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Houtzagerij

N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

Tel.

02/582.13.12
02/582.04.10

AUDI - PORSCHE 944

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

Kostuums naar maat
HERENKLEDING
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Steenhouwersvest, 5 2
ANTWERPEN

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA
w|y
g V ^
gii'S^

PVB A

HEIHOEFSEWEG 1
2520 E D E G E M
Tel 03/457 23 89

PROMO PUZZLE
Adverteren In WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortler
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

OEVRIESE

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

DELILLE Jan
D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen
Tel.: 011/32.49.86/81.46.25
011/76.49.33

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

nv d e winne-fabrisac
<
••^
\

/
mlgrostraat 128
' ' ' B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^baan brugge-oostkampy
V
050/35 74 04 >^

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

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

WAT FUNDAMENTEEL IS

E

R werd deze week rond de dialoog van volk tot volk
een wreedaardig spel gespeeld. Van uur tot uur
haast wijzigde de toestand en het kan best zijn,
lezer, dat wanneer dit kommentaar u bereikt ,,het
beeld" reeds totaal achterhaald is. Wat echter niet
verandert is de inzet, waarom het hem allemaal te
doen is.
De veelbesproken derde faze van de staatshervorming kon onder de regering-Martens 8 niet afgerond
worden, er waren echter reeds zovele aanzetten
gebeurd dat de uitvoering nog slechts een zaak van
wat goede wil leek. Het mocht niet zijn.
Later, begin dit jaar, werd door VU en PVV een Vlaams
Tienpuntenprogramma uitgeschreven dat voor alle Vlaamse
partijen gemeengoed werd en vervolgens door de Vlaamse
regering aangenomen werd. Dat programma groeide uit tot
het gesprek van volk tot volk, maar ook tot een diskussie die
deze week hoog oplaaide.
Het volledige Vlaams Tienpuntenprogramma is in de dialoog bespreekbaar, de tekst van de twee dialoogvoorzitters
reikt op sommige punten zelfs verder. Met name een doorgedreven federalizering van de buitenlandse handel en het
leefmilieu, het in het reine trekken van
de restbevoegdheden, het splitsen van
de nu nog hardnekkig unitaire landbouw en de provincie Brabant. Ook het
recht voor de gemeenschappen om
internationale verdragen te sluiten en
een rechtvaardige zetelverdeling bij
Europese verkiezingen zijn opgenomen. Het zijn echter enkele deelaspekten die voor de grootste heibel hebben
gezorgd.
Zij hebben PRL en FDF tot zware
uitvallen verleid. Jean Gol sprak van
„gekruip voor het Vlaams ekstremisme
van de Volksunie" en voor Georges
Clerfayt zijn zij niets meer of niets
minder dan ,,het Vlaams Tienpuntenprogramma". Co-voorzitter Deprez heeft onmiddellijk gepoogd „zijn kamp" gerust
te stellen door te verklaren ,,dat een akkoord waarbij alle
punten uit het Vlaams Tienpuntenprogramma gerealizeerd
zullen worden hem uitgesloten leek."
Zo'n uitspraken zeggen veel over de paniek die bij de
Franstaligen is ontstaan. Het spreekt vanzelf dat zij nog
zwaar zuilen onderhandelen ten bate van hun taaigenoten
in de Vlaamse rand rond Brussel. Het FDF dat haar
bestaansreden uit deze materie put zal, alhoewel van de
dialoogtafel weg, de andere franstalige partijen onder druk
blijven houden om „iets" voor de frankofonie in Vlaanderen
te bekomen. Tot welke onderhandelingsronde zij aan deze
lokroep zullen kunnen weerstaan is onvoorspelbaar. De
franstalige partijen, die meer en meer hun heil in een eigen
autonome regio zoeken, hebben onderhand ook wel door
dat vasthouden aan uitzonderingsmaatregelen voor hun
taaigenoten in de rand het Waalse onafhankelijksstreven
verder blokkeert en als pasmunt eigenlijk al voorbijgestreefd
is.
Het is nodig dat de Vlamingen dat goed beseffen en op dat
vlak geen spitsvondigheden meer uitvinden, er werden in het
verleden al genoeg vondsten verzonnen om de Franstaligen
in de rand ter wille te zijn. Vlaamse eensgezindheid om niet
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toe te geven is dan ook een noodzaak. Heeft Clerfayt dat
begrepen en heeft hij daarom de biezen genomen?
En dan is er nog Verhofstadt. De PVV-voorzitter heeft deze
week zijn meest sterke stukjes van schijnheiligheid opgevoerd. Officieel is zijn woede het invoeren van een eko-taks
