten 
nemen. 

„Zonder kasseien zou de fenomenale 
hardheid en het titanische van de inspanning 
in de wielersport niet meer tot hun recht 
komen." Het zijn woorden die ooit uit de 
gevierde en beminde pen van de Van Wijnen-
daeles zijn gevloeid. 

Vanzelfsprekend zijn we gelukkig met het 
ministerieel besluit, dat overigens ook zou 
zijn gestoeld op landschappelijke, ekologi-
sche en zelfs industrieel-archeologische 
ovenwegingen. 

De eerste zondag van april is de nationale 
feestdag van de sport In Vlaanderen. Het is 
goed dat de geschiedenis en de traditie 
daarin door inmiddels geklasseerde monu
menten wordt bewaard. Het Nieuwsblad 
maakte vorige week het parkoers voor 1993 
bekend. Zestien hellingen, bulten, stenen 
gezwellen zullen de renners moeten ovenwin-

In het Zuiden van Europa draaiden de 
wielen opnieuw. Het wielerseizoen werd op 
gang geschoten en het kon niemand verba
zen dat Wilfried Nelissen voor een eerste 
Belgisch suksesje tekende. 

Die schermutselingen onder mild(er) zui
ders klimaat stellen op zichzelf niet zoveel 
voor maar bieden wel de gelegenheid een 
algemene troepenschouw te houden. In de 
voorbije maanden werd geregeld verkondigd 
dat de doodsklokken zouden luiden over de 
wielrennerij in de lage landen. De krisis zou 
ongenadig toeslaan. Vanzelfsprekend waren 
er ooit betere tijden maar desondanks von
den nog altijd goed honderd Belgische wiel
renners een broodheer. Achtentwintig van 
onze landgenoten rijden in buitenlandse 
loondienst. Onder hen een groot aantal „be

nen. Bedoeling is dat ene Jacky Durand 
onmogelijk nog eens kan zegevieren. 

Na een aanloop van ruim zestig kilometer 
zullen hoofdzakelijk smalle wegen worden 
ingeslagen. Daardoor zal het peloton dubbel 
waakzaam moeten blijven en zullen de slaag
kansen van een eventuele vroege lange ont
snapping tot het minimum worden terugge
bracht. In de beruchte en gevreesde heuvel-

teren". Het is eigenlijk nooit anders geweest 
en dus zeker niet vera/onderlijk. Uiteindelijk 
slaagde men erin ook nog zes Belgische 
wielerploegen te vormen al zijn voor een paar 
van hen nog niet alle problemen van de baan. 
Grootste nationale werkgevers zijn Collstrop 
en Lotto. De ploegen van Willy Teirlinck en 
Jean-Luc Vandenbroucke. Ze zijn samen 
goed voor negenendertig Belgische kontrak-
ten... 

ONDER VS-VU\G 
Onmiskenbare vaststelling blijft dat het 

zwaartepunt van de wielerbedrijvigheid zich 
naar de Europese schiereilanden heeft ver
legd. Italië is goed voor twaalf wielerploegen 

zone zullen de kandidaat-winnaars dan hun 
vertrouwd en nu tot beschermd monument 
gepromoveerd strijdtoneel terugvinden. 

Nog tweeënvijftig keer slapen en de Oude 
Kwaremont, de Varent, de Patersberg, de 
Taaienberg, de Kluisberg, de Bosberg en de 
Muur beleven hun eerste „Open Monumen
tendag". 

waaronder een vijftal heuse topformaties. 
Spanje stuurt zeven ploegen de baan op en 
niet van de minste. Het op zichzelf onbedui
dende Portugal is nog altijd goed voor zes 
ploegen die zich vermoedelijk vooral in de 
nationale wedstrijden zullen proberen beves
tigen. Tandengeknars is hoorbaar in Frankrijk 
waar nauwelijks drie ploegen konden worden 
gevormd. Cyrille Guimard, Roger Legeay 
en... Peter Post staan aan het stuur van 
formaties die vermoedelijk niet alle dagen 
alles zullen kunnen plat rijden. 

Merkwaardig en veelbetekenend is ook dat 
vijf ploegen onder Amerikaanse vlag zullen 
fietsen en dat in Zwitserland, ondanks de 
sportieve heropleving, toch maar geld werd 
gevonden voor één team waarin dan nogal 
wat veldrijders werden verzameld... 

GOED HONDERD 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 166 
HORIZONTAAL 

3. Levend wezen zonder vaste verblijfplaats 
(8) 

5. Begeerte naar voedsel (7) 
8. Koop en verkoop van keihard gesteente 

(13) 
9. Stelt niets voor, maar is wel slim (4) 

10. Gat in 't hoofd (4) 
11. Neerwaartse beweging van een werktuig 

dat eigenlijk iets naar boven moet bren
gen (10) 

13. Zwak betaalmiddel, maar wel goed voor 
een plezierig samenzijn (8) 

14. Regelmatige afwisseling van dalen en 
stijgen in de natuur (4) 

15. Deze afsluiting doet 't niet meer (4) 
17. Gewapende vertegenwoordiger (5) 

VERTIKAAL 

1. Zou deze bloem in een provinciehoofd
stad gekweekt worden ? (8) 

2. Alle hoedanigheden van een mens bij 
elkaar (6) 

3. Goedkeuring van een verkiezing nadat er 
al een verkiezing is geweest (11) 

4. De bereidheid om goed te doen (5) 
6. Dat moet een vrolijke politieke groepe

ring zijn I (9) 

OPLOSSING OPGAVE 164 
Horizontaal: 5. geschiedenis; 8. 

strandjutterij; 9. over; 11. non; 12. 
Kaffer; 13. namaak; 14. wieg; 15. ge
droomd; ; 17. arrangeren; 19. ont
dooid ; 21. ijsklompen; 23. ingelijst. 

Vertikaal: 1. bestaanden; 2. schaaf
wond ; 3. kinderomroep; 4. uiteraard; 
6. douane; 7. wijnkan; 9. onweer; 10. 
Ekeren; 16. egoïst; 18. Adonis; 20. 
talen; 22. moe. 

Herman Jansen uit de St.-Willebror-
dusstraat 30 in 2400 Mol wint een 
prijsje. Zijn geie briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 164 werd 
uit de korrekte inzendingen getrok
ken. 

Wij verwacliten uw geie briefkaart 
met de oplossing van opgave 166 ten 
laatste maandag 22 februari op de 
redaktie: Barrikadenpiein 12, 1000 
Brussel. 

Volgende week brengen we nog 
eens de rangschikking, wie weet valt 
u In de prijzen!? 

7. Armoedzaaiers (4,5) 
8. Verdrietig en toch grappig (12) 

12. Deze baar is niet bedoeld om iets of 

iemand weg te dragen (4) 
16. Dit lichaamsdeel is in een oogopslag te 

zien (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Rossem scheldt", 
las Ahasverus 
Hij trok aan het Decortste eind. 

Jan Decorte heeft stok acher de deur 

DOF: Van Dooren Automoblelfabrieken. 
* 
Jan heeft het met Jean-Plerre aan de stok 

Decorte deed weer teatraal 

't Covschip gezonken I 
* 
De kuratoren kunnen nu wel 
hun Boeltje pakken 

* 
Heilig oliesel voor petroleumsektor? 
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TELEVISIE 

TV 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale, 
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 13 55 The 
Thing from another World, film, 16 00 Première 
Film & Video, filmnieuws, 16 30 TV1 Top 30 ; 17 00 
Kelly, jeugdserie, 17 25 Sleutel, jeugd-al<tua, 
17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Gered door de bel, komische serie, 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, La Louvière en 
Binche en West-Jutland, 19 20 Joker- en lottotrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 R.I.P., komische sene 
20 30 Eurosong, preselektie 
21 30 Dodelijk ongeluk, verrassende vertelling 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Drugstore Cowboy, film 