die hij als liberaal niet kan aanvaarden, terwijl iedereen weet
dat hij zo'n milieubelasting in zijn vorig leven van formateur
reeds op de groenen had uitgeprobeerd.
Zijn tweede uitval was gericht tegen de VU Vlaamse Vrije
Demokraten, deze zou reeds bij voorbaat tot toegevingen
bereid zijn. Wij weten beter. Verhofstadt is zich in het kader
van zijn politieke verruiming aan het opblazen tot een voor
zoveel mogelijk burgers aanvaardbaar politikus. Een facet
van deze opbouw is een „onbesproken Vlaams imago" om
ook op VU- en andere flamingantische vijvers te vissen.
De rezultaten van de dialoog zijn voor Verhofstadt een
zorg. Als hij er tegen november maar konservatief genoeg
uitziet: voldoende om de behoudsgezinden uit CVP en
Vlaams Blok te verleiden; proper ook en dus niet onmiddellijk
betrokken bij het Wetstraat-gedoe, hij moet er voor de
politiek-daklozen zo clean mogelijk uitzien.
En op de achtergrond keelt Annemie Neyts dat een
,,tweede Egmont in de maak is". Zo'n
kreten doen het nog steeds maar verraden waar het de PVV thans om gaat:
de partij voor alles, nog voor de rezultaten van de dialoog bekend zijn.
Het is goed dat de gevizeerde VUvoorzitter BertAnciaux onmiddellijk en
kordaat op de PVV-aantijgingen heeft
gereageerd. De Vlaams-nationalisten
hebben deze dialoog gewenst, zij hebben (met de PVV) mee de Tienpunten
geschreven en gezorgd dat deze door
de Vlaamse regering werden overgenomen.
Over dat programma wordt thans
onderhandeld tot weerzin van PRL en
FDF, nu van de tafel weglopen is zoveel als het verloochenen.
Wanneer echter blijkt dat de gesprekken de foute kant
opgaan is kordaat handelen nodig.
Blijft nog de vraag wat dan? Ook de politici hebben gezien
wat er zich in Tjechoslovakije afspeelt, zij zijn een beetje
geschrokken van de plotse volksnationalistische opstoot. Zij
begrijpen niet zo best dat de leiders van de beide gemeenschappen daar ,,samen" tot een drastisch vergelijk zijn
gekomen. Kommentatoren bij ons hebben parallellen getrokken met de toestand in België, de oefening is niet onzinnig. Zij
hebben ook gewezen op de grote verantwoordelijkheid van
de CVP die eens te meer haar rol van behoudende faktor
speelt en als grootste partij verzuimt de motor van boedelscheider te zijn. Tot grote ergernis van de kristendemokratische achterban. Een ergernis die Verhofstadt wel biezonder
goed uitkomt, hij wil zijn tanden in alle brokken zetten.
En om nog even terug te komen op de dialoog willen wij alle
onderhandelaars er aan herinneren dat het meest fundamentele punt van de staatshervorming de rechtstreekse verkiezing van een Vlaams en een Waals parlement is. Volkeren die
naam waardig, moeten zichzelf kunnen besturen. En voor
deze vanzelfsprekendheid moet geen enkele prijs betaald
worden I
Maurits Van Liedekerke
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Het politieke boek kent de
jongste maanden een ware
iieropleving.

Amerikanen en Russen beslisten om hun strategische
kernarsenalen twee keer
sneller te ontmantelen dan
totnutoe in het Start-akkoord uit '91
voorzien was.
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ƒ ^ De krisis bij het Franstalig
% | O'^'^^'^'js is veel meer
^
dan een centenkwestie.
Zo blijkt uit een eksklusief
WIJ-interview met Jules Jasselette,
de sekretaris van de Luikse afdeling
van de socialistische overheidsvakbond.
I
I
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Verhofstadt, Gol en Clerfayt dialogeren niet meer
mee. Nu kan er eindelijk
van start gegaan worden
met mensen van goeden wil.
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Hoe denken Vlamingen,
Walen en Brusselaars
I
over politiek? En welke
waarden vinden de kiezers van de verschillende partijen
belangrijk?
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i J « 1 De CVP hield verleden
T 1 % week een Partijberaad in
I ^ ^ De Haan. In de diskussie
over de herverkaveling
van het politieke landschap speelt
de evolutie bij de Vlaamse kristendemokraten een sleutelrol.
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De VU zegt ja aan Europa, maar neen aan Maastricht. Omdat dit Verdrag
voorlopig teveel vraagtekens oproept.
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^m Het Festival van VlaandeM m ren heeft een indrukwek^^ f
kende reputatie verworven in binnen- en buitenland. Een eksploratietocht in deze
muzikale hoorn des overvloeds.
f^