TV 2 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 De kus, n a V Valentijn 
22 00 Vuurvogel 2: Uit eigen land, klassiek 
22 30 Vuurvogel 3: De dans onsprongen, ballet 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tenspeed and Brown Shoe, 
film, 14 55 Not Quite Human, Disneyfilm, 16 30 
Super Nintendo, telefoonspel, 16 35 The real 
ghostbusters, tekenfilmserie, 16 55 Super Ninten
do; 17 00 Super 50; 17 50 Super Nintendo; 18 00 
Nieuws 18 05 Zorro, avonturensene, 18 30 Jun-
gleboek, gezinsserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Gorillas in the mist, film 
23 30 Nieuws 
23 50 VTM Sport 
00 00 Romeo and Juliet, film 
Ned. 1 
07 30 Alles kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Een droom van een tuin, 
tuinkursus, 16 27 Heb ik iets gemist?, hoogtepun
ten , 17 13 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, huisdieren, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de boswachter; 18 59 
The best of magie, goochelreeks, 19 29 True 
colors, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 26 Malgret, serie 
21 50 Fawlty towers, komische serie 
22 23 Karel, praatshow 
23 12 Le Locataire, film 
01 18 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde harts
tocht, serie, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kinder
mag , 16 45 B.O.O.S., (eugdmag ,17 15 Top 40; 
18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, modemag , 18 50 
Step by step, 19 20 Melrose Place, gezinsserie 
20 10 Bachelor party, film 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische sene 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 40 Chirurgenwerk, plastische chirurgie 
23 25 Skybound, luchtvaartserie 
23 50 In Concert: Paul McCartney, registratie 
01 30 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 12 50 Studio Sport; 17 30 De grote 
meneer Kaktus show, kinderprogr , 18 00 
Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuurmag , 18 53 
LIngo, woordspel, 19 22 Koko Flanel, komische 
serie, 19 51 Flying doctors, sene, 
20 40 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 08 Sonja op Zaterdag, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 Alleen, teatershow 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, klassiek, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sport
middag ; 13 15 De jonge Edisons, jeugdfilm , 14 30 
Knettergek, jeugdsene, 15 00 Spit McPhee, 
jeugdsene, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 
17 00 Look, life-stylemag ,17 30 Beestenbos is 
boos, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische serie, 
18 35 1000 sekonden, spel- en kookprogr 19 00 
The Cosby Show, komische sene, 19 25 Medede
lingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 F.C. De Kampioenen, sene 
21 00 Langs de kade, politieserie 
22 00 De Pré Historie, Andre Vermeulen 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons , 09 40 Trivial Pursuit Junior, telefoonspel, 
09 45 Schuif af, kinderprogr ,10 40 Quizt't, tele
foonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-magazine, 
13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 14 00 Hard-
castle & McCormick, misdaadsene, 14 50 Clip 
Club; 14 55 Darby O'Gill and the little people, 
film, 16 45 Empty nest, komische sene, 17 05 Star 
trek, the next generation, sene, 17 50 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 De kinderakademie, show-
progr 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spel
progr 
20 00 Meester, sene 
20 30 Gaston en Leo Show, humor 
21 00 Luc, praatshow 
22 20 The Powers that be, komische serie 
22 45 Nieuws 
23 05 Tussen de lijnen, sportmag 
23 40 Wilderness alive!, natuurdok 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 11 56 lOS magazine; 
15 24 De rest is stilte; 15 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws, 16 05 Rondje van het huls, diskussiie-
progr ,16 45 Holland festival oude muziek '92, 
sfeerbeeld , 17 00 Nota Bene, 17 05 Opium, kunst 
en kuituur, 17 30 Jonge mensen op het concert
podium, klassieke muziek, 18 15 Sesamstraat, 
verliefd, 18 30 Nijntje, tekenfilmsene, 18 35 1 for 
U, jonge televisiemakers, 19 00 Abdijen in West-
Europa, dok sene, 19 26 Het tweede leven van 
scheepswrakken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 48 Ook dag nog, konsumentenshow 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws 11 30 Tros/Veroni-
ca sport 13 00 Omrop Fryslan; 13 30 Oom Hedi-
douane, kinderprogr , 13 35 Najib, praatprogr , 
14 15 Aktüel, Turkse aktualiteiten, 14 45 Spiegel 
verkeerd, mediaprogr , 15 30 Op stap met uw 
king, dok , 1 6 00 Nieuws; 16 10 Omgaan met 
stress, teleac, 16 40 Praktijkdiploma informatika, 
teleac, 17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40 
Knoop in je zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws ,18 10 
The A-team, aktiesene, 18 58 Candid camera, 
verborgen kamera, 19 18 TV-dokter, 19 20 Strip 
en Cartoonteekenen, teleac 
19 54 2000 Malibu Road, dramaserie 
21 30 Tweede lijn, dok 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capltool; 12 45 Studio 
sport; 18 00 Nieuws; 18 10 Studio Italia; 18 35 
Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satirisch progr 
21 09 The Powers that be, serie 
21 40 Noorderlicht, wetensch mag 

TV 1 
14 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevi
sie, 14 30 Project Egypte, schooltelevisie, 15 00 
Les Tricheurs, film, 17 00 Grensstad, westernse-
ne, 17 25 Duupje, 17 30 David de kabouter, sene, 
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top score, spel
progr ,19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 20 The Raven, aktiesene 
21 15 Alle 5, wetensch mag 
21 45 TV 1 - Denksportkamploen, spelprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Vlaams-Nationaie Omroepstichting 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Opnieuw gebruikt staat net
jes, schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, sene, 
19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, hobbymag 
21 30 Nieuws 
22 00 Diva, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
13 50 Cheers, komische sene, 14 15 The power, 
the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 05 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 05 Tekenfilm ,17 10 Happy Days, serie, 
17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 De kotmadam, komische sene 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 Odd Couple, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag ,17 01 Heb ik iets gemist ?, 
terugblik, 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat, geheugen , 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 18 58 BZN: The rhythm of my heart, 
showprogr ,19 26 Help, sene, 20 00 Nieuws. 
20 26 Oude liefdes, spelprogr 
21 17 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Uit de school geklapt, sene 
22 29 Het Faberikaat, belevenissen 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinder
progr , 17 05 De Teenage Hero Turtles in Europa, 
tekenfilmsene, 17 27 Telearchief, 18 00 Nieuws; 
18 20 Stuntmasters, dok sene, 18 45 Candid 
camera, verborgen kamera, 19 09 Ojevaarsjo, 
mag over kinderen , 19 42 Tax free, voor ouders en 
opvoeder 
20 13 Love letters, sene 
21 36 Schone schijn, sene 
22 08 TROS Aktua, aktualiteiten 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Huisje boompje beestje, 
schooltelevisie, 16 00 Nieuws; 16 05 Lopende 
zaken; 16 35 Noorderlicht, 17 35 Hazepad 4, 
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 19 Eerie, India
na, avonturensene, 18 45 Open deur TV, 19 04 TV 
Nomaden, 19 38 We zijn weer thuis, dramaserie 
20 07 40 Minutes, dok 
20 56 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
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TELEVISIE 

TV 1 

14 00 La vie quotidienne en Lernexpress, school
televisie , 14 30 TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 
De gokker en de dame, film, 17 00 Grensstad, 
westernserie, 17 25 Duupje; 17 30 Beestenbos is 
boos, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenioos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten ?, praatprogr 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kw\s 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18.50 Nieuws; 19 00 La vie quotidienne, schoolte
levisie, 19 15 Lernexpress, schooltelevisie, 19 30 
Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Look, life-stylemag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National geographic, Walvissen 
21 30 Nieuws 
22 00 Portrait of an Escort, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok ,14 15 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Happy days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Bompa, sene 
21 00 Medisch Centrum West, serie 
21 55 The Strauss Dynasty, sene 
22 45 Nieuws 
23 05 Northern exposure, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Ser
vice Salon, middagmag ,17 17 Alle dieren tellen 
mee, dierenmag , 17 45 Boggle, woordspel ,18 15 
Sesamstraat, verwondingen, 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Vinger aan de 
pols, gezondheidsmag , 19 29 Growing Pains, 
sene, 20 00 Nieuws 
20 26 Pleidooi, advokatensene 
21 21 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 00 Birds of a feather, komische sene 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 
16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kinderprogr , 16 45 
Zorro, sene, 17 10 Countdown, popmag ,17 45 
Van Inkel's choise, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag , 18 50 Newly 
weds, komische sene, 19 20 Veronica Film & 
Video, filmmag 
19 50 Married with children, sene 
20 20 All you need is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 Om-
rop FryslSn; 18 00 Nieuws; 18 20 Binnenland; 
18 55 Lingo, woordspel, 19 25 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuws 
20 00 Verhalen van de straat, dramasene 
20 29 Europolis, Londen 
21 19 De connaisseur, kultuurkwis 
21 49 Verhalenvertellers, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport Joernaal 