M Inde 19deen laatsteafleM / l vering van Volken en Sta^ ^ • ^ ten bevindt Karel Jansegers zich in Noord-Amerika, Oceanië en Zuid-Amerika.
f^
M
« / l
^ ^ • ^

Denemarken speelt de finale van het Europees
Kampioenschap voetbal.
De verrassing van het tornooi schakelde in een spannende
maar slopende wedstrijd favoriet
Nederland uit.

DOORDEWEEKS

ZIEKENHUIS...
Ondanks regelrechte maratononderhandelingen werd er dinsdagnacht geen akkoord bereikt tussen vakbonden en werkgevers van de partlkuliere gezondheidsinstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverzorging, revalidatiecentra). Het had er op het
moment dat we dit schreven alles van weg
dat de aangekondigde staking tot vandaag
door zou gaan. Op verscheidene plaatsen
moest de provinciegoeverneur optreden en
personeel opeisen omdat werkgevers en
werknemers het in de lokale paritaire stakingsraden niet eens werden over een minlmumbezetting.
De essentie van de zaak draait erom dat
de plechtig gesloten akkoorden uit het verleden nog steeds niet nageleefd worden. Het
probleem is dat er verschillende partijen in
het geding zijn die elkaar de schuld geven
om hun deel van de verplichting niet hoeven
na te komen.

...IN STAKING
In het parlement gaf senaatsfraktleleider
Valkeniers enkele opgemerkte analyses van
het vastrijden van de ziekteverzekering. Perfide melonismen noemde De Standaard het,
en de krant gaf een voorbeeld van het
onnodig opdrijven van het aantal onderzoeken in een ziekenhuis en het onnodig verlengen van de verblijfsduur van de patiënten,
waardoor het artseninkomen stijgt, er meer
personeel komt, de werkdruk daalt, er meer
geld komt voor apparatuur en de direktie
haar deficit kan wegwerken. Iedereen is dan
gelukkig. Behalve de patiënt, en de ziekteverzekering, aldus de krant.
Nochtans is de ziekteverzekering er niet
voor de artsen, de ziekenhuisbeheerders,
het personeel, de medische industrie, etc,
maar wel om de patiënten de beste zorgen te
geven tegen een minimale kostprijs.

SCHULD
Volgens een nota van de Nationale Bank
die Le Soir mocht Inkijken, kost het openen
van de diskussie over de regionalisering van
de schuld reeds 13 tot 26 miljard per jaar. Het
was de liberale professor De Grauwe die dit
debat bij het van start gaan van de dialoog
van volk tot volk op gang bracht. De Grauwe
had becijferd dat zo'n schuldverdeling vooral
Vlaanderen ten goede zou komen.
De Nationale Bank spreekt dit nu tegen.
Volgens een Interne nota zijn er bij de
regionalisering van de schuld alleen verliezers. Grote verliezers, nl. de Franse gemeenschap, en kleine verliezers, Vlaanderen,
maar de NB-eksperten zijn formeel: er zijn
geen winnaars.
Het is ons onmogelijk om na te gaan of de
NB dan wel De Grauwe het bij het rechte
eind heeft. Het Vlaams Blok bewees onlangs
met haar ,,kosten-analize" van de migranten