TV 1 

14 30 Postzegelavonturen, jeugdfilm, 16 30 Sam
son, kinderprogramma, 17 30 Postbus X, jeugdse-
ne, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenioos, sene, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 25 Derrick, misdaadserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Van armentafels tot OCMW, dok 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Wie slim is sorteert, afvalver
werking, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Sportavond, Olimpisch jaaroverzicht 
21 30 Nieuws 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 14 15 Woens
dagmiddagcartoons ; 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Happy days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Copy Copy, sene 
21 00 When the Whales came, film 
22 40 Nieuws 
23 00 Hill Street blues, politiesene 
Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag ,17 02 Weg van de snel
weg - Nederland, Hof van Twente, 17 27 Ja 
natuurlijk, bloemen en planten, 17 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, toveren, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Frida, 
jeugdsene, 19 28 Land in zicht, zoektocht, 19 51 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 28 Ring of Scorpio, sene 
22 08 Megabrein, kenniskwis 
22 47 Zon, strans & C, Israel 
23 24 Beppie, sene 
23 51 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, gezinssene, 16 56 Kinder
krant ; 17 22 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 47 50 kamers, jongerenprogr , 
19 15 Testpiloot, dok sene, 19 41 De stelling, 
diskussieprogr , 20 16 Peter, sketch 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 30 Antenne: Rail 21, dok 
23 15 Nieuws 
Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie, 17 05 Bees
tenbos Is boos, tekenfilmsene, 17 30 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 18 Dub
beldekkers, komische sene, 18 43 Da's lachen, 
tekenfilmpjes, 19 02 LIngo, woordspel, 19 32 
Brand Meester!, dramasene 
20 27 Per sekonde wijzer, spelprogr 
21 00 Nieuw Amelands peil, sene 
21 10 Het familiebedrijf, dok 
21 33 Mooi meegenomen, kulturrel progr. 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten 
23 20 Law and order, misdaadserie 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 
TV 1 

14 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevi
sie, 14 30 Projekt Egypte, schooltelevisie, 15 00 
Vivacious Lady, film, 17 00 Grenssad, westernse
ne, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Saartje en 
Sander, tekenfilmsene, 17 40 Kinderen van Wa
terland, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuissene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Europese tuinen toen en nu, dok sene 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur, school
televisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
Hiil, kolder 
20 00 Couleur Locale, reportages 
20 30 Tekens: Antoon Van Dyck, Lessen in 
Schoonheid, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws 
22 30 La Discrete, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr., 
14 05 Earthfile, dok , 14 15 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Happy Days, sene, 17 35 Home 
and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, Lesbiennes 
22 20 Hunter, misdaadserie 
23 10 Nieuws 
23 30 The Young Riders, westernsene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon , 17 02 De stoel, praatprogr , 17 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, delen, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 BB de 
Beer, kindersene, 19 28 Ted' familiespel, spel-
show, 20 00 Nieuws. 
20 26 Maigret, sene 
21 20 Kenmerk, aktualiteiten 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 Nederland zingt, koor
zang, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 De 
familie Robinson, tekenfilmsene, 16 35 ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 04 Skippy, jeugdsene, 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten , 18 00 Nieuws; 18 19 
Ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 48 Hobby-tv, 
info, 19 15 Black Beauty, jeugdsene, 19 42 Was 
getekend; 19 52 Overal en nergens, dok 
20 26 Als kinderen zwijgen, TV-film 
22 01 882882, praatprogr 
22 35 Praise, samenzang 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 18 17 George and Mildred, komische 
reeks, 18 49 LIngo, woordspel, 19 17 Rhythm & 
Blues, komische sene 
19 41 Bureau Kruislaan, serie 
20 11 Doet iet't of doet left niet, spelprogr 
21 35 Mad about you, komische sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
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EEN FILM PER DAG 

TV 1 
14.00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14.30 TV 
Tarn Tarn, schooltelevisie; 15.00 Suspicion, film; 
17.00 Grensstad, westernserie; 17.25 Duupje; 
17.30 De Freggels, poppenserie; 17.55 Tik tak; 
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenioos, 
sene; 18.35 Top Score; 19.03 Buren, serie; 19.25 
Mededeiingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het park, serie 
20.30 De droomfabriek, wensen in vervulling 
21 45 Slissen en Cesar, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Projekt Egypte, schooltelevi
sie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 Benny HUI, 
kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, NMBS en Turkije 
20.40 Magische wereld, dok. Mexiko 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Abdijen In West-Europa, dok. serie 
22.50 Het kleine verdriet van Sylvain Odeurs, TV-
spel 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.05 Earthfile, dok , 14.15 The power, the pas
sion, serie, 14 40 Webster, sene; 15.05 A country 
practice, dokterssene; 15 30 Dynasty, serie, 16.20 
Santa Barbara, sene; 16.45 Clip Club; 17 05 
Happy days, serie; 17.35 Home and away, serie, 
18.00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr 
20.30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.30 Permanent Record, film 
23.05 Nieuws 
23.25 Star, filmmag. 
00.10 Diamonds, detektivesene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Heb ik iets 
gemist?, terugblik; 16.55 Young Riders, wester
nsene, 17 45 Boggle, woordspel, 18.15 Sesam
straat, beroemd; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Vrijdagavond vroeg... Van Willi-
genburg, 19.32 Volmaakte vreemden, sene; 
20.00 Nieuws 
20.26 De uitdaging, onmogelijke opdracht 
21 23 Reporter 
21 58 Familiegeheimen, politiesene 
22.50 Sporen: Op de valreep, dok. 
23.53 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 15.35 Blinde hartstocht, serie, 
16.00 Nieuws; 16.08 I, Claudius; 17.00 Candid 
Camera; 17.32 Power play, sene, 18.00 Nieuws; 
18.20 Dingbats, spelprogr , 18.53 Candid camera, 
verborgen kamera; 19 15 0 , ziet dat zo?, puzzel-
progr.; 19.44 Dierenmanieren, dierenmag. 
20 16 Medisch centrum west, ziekenhuisserie 
21 15 Tros TV Show, praatprogr. 
22 04 Jansen slaat door, satirisch progr. 
22.14 Crime time, misdaadmag. 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18 15 Werken aan werk, RVU; 18.45 
Politieke partijen; 18.55 Lingo, woordspel; 19.25 
Tom en Herrie, muziekprogr 
19 58 Op en top Engels, dramaserie 
21.15 Unda Hopkins special, koncertregistratie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA 

Sigourney Weaver in Gorillas in the Mist, of het levensverhaal van Dian 
Fossey. Zaterdag 13 februari, om 21u.30 op VTM. 

ZATERDAG 13 FEBRUARI 

GORILLAS IN THE MIST 
Dit is het verbazende verhaal van Dian 

Fossey, de Amerikaanse vrouw die in de 
Afrikaanse oenwouden beschermde berg-
gorilla's bestudeerde in opdracht van de 
„National Geographic". Prima film van 
Michael Apted uit 1988, met een uitste
kende Sigourney Weaver. (VTM, om 
21U.30) 

ZONDAG 14 FEBRUARI 

DOOD IN VENETIË 
Luchino Visconti ven/ing in zijn verfil

ming van de novelle van Thomas Mann 
de zelfbewuste dichter door een gekwel
de komponist, die erg lijdt onder de 
mislukking van zijn laatste muziekstuk. In 
beide gevallen wordt wel Mahler bedoeld. 
Met Dirk Bogarde. (BBC 2, om 0u.30) 

MAANDAG 15 FEBRUARI 

DIVA 
Verrassende triller van J.J. Beineix 

(1980) over een jongeman die door ongu
re kerels belaagd wordt omdat hij in het 
bezit is gekomen van twee waardevolle 
kassettes. Met Wilhelmina Wiggins Fer-
nandez. (TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 16 FEBRUARI 

EEN ZONDAG ZOALS 
ALLE ANDERE 

Britse film van John Schlesinger (1971) 
over een driehoeksverhouding. Homo- en 

heteroseksualiteit worden als varianten 
beschouwd op één gegeven en het huwe
lijk wordt niet voorgesteld als de oplos
sing voor seksuele problemen. Met Glen-
da Jackson, Peter Firth en Murray Head. 
(Sunday, Bloody Sunday - BBC 1, om 
Ou.20) 

WOENSDAG 17 FEBRUARI 

WHEN THE WHALES 
CAME 

Clive Rees verfilmde in 1989 het kinder
boek van Michael Morpurgo. Twee kinde
ren sluiten op een van de Scilly-eilanden 
vriendschap met een oude en dove klui
zenaar die zielsveel van vogels houdt. 
Met Paul Scofiels, Helen Mirren en David 
Suchet. (VTM, om 21 u.) 

DONDERDAG 18 FEBRUARI 

LA DISCRETE 
Een babbelkous en vrouwenversierder 

heeft van zijn liefle de bons gekregen en 
zoekt nu een willekeurig iemand om zich 
op te wreken. Satirische debuutfilm van 
Christian Vincent (1990) met Fabrice Lu-
chini en Judith Henry. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 19 FEBRUARI 

HICKEY & BOGGS 
Amerik. aktiefilm van Robert Gulp 

(1972) over twee uitgerangeerde privéde-
tektives. Wie van de TV-serie / Spy houdt, 
zal best kunnen genieten van Robert Gulp 
en Bil! Gosby. (BBC 1, om 24u.) 
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W M -
VORMINGSAVOND 
INFORMATISERING 

De Vereniging van Vlaamse Mandatanssen 
organizeert op 17 februari in Boechout een 
vormingsavond rond de informatizering van 
de gemeentelijke administratie De avond 
gaat van start om 19 u in het gemeentehuis 
van Boechout Om de nodige schikkingen te 
kunnen treffen vraagt WM de geinteresseer 
den om hun komst te melden bij Greet Sels 
op het algemeen VU-sekretanaat 
(02/219 49 30) 

DOSFEL-
SEKRETARIAAT 
TE BRUSSEL 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
heeft zi)n pennanent werkingssekretariaat 
overgebracht van Gent naar Brussel 

Het nieuwe adres is 

Omwentelingsstraat 13 
1000 Brussel 
Tel 02/219 25 00 
Fax 02/217 3510 

MONOLOGEN MET 
HUGO SCHILTZ 

De redaktie van WIJ kan het boek 
Monologen met Hugo Schiltz door Kris 
Hoflack de lezers aan gunstvoorwaar-
den aanbieden 

Geïnteresseerden ontvangen het 
boek na storting van 450fr (50fr port-
kosten inbegrepen) op rekening 435-
0271521-01 van Volksunie, Barnkaden-
plein 12,1000 Brussel, met vermelding 
„boek Schiltz" 

DE GEMEENTE, VLAANDEREN EN EUROPA 
Onder dit motto organiseert VUJO nationaal op 

19, 20 en 21 februan een weekend 

De bedoeling is om met alle politiek geïnteres
seerde jongeren vanaf 15 jaar in een losse en 
ongedwongen sfeer te praten over hoe zij de 
gemeente, Vlaanderen en Europa in de toekomst 
zien Op zondag worden de slotresoluties gestemd 
Deze zullen daarna aan de nationale VUJO-raad 
voorgelegd worden 

VUJO richt zich met dit jongerenweekend in de 
eertse plaats tot de 15- tot 18-jangen VU(JO) lid of 
met, maakt met uit Iedereen is welkom Breng 
gerust vnenden en vriendinnen mee Hoe meer 
zielen hoe meer vreugde Uiteraard zijn ook de 18-
plussers welkom, of wat dacht j e ' 

PROGRAMMA 
Vrijdag 19 februari 

19 00u aankomst deelnemers 
ven/velkoming 
tema ,,de gemeente met Kris Van Dijck, 
VUJO schepen in Dessel en Pascal Van 
Looy, gemeentesekretans van Middelker
ke en afgevaardigde van De Wakkere 
Burger 
nachtspel ,,sociale verdedigingstechnie
ken" 

1930U 
2000U 

22 00U 

Zaterdag 20 februari 
OBOOu ontbijt 
10 OOu tema ,,Vlaanderen" met Hugo Schiltz, se

nator en Peter Renard, joernalist bij Knack 
middagmaal en pauze 
tema ,,Europa" met videovoorstelling en 
Jaak Vandemeulebroucke, Euro-parie 
mentslid 
sportaktiviteit 
avondmaal 
gesprek met Bert Anciaux, nationaal VU-
voorzitter 

21 OOu ontspanning 

12 OOu 
14 OOu 

16 OOu 
18 OOu 
20 OOu 

Zondag 21 februari 

08 OOu ontbijt en kamers vnjmaken 
10 OOu werkgroepen 
12 OOu middagmaal 
13 OOu plenum en stemming 
15 OOu afsluiting 

PRAKTISCH 

Het weekend heeft plaats in jeugdherberg Europa 
aan de baron Ruzetteiaan 143 in 8310 Brugge-
Assebroek, tel 050/35 26 79 Je betaalt 900 frank 
voor de overnachting en de maaltijden, wie lakens 
wenst te huren betaalt 120 frank meer 

Je kan inschrijven door onderstaand strookje 
ingevuld terug te sturen naar het nationaal VUJÓ-
sekretanaat, Bamkadenplein 12 in 1000 Bmssei, 
tel 02/217 63 28 

X-
INSCHRIJVINGSSTROOKJE 
JA, ik wens deel te nemen aan het nationaal VUJO-weekend 

ik stort fr op rekeningnummer 435-0256851-75 van de Volksuniejongeren met de vermelding 

„deelname VUJO-weekend" 

Naam en Voornaam 

Adres 

tei 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAMS ZIEKENFONDS... 
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouwde, en ongebonden organisatie! 

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

\SC Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 

37 WIJ - 18 FEBRUARI 1993 



UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

11 ADINKERKE: Om 14u.30 in het Gemeesn-
chapshuis, Kerkweg 5 te Adinkerke: kwiswedstrijd 
„Tien voor Taal". Org.: WVG-Veurne-Adinkerke-De 
Panne. 

11 BRUGGE: Voeren... om verliefd op te worden! 
Diavoordracht door Rom Duprez. Met als aanvulling 
dia's over IJzerbedevaarten en Anton Van Wildero
de. In De Gulden Spoor, 't Zand 22, om 20u. Org.: 
Informativa. 

15 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u.: uiteenzetting 
door mevr. Gaby Lijnkamp-Warris, de laatste getui
ge van Abbeville; Org.: VWG-lzegem. 

15 IZEGEM: Plantijnzaal ROB, 19u.30: 2de sessie 
kursus Art Nouveau door Machteld de Schrijver. 
Org.: VSVK ism vzw Culturama Dilbeek. 

15 lEPER: Acupunctuur. Door mevr. Lieve Vercae-
mer (acupuncturiste - EUTCM). Om 20u. in KC De 
Meersen, lokaal 5 te leper. Hoek St.Jansstraat en 
St.Niklaasstraat. Inkom 75 fr. Org.: W-leper. 

15 WERVIK: Kaartnamiddag. Org.: VWG-Wervik-
Geluwe-Komen. 

17 IZEGEM: Het naaien van een merklap (voor 
volwassenen). Aanvang: 19u.30. Meebrengen: 
schaar en naald. Inkom: 50 fr. -i- prijs gebruikte 
materiaal. Org.: Vlanajo-West-Flandria. 

20 SIJSELE: Wijnproeverij ZImbabse-wijnen met 
reportage-film. 200 fr. toegang. Om 20u. in Kultureel 
Centrum Sijsele-Damme, Stationsstraat 13. Info: 
050/35.44.63. Org. • VU-Damme. 

21 DEERLIJK: Zondagmiddag vanaf 12u in De 
Wieke (Molenhoek) 8ste Ledenfeest. Keuze uit mos
selen of kalkoen archiduc. Inschrijven bij bestuurs
leden of bij D.Demeurie (056/72.70.98). Org.: VU-
Deerlijk. 

22 WERVIK: Wandeling in Geluwe. Org.: WVG-
Wervik-Geluwe-Komen. 

24 BRUGGE: Voordracht over de markt- en volk-
sanger Lionel Bauwens, beter gekend als Tamboer. 
Door R. Hessel. Org. VWG-Brugge. (050/35.54.30) 

24 VEURNE: Om 14u.30 in de Zonnebloem, Zuid
straat 67: Ontpanningsnamiddag. Org;: WVG-
Veurne-Adinkerke-De Panne. 

24 IZEGEM: 't Pandje om 14u.: hobbyles knutselen 
o.l.v. Andrea Verbeke. Org.. FW-lzegem. 
27 DEERLIJK: 1ste Tekstielkaarting met reuze
tombola in De Wieme (op de Molenhoek). Vanaf 
18u. Ook op 28/2 vanaf lOu. Org.: VWG-Deerlijk. 

MAART 

1 IZEGEM: Plantijnzaal POS, 19u.30: 3de sessie 
kursus Art Nouveau door Machteld de Schrijver. 
Org.: VSVK i.s.m. vzw Culturama Dilbeek. 

1 WERVIK: Gezondheidsnamiddag: geneeskundi
ge kracht van planten. Org.: VWG-Wervik-Geluwe-
Komen. 

3 ROESELARE: Gezichtsverzorging, door schoon
heidsspecialiste Vantomme. Om 19u.30 in de paro
chiezaal, Ommegangstraat. Inkom 50 fr. Org.: Vla
najo-West-Flandria. 

6 IZEGEM: Vlaams Huis: Kampioenenviering. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
7 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: vertrek naar 
Hooglede voor een wandeling o.l.v. Erik en Anita 
Werbrouck-Hollevoet. Org.: Wandelklub Vlaams 
HUIS. 

VUJO-ARR. KORTRIJK 
WIL VERNIEUWEND WERKEN 

Aangemoedigd door VUJO-voorzltter Geert Lambert, links bovenaan, besloten deze 
Kortrijiaaanse jongelui vernieuwend te werken door ruimer en kritischer te denken... 

(foto L. Ostijn) 

„Tot nog toe werken we met diverse lokale 
groepjes, maar dat leidde tot nogal vem/arde toe
standen. Dit keer pakken we het aan met een 
werkgroep voor het hele arrondissment Kortrijk 

We hebben heet ruime doelstellingen. Op de 
eerste plaats willen wij het Vlaams nationaal bewust
zijn benadrukken. Binnen de VU willen we vernieu
wend werken, door ruimer en kritischer te denken. 
De regionale en lokale politiek zullen we op de voet 
volgen. Binnenkort maken we een trip door Frans-
Vlaanderen. We hebben heel wat werk aan de 
winkel, maar we zien vol vertrouwen naar het 
nieuwe Vlaanderen uit." 