Een ortodokse jood wacht zijn beurt af bij een stemburo in Tel Aviv. De
Arbeiderspartij van Jltsal( Rabin won volgens de eerste prognozes met glans
de Israëlische verkiezingen. Voorspellers kenden de Arbeiderspartij 47 zetels
toe, een winst van 8, tegen een verlies van 7 voor Likoed. Dit betekent een
radikale koerswending in de Israëlische politiek. Het rechtse Likoed-blok van
Shamir was in Israël aan de macht sedert '77.
Rabin liet weten dat hij een snelle invoering van de Palestijnse bestuursautonomie wenst en verbeterde betrekkingen met de Verenigde Staten. De
verkiezingen in Israël stonden in het teken van de vredesonderhandelingen
met de Palestijnen. De Arbeiderspartij was voorstander van het principe
„vrede voor land".
(foto ap)
dat men met cijfers ongeveer alles kan
bewijzen wat men bewezen wil zien. Het
uitlekken van de NB-nota in Le Soir is alleszins wel perfekt getimed: een dag na de
verrassende rezultaten van een enquête bij
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de CVP-bazls (waarvan 1/3de potentieel separatist is, en 69% vindt dat de Sociale
Zekerheid geregionaliseerd moet worden) en
vlak voor de eindronde in de dialoog van volk
tot volk. Toeval ?
WIJ — 26 JUNI 1992

DOORDEWEEKS

ANDRE DE BEUL
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) verkoos op zijn
jongste bijeenkomst André De Beul (54) tot
ANV-voorzltter Vlaanderen. In opvolging van
Henk Waltmans, ANV-voorzitter in Nederland, werd De Beul tevens aangesteld als
algemeen voorzitter van het ANV. Het Verbond werd in 1895 opgericht als ledenvereniging ter bevordering van de Nederlandse taal
en kuituur op bazis van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het ANV
geeft tweemandelijks het blad Neerlandia uit
en beheert het Visser-Neerlandia fonds, uit
de opbrengst waarvan jaarlijks de VisserNeerlandia-prijzen worden uitgereikt.
André De Beul was gedurende twintig jaar
parlementslid voor de Volksunie en o.m.
twee jaar lang ondervoorzitter van de Vlaamse Raad. Hij zetelde negen jaar in de Interparlementare Kommissie van de Taalunie.
De Beul, jarenlang de mediaspecialist van de
VU, staat bekend als een fervent Heelnederlander.
De redaktie wenst deze ,,juiste man op de
juiste plaats" van harte proficiat met zijn
verkiezing.

RITZEN GISPT
De Nederlandse minister van Ondenwijs en
Wetenschap J.M.M. Ritzen, de man die geen
graten ziet in het Engels als onderwijstaal
voor Nederlandse universiteiten, verkondigde in de Volkskrant zijn vizie op de Taalunie.
Ritzen beviel er van het inzicht dat de Taalunie een gezamenlijk optreden van Nederland en België in Europees verband moet
stimuleren.
De Nederlandse eksellentie meent dat de
Taalunie politieke verbindingen moet leggen
die verder uitstralen dan uitsluitend de Nederlandse taal. Ritzen geeft als voorbeelden
een hoger-onderwijsbeleid voor het gehele
taalgebied (in het Engels?), en samenwerking op het vlak van onderwijs, ekonomie en
ruimtevaart.
Daarvoor zijn natuurlijk ingrijpende organizatorische ingrepen vereist bij de Taalunie,
desnoods een verdragswijziging tussen België en Nederland. Ritzen is niet mals voorde
Taalunie zoals ze nu werkt. De Vlaamse
sekretaris Oscar de Wandel, een liberale
politieke benoeming, heeft de boter gegeten.
En bescheidenheid is Nederlanders eigen,
zo lezen we. Want het artikel stelt dat het
vooral de twee Nederlandse leden van het
ministerkomitee zijn, nl. Ritzen zelf en D'Ancona, die de Taalunie nieuw leven hebben
ingeblazen. De bewering dat de malaise
waarin de Taalunie is beland, te wijten is aan
onverschilligheid en desinteresse van Nederlandse kant is een Vlaams verhaal dat
niet meer opgaat, 't Is maar dat we 't weten.
De samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen op onderwijsvlak kreeg reeds
enkele dagen later wat meer gestalte. De
WIJ — 26 JUNI 1992