Dat verklaarde Steven Vandenbroeke, de nieuwe 
voorzitter van VUJO van het an'ondissement Kort
rijk, na zijn aanstelling. 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

fcun 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij 

kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

De Volksuniejongeren van het arrondissement 
waren in het Deerlijkse Brouwershof samengeko
men, nationaal VUJO-voorzltter Geert Lambert 
woonde de werkzaamheden bij en kwam de jonge 
bent moed inspreken en een vlotte start toewensen.' 

De jonge Vandenbroeke wordt bijgestaan door: 
sekretaris Hans Lemayeur (Deerlijk) en de bestuurs
leden Lode Douchy (Kortriik), Piet Vlieche (Bisse-
gem). Geert Defoort, Jan Feys en Arne Verschuere 
(Kortrijk) en Jürgen Vandenbroucke (Waregem). 

Wie wil meewerken kan kontakt opnemen met 
Steven Vandenbroeke, Ruitersdreef 13 te Waregem. 
Veel sukses, jongens (want jonge dames zijn er 
blijkbaar nog niet bij...) van het arr. Kortrijk. 

BRUGGE; LATE BERT, 
MAAR TOCH... 

Zaterdag j.l. had de VU van groot-Brugge leden 
en simpatisanten samengeroepen voor een ietwat 
late nieuwjaarsreceptie. Veel volk, wellicht te wijten 
aan de voorbije turbulente week en om te luisteren 
naar wat voorzitter Bert Anciaux daarover te vertel
len had. Na woorden van arr. voorzitter Luk Groot-
aerdt, afdelingsvoorzitter Joel Boussemaere en na
mens VUJO door Geert Lambert was het eindeloos 
wachten op de nationale voorzitter. 

Pas laat in de nacht kwam de voorzitter aan, na 
eerst zijn steun aan de VU-fraktie in de kamer (waar 
de eerste St.-Michielsstemming plaatsvond) be
tuigd te hebben en bij VU-Ingelmunster te hebben 
gesproken. 

Ontgoocheling bij die Brugse VU-leden die bed 
boven Bert hadden verkozen, vreugde bij hen die 
hadden gewacht. Hun geduld werd ruimschoots 
beloond, Bert had Brugge niet vergeten! 
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ANTWERPEN 
FEBRUARI 

13 KALMTHOUT: Algemene FW-vergadenng te 
Gent In voormiddag bezoek aan Rijhovesteen 
Samenkomst om 8u 45 statn Heide Wie meegaat, 
tel 666 57 77 
15 KALMTHOUT: Natuurvoeding, wat is dat eigen
lijk'Voordracht door dhr F Huybrechts Om 20u 
in Cambuus, Heidestatieplein 10 Leden 100 fr, 
met-leden 150 fr Org FW-Kalmthout 
17 BOECHOUT: WM-Vormingsavond „Informati
sering gemeentelijke administratie Om 19u in het 
Gemeentehuis van Boechout Graag vooraf een 
seintje op het Algemeen Sekretanaat, Greet Sels, 
02/219 49 30 
18 MORTSEL: Gezond ruzie maken Voordracht 
door mevr Foucquet Om 20u 15 in zaal Atnum, 
St Bernadettestraat Leden gratis, met-leden 75 fr 
Org FW-Mortsel 

18EDEGEM;Om20u in Dne Eiken Analfabetisme 
in Vlaanderen, door Hilde Terrijn Org KK-Ede-
gem 

19 MOL: Kookkursus Org -i- info VWG-Mol 
(014/314606) 

20 EDEGEM: Om 20u in Dne Eiken Kaartavond 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 

25 ZWIJNDRECHT: Diavoordracht over de Eifel, 
door Walter Meures Org WVG-Zwijndrecht 

28 WILRIJK: Patrick Van Krunkelsvel over het Sint 

EEN WM-STUDIEDAG 
AUTOMATISERING 
VAN DE 
GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIE 

Op woensdag 17 februari aanstaande, om 
19u30 zijn alle leden van WM van harte 
welkom in het gemeentehuis van Boechout 
Schepen Jef Nelis houdt er een werkvergade
ring m b t zijn inzichten, verwezenlijkingen en 
plannen rond dit tema 

Het IS de bedoeling om een diskussie op 
gang te brengen dewelke er toe moet leiden 
onze mandatarissen meer vertrouwd te ma
ken met het behandelen van dit soort dos 
siers Al te veel en door te velen wordt dit 
soort van dossiers ingewikkeld, waardoor bij 
de mandataris de neiging ontstaat de denken 
„dat het zo wel zal zijn' Het gevolg is meestal 
dat het projekt veel duurder uitvalt dan het 
had gekund Wij bespreken eveneens de 
aanpak en de manier van werken van de 
interkommunales die zich met deze proble
matiek bezighouden 

Om u gepast te kunnen ontvangen hadden 
we graag een seintje gekregen tegen 14 
februan a s hetzij bij Mare Valkenborgs op 
nummer 03/455 12 03, hetzij op het Barrika 
denplein op nummer 02/219 49 30, hetzij bij 
Jef Nelis op nummer 03/455 44 87 of op het 
gemeentehuis 03/460 06 01 

Michielsakkoord, om 11u in KC De Kern, Bist te 
Wilrijk Org VU Wilrijk 

28 EDEGEM: Pannekoekenslag in Drie Eiken van 
15 tot 18u Pannekoeken naar believen aan 135 
f r p p Innchters VNSE 

MAART 

2 BERCHEM-KALMTOUT: Bezoek aan de ten 
toonstelling „Van Breughel tot Rubeens", Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen Bijeenkomst 
om 13u 15 stipt aan het museum Prijs 120 fr 
inkom en kosten van de gids te delen door aantal 
deelnemers Org FW-Berchem i s m FW Kalmt-
hout 
6 AARTSELAAR: Jaarlijks VU-Dansfeest in zaal 
Zonnewende, Boomsesteenweg Aanvang 20u 30 
Muziek DISCO Bar Rolls Royce Inrichting VU-
Aartselaar 

VIJF VOOR TWAALF IN 
MECHELSE RAAD 

In de Mechelse pers van 23 januari 1993, waarin 
verslag werd uitgebracht over het nachtelijk gedeel
te van de Mechelse gemeenteraad van 21 januari 
1993, werd onder meer geschreven dat Herman 
Candries de zitting verliet omdat de schepen van 
Financien hem beschuldigde van doemdenken] 

Wie Candries kent, weet dat hij sedert jaren onder 
ongeveer elke Vlaamse kerktoren tegen doemden 
ken heeft gepredikt Dat was het dus met' 

Wat hem en de hele VU-fraktie wel dwars zat is de 
onmogelijkheid in deze gemeenteraad tot een dia
loog te komen 

Elke vorm van kritiek wordt gewoon onder de mat 
geveegd De problematiek die door de studie van 
het VEV gesteld wordt heeft alleen geleid tot diskus 
sie, op geen enkel ogenblik tot bezinning, laat staan 
tot bijsturing Het gaat achteruit met Mechelen 

Elke, zelfs positieve kritiek wordt door de CDV 
vertaald als een ongeoorloofde aanval tegen het 
stadspersoneel of als ondeskundig belachelijk ge 
maakt 

Opmerkelijk daarbij is de verklaring van de burge 
meester als zou het VEV fouten in de aangehaalde 
studie hebben toegegeven Uit briefwisseling met 
het VEV blijkt dit nergens 

MECHELS MATJE 
Het uitpakken met andere cijfers maakt op ons 

geen indruk Elke Mechelaar moet trouwens zelf 
maar besluiten trekken 

Het was dus ook dat met' 

Wat voor ons wel te ver ging, zeggen Herman 
Candries en VU-fraktievoorzitter Koen Anciaux, was 
de onzinnige kritiek van de schepen van Financien 
op de federalisenng in ons land, op ,,de versnippe 
nng", die zou geleid hebben tot sociaal-ekonomi-
sche problemen Een kritiek, die moest onder
bouwd worden met een umtaristisch pleidooi voor 
de Belgische label bij de uitvoer van tuinbouwpro 
dukten 

Daarbij werd een oud-partijgenoot, de minister
president Luc Van den Brande, een tweede maal, 
ditmaal door de Mechelse koningin, op het matje 
geroepen 

Op dat moment was het in en voor de Mechelse 
gemeenteraad vijf voor twaalf geworden 

VAKANTIE VAN SONJA 

KREEG HUMANITAIR 

STAARTJE 
Begin vorige maand moest je halsbrekende toe

ren uithalen om je door de nochtans ruime woonst 
van Ward en Sonja Maldoy-Herbosch in Wommel-
gem te bewegen De kamers en gangen stonden 
volgepropt met kartonnen dozen De dozen bevat
ten massa s kleren voor de behoeftigen in de 
vluchtelingenkampen in Kroatië 

Sonja en Ward, twee bezielende bezige bijen, zijn 
zeker met aan hun proefstuk wat humanitaire inzet 
betreft De aktie voor Kroatië is nog eens een bewijs 
van hun onbaatzuchtige inzet ten gunste van ande 
ren, ook al zijn het met onmiddellijk ,,mensen van 
eigen volk" 

VAKANTIE EN ELLENDE 

In september was Sonja op vakantie aan de 
Adnatische Zee Vanuit haar vakantieplaats bezocht 
ze een vluchtelingenkamp van Pula in Kroatië, 
enkele honderden kilometers verderop De deernis 
wekkende toestand van de Kroatische vluchtelin
gen daar schokte haar, temeer omdat het bijna 
allemaal vrouwen en kinderen waren, de meeste 
mannen waren onder de wapens Veel van de 
vluchtelingen hadden hun huizen hals over kop 
moeten verlaten, enige tijd later gingen hun dorpen, 
en dus ook hun meeste bezittingen, in de vlammen 
op Winterkleding konden de opgejaagde mensen 
amper meenemen, sommigen liepen barrevoets 

Terug thuisgekomen vertelde Sonja aan vnen-
den, familie en kennissen over het leed van de 
Kroaten Ze ging zelfs spreken in scholen en ver
kocht zelfgemaakte zoutdeeg op de markt van 
Kontich Met de opbrengst van de verkoop, onge
veer 40 000 frank, kon ze brandstof kopen Boven
dien kreeg Sonja, zonder echt kampanje te voeren, 
spontane steun vanuit heel Vlaanderen, meer dan 
zestig dozen leren in goede staat werden haar 
toegezonden 

ECHTE SOLIDARITEIT 

Het probleem was echter de pakken te ven/oeren 

Vrij snel hadden Sonja en Ward een kandidaat 
chauffeur, maar jammer genoeg had deze geen 
vrachtwagen ter beschikking Ondertussen liep de 
man, hij is beroepsmilitair, z n vakantie ten einde, 
zodat Sonja en Ward weer met de handen in het 
haar zaten 

Maar alles kwam terecht Na een tweede oproep 
kreeg het koppel Herbosch-Maldoy antwoord van 
een 10-tal chauffeurs 2 brandweerlieden van de 
firma BASF hadden er hun vakantie voor over om 
heen en weer te rijden 

, Wie zegt dat er geen solidariteit meer bestaat''", 
zo vraagt de onvermoeibare Ward Herbosch af 

Wie meer wenst te weten over de aktie van Sonja 
en Ward Herboscti-Maldoy kan terecht op het 
nummer 03/353 68 94 
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BRABANT 
FEBRUARI 

11 LEUVEN: Groot VUJO-KUL-debat: „Verdeeld-
heod binnen de Vlaamse beweging". M.m.v. Willy 
Kuijpers (VU), Francis Van den Eynde (V.BIok), 
Peter de Roover (WB) en Lionel Vandenberghe 
(IJzerbedevaart). Moderator: Luk Neukermans (De 
Standaard). Om 20u. in auditorium Zeger Van Hee, 
Rechtsfakulteit De Valk, Tiensestraat 41. 
13 HUMELGEM: Schaarfeest: Kaas- en wijnavond. 
Vanaf 18u. in de Parochiezaal Humelgem, Billast-
straat 57 te Steenokkerzeel. Org.: VNJ-Vilvoorde. 
20 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het parlement. 
Kommentaar: Leo Puissant. Samenkomst om 9u.45 
stipt, Leuvenweg 11 (zijstraat Koningstraat). Einde 
om 13u. Aansluitend middagmaal mogelijk mits 
voorinschrijving (tel. 03/568.60.97 of fax 
03/482.44.58). 

20 LINKEBEEK: 10de Kaas- en Wijnavond. In de 
Moelie, SLSebastiaanstraat 14, vanaf 18u. Org. • 
Vlaamse Vriendenkring Linkebeek. 
22 LENNIK: Om 19u.30: Alg. Vergadering Rode-
bachfonds Brabant. Om 20u.30 Vormingsavond 
,,Vele hanen op het neerhof", het nationaliteitenkon-
flikt in ex-Joegoslavië door Frank Seberechts. Sa
menkomst: Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127 te Lennik. 
26 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in het Gemeen
telijk Sport- en Ontmoetingscentrum, A. Algoet-
straat. Vanaf 18u. Ook op 27/2 vanaf 18u.; op 28/2 
vanaf 12u. en op 1/3 vanaf 12u. Org.: VU-Lennik. 
27 HAACHT: Tien voor Taal-kwis in zaal Breughels 
Gasthof. Inschrijven per ploeg van maks. 4 perso
nen bij Mark Vermylen, 016/60.51.36 ('s avonds) of 
03/220.22.98 (kantooruren). Deelname 100 fr. per 
persoon. Aanvang 20u. Org.: 
VU-Haacht. 

MAART 
1 TIENEN: Louis De Lentdecker over „De Misdadi
gers". In zaal De Markies, Grote Markt, om 20u. 
Org.: VU-Tienen. 
6 TERALFENE: Eetmaal VU-Teralfene, vana 18 tot 
21 u. in Zaal Gildenhuis, Daalstraat in Teralfene. Ook 
op 7 maart van 11u.30 tot 15u.30. 

VU-DIEST HEEF ER ZIN IN 
Op vrijdag 22 januari j.l. gaf ondervoorzitter Patrik 

Vankrunkelsven tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de Vü-afdeling Diest in het kultuurcentrum Begijn
hof, een bondige uiteenzetting over „zin en onzin 
van de eko-taks".Na een eerder technische bena
dering had de spreker het ook over het VU-stand-
punt in de diskussie. 

Fundamenteel was de VU het eens met de 
groenen. Zij kwam nochtans niet tussen toen de 
groenen met de meerderheidspartijen in debat 
gingen. De enige aktieve rol die de VU in dit dossier 
speelde is dat Bert Anciaux als bemiddelaar tussen 

beide partijen optrad toen de gesprekken in het slop 
waren geraakt. 

Na de uiteenzetting kwam het tot een interessent 
gesprek met de aanwezigen over het Sint-Michiel
sakkoord, waaruit op te maken viel dat wat de 
Sociale Zekerheid betreft, de VU het been stijf heeft 
gehouden. De balans inzake de transferten dient in 
evenwicht te worden gebracht. Ondertussen zijn de 
stemmingen over St.-Mlchiel reeds begonnen. 

Bij deze wenst de afdeling Diest Patrik Vankmn-
kelsven te danken voor zijn komst. Verder zouden 
wij hem en zijn vrouw ook nog willen feliciteren met 
de geboorte van hun zoon^e, Willem. 

LIMBURG 
1 HALLE-VILVOORDE VRAAGT AMENDERING 

FEBRUARI 

11 GENK: Voorstelling buitenlandse reis, om 19u. 
in de Slagmolen, Slagmolenweg 76. Org.: VWG-
Genk. 

23 GENK: Vette Dinsdagbal in de Slagmolen, 
Slagmolenweq 76 te Genk. Org.: VWG-Genk. 

26 HASSELT: Debat over het Sint-Michielsakkoord 
met Laurens Appeltans en Jan Jambon. Moderator • 
Jos Bouveroux. Om 20u. in het Kultureel Centrum. 
Info: F. Ilsbroux (011/27.35.30). 

Het arrondissementeel bestuur van de VU-Halle-
Vilvoorde heeft op zijn bestuursvergadering beslist 
liet VU-partijbestuur te vragen volgende amende
menten te laten indienen bij de bespreking van het 
Sint-Michielsakkoord. 

De VU-Halle-Vilvoorde eist dat het kiesarrrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde voor alle verkiezin
gen gesplitst zou worden om zo het terntonaliteits-
beginsel volledig door te drukken. 

Indien dit amendement géén meerderheid zou 
krijgen moet een tweede amendement ingediend 
worden dat de Vlaamse kiesomschrijving voor de 

verkiezingen van de senaat en het Europees parle
ment wijzigt. 

De VU-Halle-Vilvoorde is van mening dat, indien 
een meerderheid in het parlement vindt dat de 
Franstaligen van Halle-Vilvoorde stemkeuze moe
ten hebben op de Waalse lijsten voor senaat en 
Europa, dit omgekeerd evenzeer van toepassing 
moet zijn voor de vele duizenden Vlamingen woon
achtig in het arrondissement Nijvel. 

De Vlaamse kiesomschrijving zal, in dit tweede 
amendement, dan ook worden: Vlaanderen-Brus-
sel-Halle- Vilvoorde-Nijvel. 