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte de namen bekend van de topvervuilers in Vlaanderen. Verschillende bedrijven, waaronder Prayon Rupel en
Tessenderio Chemie het meest tot de verbeelding spreken, vervuilen onze
beken en rivieren. VMM is helemaal niet optimistisch over de evolutie van onze
waterkwaliteit. Dertig miljard en 118 zuiveringsstations ten spijt, blijven de
meeste waterlopen in Vlaanderen nog vuil tot zwaar vuil.
Vooral het onderzoek naar de verontreiniging door kankerverwekkende en
moeilijk biologisch afbreekbare verbindingen leverde bijzonder beangstigende rezultaten op. Op sommige plaatsen werden koncentraties gevonden die
honderd keer hoger liggen dan de Europese normen. De VVM-specialisten
stelden dat men 1995 mag vergeten als streefdatum om in de Vlaamse rivieren
en beken de baziswaterkwaliteit te bereiken. Indien het beleid de tot nu toe
gevolgde politiek grondig bijstuurt, is 2005 volgens VVM al wat realistischer.
(foto vum)

Vlaamse minister van Onderwijs, Luc Van
den Bossche, en Ritzen ondertekenden in
Maastricht een akkoord om de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het vlak van het
hoger ondenwijs te versterken. Een van de
belangrijkste bepalingen uit het akkoord
maakt het mogelijk dat Vlamingen die volgend jaar in Nederland studeren (en omgekeerd Nederlanders die in Vlaanderen komen studeren) de studiebeurs (of studiefinanciering) behouden die ze in hun eigen
land ontvangen.

TSJECHIË
EN SLOVAKIJE...
Op zaterdag 20 juni hebben de twaalf
ministers van Buitenlandse Zaken van de
EG-staten betreurd dat de Federale Republiek Tsjecho-Slovakije weldra uiteen zal vallen in een republiek voor de Tsjechen en een
voor de Slovaken. zij hebben zich niet verheugd over de geweldloze toepassing van
het zelfbeschikkingsrecht, waaraan dezelfde
12 lippendienst bewijzen als hen goed uitkomt.
Dat met name het armere, minder bevolkte, steeds weer betuttelde Slovakije zich
eindelijk kan ontvoogden, is voor hen geen
reden tof vreugde.
Deze heren spreken namens een klub van
staten. Zij zijn beheerders van machtinstitu-
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ten. Hoe vervelend, dat die ook door mensen
en nog wel door verschillende volkeren bewoond worden! Ze pogen daar wel stilaan,
via EG-regelingen die niet dadelijk tot het
bewustzijn der onderdanen doordringen, iets
aan te doen: one world en big brother zijn
niet zo ver af als we denken.

pil AAQ9
...tlL-rVAO .
Voorlopig rebelleren er nog volkeren. Maar
reeds bij het uitbreken van de Joegoslavische krisis hebben we meegemaakt hoe
heftig de 12 uitvoeren tegen Kroaten en
Slovenen, hoe fel zij vasthielden aan het
door Servië beheerste Joegoslavië. Zo lang
trouwens dat de Serviërs dachten dat ze met
die rugdekking rustig een oorlogje konden
riskeren.
In arren moede werden de rebellen dan
toch erkend; tegen welke prijs!
De EG-ministers echter hebben blijkbaar
nog niets geleerd. Misschien begrijpen zij
niets van nationaliteitenproblemen. Waarschijnlijk hebben ze er geen belangstelling
voor, tenzij in de mate waarin de,,moeilijkheden" onontwijkbaar worden.
Kan iemand geloven dat deze heren — en
hun aanhang — zich dan interesseren voor
een harmonisch samenleven van de Europese volkeren? Interesseren zij zich niet veeleer voor meer geld en meer macht?