Adverteren In WU 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

GESPREIDE 
ARRONDISSEMENTS-RAAD-LEUVEN 

Het arr. Leuven organiseert een gespreide arron-
dissementsraad op 19 februari e.k., telkens om 20u. 
in volgende zalen: 

Voor Leuven: Het Alternatief, Ijzerenmolenstraat 

te Heverlee. 

Voor Venen: Den Driesch, Grote Markt. 

^oor Aarschot-Diest-Haacht: Parochiezaal (langs 
achterkant) Langdorp. 
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UIT DE REGIO 

WIJ-REDAKTEUR 
IN HAACHTSE GEMEENTERAAD 

De pensionering van de Haachtse gemeente- en 
OCMW-sekretans Van Leemputten leverde de 
Haachtse politiek heel wat nieuwe gezichten op De 
gemeente komt voortaan in de bekwame handen 
van Paul Ceulemans, die tot sekretans bevorderd 
werd 

De aanstelling van een nieuwe OCMW-sekretans 
diende via een eksamen te verlopen De kandidaat 
die het beste uit de mondelinge en schnftelijke 
proeven kwam, was Erie Persoons, tevens VU-
gemeenteraadslid in Haacht Dat het SP-Gemeente 
belangen-bestuur de rangschikking van het eksa
men volgde, pleit voor de meerderheid De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten zit in Haacht immers in 
de oppositie Vermits de funktie van OCMW-sekra-

taris onverenigbaar is met een mandaat van ge
meenteraadslid, nam Ene Persoons ontslag uit de 
gemeenteraad 

BIJ het ontslag van Ene Persoons sprak VU-
fraktieleider in de gemeenteraad Mare Vermylen 
een dankwoord uit Hij roemde de inzet van Ene 
Persoons voor de gemeente en de plaatselijke 
Volksunie, en legde vooral de klemtoon op Enc's 
onverdroten ijver voor openbaarheid van bestuur en 
inspraak van de burger Meteen kan Ene zijn idealen 
van gemeenteraadslid in de praktijk van de OCMW-
sekretans toepassen 

In de plaats van Persoons legde Peter Dqaegher, 
redakteur bij WIJ, de eed af 

FEBRUARI 

11 NEDERHASSELT: Samenstelling nieuw bestuur 
voor afdeling Nederhasselt Aspelare-Lebeke Om 
20u in De Poort In aanwezigheid van kamerlid Jan 
Caudron over „Zwarte geneeskunde - Witte ver
pleegkunde' Iedereen welkom 
13 HEMELVEERDEGEM: Jaarlijks eetmaal van het 
Vlaams-Soeio-Kultureel Centrum van Geraardsber 
gen, van 17 tot 22u, met TD, in zaal De Vlas 
schaard. Gentsesteenweg, Hemelveerdegem/üer 
de Ook dp 14/2 van 11 u 30 tot 16u Volw 350 fr, 
kind 200 fr 
13 MELLE: 7de Valentijntjesbal, in de parochiezaal, 
Melle-dorp Inkom 100 fr Org VU-Melle 
16 BEVEREN-WAAS: Kasteel Cortewalle, 20u 
Bert Anciaux spreekt over zijn boek „De Vergeten 
Vernieuwing' 
18 SINT-NIKLAAS Nectar, Dnekoningenstraat 48, 
20u Roger Van Ranst en Chns Vandenbroeke 

spreken over ,,De demografische uitdaging Org 
VU, A Verbruggenknng en Vormingscentrum L 
Dosfel 

18 ERTVELDE: Stadsbezoek aan Brugge en be
zoek aan Dolfinanum en wijnkelder te Dudzele 
Org VWG-Ertvelde-Evergem 

23 SINT-NIKLAAS: Stadsbiblioteek, Heymanplein 
3, 20u dias over Zuid-Rusland Org Davids 
fonds 

28 NIEUWERKERKEN: Koekennamiddag Om 
14u on de Kantien van Eendracht Nieuwerkerken, 
Schoolstraat Org VU-Nieuwerkerken 

MAART 

3 DEINZE: Geschiedenis over de Moorden van 
Beernem, door prof E Vandegenachte Om 20u in 
Kelder Biblioteek, Markt 21 Inkom 50 fr Org FW-
Deinze 

„PRIESTER DAENS" 
SCHRIJFT SKRIPTIE-
BEURS UIT 

Ook in de streek van Lede hingen mensen het 
ideeëngoed van Pnester Daens aan 

Het wordt vijf voor twaalf om de sporen die 
hiervan nog te vinden zijn te verzamelen, te katalo-
geren, te bestuderen en publiek te maken 

Om initiatieven in die nchting te stimuleren en ook 
om de weg naar het ideeëngoed van Pnester Daens 
bij de jongeren aantrekkelijker te maken, heeft het 
bestuur van Priester Daens, een vzw in Lede, 
besloten een beurs uit te schrijven voor een sknptie 
voor eindejaarsstudenten van zowel universitaire als 
met universitaire hogere studies 

Deze sknptie mag alle facetten van het daensisti-
sche ideeengoed behandelen, gesitueerd in Lede 
en omgeving en in de tijdskontekst van toen of 
erna, en mag uit politiek, religieus, ekonomisch, 
sociaal of enig ander standpunt benaderd worden 

De studiebeurs zal 25 000 fr bedragen, een 
deskundige jury zal uitspraak doen 

Meer info vzw Priester Daens, t a v G Hen-
drickx. Nieuwstraat 32, 9340 Lede Tel 
053/80 48 22 Kandidaturen worden verwacht voor 
1 juni 1993 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 21-jange dnetalige bediende mee 
ervanng en goede kennis van daktilografie en 
komputer, zoekt passende betrekking, bij voorkeur 
in de omgeving Antwerpen-Lier-Herentals Zij is 
onmiddellijk beschikbaar Voor inlichtingen zich 
wenden tot Burgemeester L Van Dessel 
(03/481 82 76 of 03/4817715) 

- GEZOCHT - 45-jange alleenstaande direktiese 
kretaresse, viertalig, kennis komputer goede socia
le vaardigheden, zoekt passende betrekking, bij 
voorkeur in het Antwerpse Zij is beschikbaar voor 
onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtingen zich 
wenden tot Burgemeester L Van Dessel 
(03/481 82 76 of 03/481 77 15) 

- GEVRAAGD - Wie heeft postzegels (alle landen) 
en Artispunten en wenst daarmee iemand te plezie 
ren of om te ruilen' Dat kan Bij Jozef De Geest, 
Eduard Hubertilaan 104 bus 1 te 3080 Tervuren 

- GEZOCHT — 19-jarige juffrouw (kantoor be
roepsniveau) zoekt kantoorwerk in Zaventem of 
omgeving Vlotte kennis Frans, schoolse kennis 
Engels, komp -i- tekstverwerking Kontakteer Ed
die Luca 02/646 33 50 
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DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Kinderen van Kinshasa 
Voor de tweede keer in goed anderhalf 
jaar werden enkele duizenden Belgen 
uit Zaïre geëvacueerd Toch blijven ze 

terugkeren Wat lokt hen naar 
Midden-Afnka'' Hoe leven ze in 

Kinshasa'' Een reportage, 
deze week in Knack 

De pijn van Sint-Michiel 
De overstap van VU-kamerlid Hugo 

Coveiiers naar de Vlaamse Liberalen en 
Demokraten bracht de meerderheid rond 

het Sint-Michielsakkoord in het 
gedrang Van diskrete gesprekken en 

maneuvers in de Wetstraat, 
deze week in Knack 

Het land van BUI Clinton 
Bill Clinton is president van een land 

waar de verzamelde minderheden over 
afzienbare tijd de meerderheid zullen 

vormen Hoe gaat het land daarmee om'' 
Welke kansen hebben zwarten, 

hispanics, joden'' De eerste aflevenng 
van een sene over het Amenka van Bill 

Clinton, deze week in Knack 

Bedrog en ware liefde 
"Sommersby" is een kostuumdrama 

over leugens, bedrog, verraad en ware 
liefde Met m de hoofdrol de sterren 
Jodie Foster en Richard Gere Een 

dubbel-interview, 
deze week in Weekend Knack 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAX; 

TE KOOP 



WEDERWOORD 

UIT WAALSE MOND 
In WIJ (4 febr j I) las ik de onderwaarde

ring van C Deprez (Beselare) voor het Sint-
Michielsakkoord Lezer levert echter geen 
enkel opbouwend argument t a v de m i 
staatsomvormende stap Het ware wellicht 
niet slecht geregeld reakties van de Franstali
ge pers en politici weer te geven om deze 
overeenkomst in haar juist daglicht te plaat
sen Wie volgde het RTBf Mise au Po/nf-debat 
van 24 januari ' 93 ' PSC-voorzitter Gerard 
Deprez en PRL-kamerlid Jean Gol kruisten 
daar de degens Letterlijk noteerde ik toen uit 
het woorden 