KORTWEG
• Volgens de biograaf van Winston
Churchill heeft de Britse staatsman
toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was voorgesteld om
meer dan 100.000 „minderwaardige" en „moreel gedegenereerde"
Britten te steriliseren om het verval van het Britse ras tegen te gaan.
Winston's plannen vielen naar verluidt niet in de smaak van zijn kollega's.
• De leren zegden met een verrassend grote meerderheid van bijna
70% ja tegen het verdrag van Maastricht.
• Het lichaam van de 15-jarige KaMen De Cuyper uit Brasschaat
werd, zes maanden na haar spoorloze verdwijning, toevallig teruggevonden op een braakliggend terrein in de Antwerpse haven.
• Senator Willy Kulfpers heeft een
idee om het tekort aan seizoenariieiders op te lossen, in een brief
aan justitieminister Watheiet pleit
hij ervoor om deeltijds sommige
geïnterneerden, gedetineerden en
kandidaat-politieke vluchtelingen
in te schakelen In gelegenheids- en
seizoensgebonden sektoren zoais
de bouw, de fruitptuk en het onderhoudswezen.
• Een fantast uit Zwevegem heeft
de inspiratie voor de moord op zijn
bijzit en zijn eigen zelfmoord geput
uit Kodiak.58, een boek van Jef
Geeraerts. Hl] spoot zichzelf en zijn
bijzit in met een giftig harsachtig
produkt dat hij in een hobby- en
tuincentrum had gekocht. De vrouw
stierf al op 17 juni. Men had om de
man te redden zijn schouder en
arm nog geamputeerd, maar het gif
had de rest van zijn lichaam ai
aangetast. Kortom, moord en zelfmoord volgens het boekje.
• Een assistent van de VUB speelde vragen voor het eksamen wiskunde door aan de studenten. Opvallend veel studenten hadden een
hoge skore behaald op het „buisvak". Alle studenten hebben echter
pech: de eksamenkommissie heeft
beslist dat iedereen het eksamen
moet overdoen. Zonder de vragen
op voorhand te kennen.
• Volgens Amnesty international
wordt er in de EG-lidstaat Grie*
kenland nog steeds gefolterd
door politie of gevangenisbewakers. Vorig jaar noteerde Al nog 45
gevallen van foltering of mishandeling.

HET POLITIEKE BOEK
DOET HET
Wie de fondsen van de Vlaamse uitgeverijen doorneemt merkt dat het politieke boek
het goed doet. De uitgeverij Kritak b.v.
biedt voor deze zomer zo'n 10 nieuwe
titels aan die met politiek en maatschappij
te maken hebben. Lannoo voert Mark Eyskens ten tonele, kondigt een statistisch
boek over De Belgen aan en publiceerde
zopas de rezultaten van het grote onderzoek naar „de waarden" in de jaren negentig. Van het Davidsfonds is geweten
dat haar uitgaven over Centraal- en OostEuropa en over de ondergang van het
Kommunisme bestsellers zijn.
Deze voorbeelden tonen aan dat het
politieke boek goed in de markt ligt, of het
helpt om het publieke debat op gang te
trekken is een vraag die wij voorleggen
André Van Halewijck van de uitgeverij
Kritak.
• Het Davidsfonds heeft haar Forum, uw
uitgeverij Het gewicht van de tijd. Telkens
reeksen waarin via korte essays aktuele
politiek-maatschappelijke problemen worden toegelicht. Van waar die vraag naar André Van Halewijck: ,,lk denk wel
dat boeken over politiek zaadjes kunpersoonlijke standpunten?
nen zijn..."
(foto P. V. d. Abeele)
„De allesverklarende ideologieën zijn
dood en begraven, tocii blijven mensen op
zoel< gaan naar geprononceerde meningen Ik wil niet aan doemdenken meedoen,
over bepaalde problemen van deze tijd om er maar we moeten het sukses van het politieke
iiun eigen denken aan te toetsen, en al dan boek nu toch ook niet overroepen."
niet bij te stellen, te nuanceren of te radikalim Opvallend is dat parlementair onderseren."
m Het wederwoord van Schiltz op Gram- zoek naar banditisme, Gladio en Beaulieu
een verlengstuk-in-boekvorm krijgen. Is
mens daargelaten, leveren uitgaven zeler echt een tekort aan achtergrondinforden een repliek op. Stimuleren zij daadmatie?
werkelijk het publieke debat of worden zij
„Dat zijn toch wel drie spektakulaire dosgeruisloos in de boekenkast bijgezet?
,,We moeten het ,stimuleren van het pu- siers, waar er inderdaad een tekort aan
blieke debat' natuurlijk ook niet overdrijven, achtergrondinformatie is, en waar de lezers
maar ik denk toch wel dat die boeken zaad- ook graag nog eens alles van A tot Z op een
jes kunnen zijn die, als ze op goede bodem logische lijn willen geplaatst zien. De kranvallen, tot ontwikkeling en bloei kunnen ko-ten, radio en TV hebben daar heel veel over
bericht, maar door hun eigen karakter namen.
Als ik zie hoe vaak er de jongste tijd in tuurlijk steeds fragmentair. Als een boek
kranten en weekbladen naar ,Monologen doorheen de veelheid van gegevens wat
met De Batselier' wordt venvezen dan heb ik klaarheid kan brengen met nog wat nieuwe
toch het gevoel dat zo 'n boek zijn rol speelt ingegevens er bovenop krijg je toch wel een
belangrijk nieuw produkt."
het politieke debat."
m 24 november, „de kloof met de bur- m Kritak opende haar Monologen-reeks
ger", het Vlaams Blok, het Hof, Rossem;
met Norbert De Batselier; Schiltz en Jozef
het blijven dankbare onderwerpen. De
Deleu volgen. Welke ijzers heeft uw uitgestudie over kollaboratie en repressie be- verij nog in het vuur liggen?
leefde een 2de druk. En toch beweert men
,,ln die Monologen-reeks zijn we ook bezig
dat de burger politlek-moe is...
met Jef Geeraerts en Julien Schoenaerts. Er
,,Wie is ,de burger'? De oplage van be- volgen er ongetwijfeld nog andere. Septemdoelde boeken schommelt tussen 1500 en ber brengt ook nog ,Het Vlaams Blok' van
2500 eksemplaren. Af en toe eens een uit- Hugo Gijsels en ,Ze zijn zo lief, meneer' van
schieter tot 4000. Dat zijn dus de nog geïnte- Chris de Stoop over de internationale vrouresseerde burgers die zo'n boeken kopen.wenhandel in Europa, een boek over AmeriAls je het vergelijkt met de VTM-kijkcijfers uit ka van Tom Ronse en nog ...2 hele leuke
de Top 20...
verrassingen."
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PERSSPIEGEL
En deze week draalt alles rond
het rumoer van de dialoog. De
fronten tekenen zich al: de uitspraken van Deprez en Spitaels,
het holle gedoe van Verhofstadt.
Maar vooraf een vraaggesprek
met de nieuwe VU-voorzitter Bert
Anciaux.