- Over het Sint-Michielsakkoord 
- ,,Le snack-bar sur I autoroute de l'inde-

pendance flamande" 
- „Les cadeaux faits aux conjoints fla-

mandsqui noustrompent' en „Des cadeaus 
enormes contre les interets wallons' 

- On realise presque touts les 10 points 
du Vlaamse Raad" 

- Over de Franstalige politici en politiek 
- „Vous avez perdu l'honneur wallon, 

vous allez perdre la guerre " 
- Comment maintenant renforcer la nation 

francophone'" 
- Over het Vlaams-nationalisme en het 

Vlaamse Regeerplan 2002 

- „Nous sommes dans un etat legitime de 
defense contre Ie nationalisme flamand " 

- „Un element tout a fait nouveau " 
- „L'antichambre du separatisme " 
- Over de bestuursregeling '89 in Voeren 

nav Komen-Moeskroen 

- „Cette majorite proportionelle pose une 
probleme pour Ie Depute-PSC J P Detrem-
mene " 

Deze (hij is ook burgemeester van Moes
kroen) kondigde aan tegen te zullen stem
men 

De VU herneemt stap-na-stap wat onmo
gelijk scheen ten gevolge van de Grendel
grondwet 1970-1971, toen de GVP-PW-SP 
de Vlaamse getalsmeerderheid in de Kamer 
en in de Senaat verloren lieten gaan Sinds
dien IS er 2/3e meerderheid en de helft in 
iedere taalgroep nodig om de grondwet te 
herzien 

R.V.C., Herent 

SPLITSING BRABANT 
Buiten het feit dat het nota bene Belgische 

ministene van Binnenlandse Zaken met de 
bepaling waar de hoofdstad van Vlaams-
Brabant zal gelegen zijn geen „affaires 
heeft, IS er geen principieel bezwaar dat 
Leuven die „titel" krijgt 

Behalve een de taak komt Brussel toe 
Want door Leuven te kiezen verdwijnt 

Vlaanderen weer wat meer uit Brussel, tenwijl 
Europa er in komt 

Brussel drijft van Vlaanderen weg we 
stevenen af op de grootste nederlaag uit 
onze geschiedenis 

Die hebben we te danken aan de Vlaamse 
(nou, ja) politici die in dit land reeds 20 jaar de 

^ ' Jaak Peeters, Olen 

BREEKIJZER 
Ik begrijp de kamikaze-mentaliteit van 

Hugo Coveliers met, maar met een vloek zeg 
ik aan mijn vnend Hugo Schiltz wij, de 
onbekende en onbaatzuchtige militanten van 
het eerste uur hebben geen verder geduld 
Het wordt een simbolische nacht der lange 
messen Alle salonflaminganten eruit, dan zal 
de brug naar de ontgoochelden die ons 
tijdelijk verlieten vlug geslagen zijn 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezeittrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scbeurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zi], naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakeiijk deze 
van de redaktle. 

Niet verder „raisonieren', maar met breek
ijzers Vlaanderen vrij maken 

Jan Dierick, Boutersem 

OVERLOPERS (1) 
Kamerlid Coveliers stond hoog in mijn 

aanzien door zijn gedurfde aanpak van de 
mafia-praktijken in gerechterlijke kringen Zijn 
plotse vlucht uit de partij die hem alle kansen 
bood heeft hem alle krediet doen verhezen 

Beweren dat er geen toekomst meer is of 
dat de VU haar doel bereikt heeft is onzin 
Hoeveel moet nog met gerealiseerd worden 
na het Sint-Michielsakkoord ' En hebben wij 
geen uitstekend sociaal programma' 

Overlopen naar een partij waar nog altijd 
volgende kategorieen zich thuisvoelen omdat 
hun belangen er worden gevrijwaard de 
rijksten uit onze samenleving, de franskiljons, 
de laatste Belgicisten neen, dat kan met 

Overlopen naar andere partijen die hun 
macht hebben uitgebouwd op verzuilde 
strukturen, wat wij als partij altijd hebben 
bestreden neen, dat kan evenmin 

Overlopen dat kan gewoonweg met, 
evenmin als een gegeven woord met nako
men Omdat een mandataris een opdracht 
heeft gekregen van de partij en van haar 
kiezers 

Wie met langer akkoord gaat met het 
programma, dient zijn mandaat ter beschik
king te stellen Zoniet, spelen er duidelijk 
andere motieven om over te lopen 

Als mandataris zal ik mij nooit verlagen 
door over te lopen, en met mij zovele ande
ren Omdat het met eerlijk zou zijn 

Paul De Belie, 
vu-schepen Merelbeke 

OVERLOPERS (2) 
WIJ zijn verbijsterd door het gedrag politie-

kers die zonder schaamte hun rug draaien, 
maar hun mandaat behouden Waar is hun 
geloofwaardigheid gebleven ' Durven ze nog 
in de ogen van hun kiezers kijken ' Bewijzen 
ze aan de demokratie een dienst' Hun na
men worden met verachting geschreven 

Dat de VU haar eenheid beware, in voor- en 
tegenspoed het vaandel hoog gedragen 

WIJ hebben als volk een taak met de 
volkeren van Europa nu we zelf het beloofde 
land betreden 

Geef ons de kracht om het ideaal te dragen 
en met te versagen En laat de geschiedenis 
dan maar oordelen 

G. De Smedt, St.-Amands 

OVERLOPERSQ) ^ 
Omdat voor overlopers blijkbaar alle argu

menten goed zijn werd nu ook al het gebrek 
aan een maatschappijvisie in het VU-pro-
gramma uitgevonden Maar weten zij die 
deze dooddoener hanteren wel wat ze zeg
gen ' De overlopers in kwestie (ook deze van 
andere partijen i) lijken mij nu ook weer met 
de meest sociaal bewogen figuren 

Toen ik in de jongste aflevering van WIJ (4 
febr j I) de artikelen over de stijgende werk
loosheid en over De diskriminatie van Links 
las was ik er meer dan ooit van overtuigd dat 
er in Vlaanderen nood is aan een sociale, 
rechtvaardige en ontzuilende partij Nu kun je 
zeggen dat de Partij van de Burger daar in de 
toekomst wel zal voor zorgen Maar wat heeft 
het algemeen belang aan een partij die 
Uitbazuint dat het voortaan de burger is - het 
op zijn heilige vrijheid gestelde individu - dat 
de toon aangeeft' En met meer de gemeen
schap, het volk, waarvan de burgers een 
onderdeel zijn 

LP., Hofstade 
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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 

gM.i^f/'sm^t^v^'»" 

.m§ 

Zitpliiatscd feest
zaal vooi lOÜ per
sonen Groepen 
on bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— CambftiMus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

LMirvna/k_ 
JË 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yttttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngenr) 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks gelugcn op amper ]> min van de kust sltll U een zee voor van kdlmlgt 
komfort keuken rust rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 7]S fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menus 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 
Cveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf en gastronomische weekends 
SEMINARIFMOGELIJKHEDEN conferentiezaal mei alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeliikheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/288 07 fax 058/289 381 



De communiekleding-specialist 1 f 

Wanneer U dit jaar een communiekantje hebt, maak 
je best met uw gezin een daguitstap naar S.K.M. 

Het modehart van België is al méér dan 100 jaar 
de specialist in communiekleding en natuurlijk 
buiten de keuze in alle degelijke merken krijgt 
uw communiekantje van S.K.M, een mooie 
parker als geschenk. Bij aankoop vanaf. .> 
4000 BEF. communiekleding. 

KORTING vanaf 1 maart is S . K J . donderdag open tot 20u 

^ het modehart van België 
open alle dagen van 9 tot 18 u. Zon- & feestdagen gesloten. 

A12 Boomsesteenweg 35 Aartsclaar 



Ik was mijn broertje Kristofaan het 
betuttelen en zei: "Kijk jong, soms kan je 
er zelf enorm plezier aan beleven door iets 
zomaar te doen voor een ander, om iets 
plezants te doen dat niet direkt goed is 
voor jou, maar wel voor de anderen. Dat 
is echt tof, dat gevoel is echt fameus." 

Waarop hij zei: "Doe het dan." 

Bert Anciaux 
in "De vergeten vernieuwing" 

Terugsturen 
onder gesloten 
omslag 

Aan Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter Volksunie 

Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 



WIE BLIJFT, DIE SCHRIJFT 

• Ik blijf. De Volksunie kan op me rekenen. 

Naam Voornaam 

Straat nr. bus 

Postnr. Gemeente 

Telefoon / 

• Ik wil dat mijn "Ja" wordt gehoord. Ik steun de advertentiekampagne van de 

Volksunie. 
Ik stort vandaag nog fr. op rekeningnummer 435-0271521-01 

van Volksunie - Brussel en vermeld "ik blijf'. 

U kan deze antwoordkaart vanzelfsprekend ook naar ons faxen: 02/217.35.10. 