Over een volle pagina laat het Antwerps
weekblad de nieuwe VU-voorzitter aan het
woord. Met dit onderdeel over Vlaamse
regering en dialoog, als uittreksel.
„De Volksunie zal terug zichzelf worden
Ik heb altijd gezegd dat zoiets gemakkelijker
kon vanuit de oppositie, met dat de Volksunie
uit de regering treedt op het moment van
mijn verkiezing Maar wij zijn ook vragende
partij voor de dialoog Men moet die dialoog
alle kansen geven En op basis daarvan zal
het kongres oordelen Wij zijn in de regenng
gestapt dankzij de wortel van de tien punten
Als CVP en SP ondanks een mislukking
Dehaene overeind houden, doorbreken zij
het front van Vlaamse partijen en daar kunnen WIJ met mee te maken hebben
't P Zou het met geloofwaardiger zijn de
partij uit de dialoog terug te trekken ' Per slot
van rekening zijn staatsvermetigende elementen daar met gewenst
Anciaux De dialoog speelt zich af binnen
het kader van de staatshervorming van België, en ik aanvaard dat dat voorlopig noodzakelijk IS Maar in de dialoog laat ik mij leiden
door een punt ik wens geen prijs te betalen
voor fundamentele rechten "

HETLAATSIE NIEUWS
Zet zich al volledig op de lijn van het
doorzichtige Verhofstadtgedoe.
,,Het IS met omdat Gerard Deprez, voorzitter van de PSC, dinsdagmorgen op de RTBfradio meende van leer te moeten trekken
tegen Vlaamse veeleisendheid, dat de Dialoog-zonder-de-liberalen in het gedrang zou
komen Hij weet wel beter Ten overstaan
van de Waalse eis, die hoofdzakelijk betrekking heeft op het bedenken van een manier
om het Waalse gewest met flink wat bijkomende miljarden uit de nood te helpen, staat
er geen Vlaams front meer overeind De tien
punten die eensgezind in de Vlaamse raad
werden goedgekeurd zijn opgegeven omdat
ZIJ het voortbestaan van de regering in gevaar zouden brengen Om elke twijfel weg te
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nemen heeft het bureau van de Vlaamse
socialisten de acht (heel anders klinkende)
punten van Schiltz en co uitdrukkelijk als
onderhandelingsbasis aanvaard Wie kan er
nu nog gaan dwarsliggen' De Volksunie van
Bert Anciaux ' Dat zou ze moeten maar het is
weinig waarschijnlijk dat zij het doet "

Tsjechen lijken de boedelscheiding met tegen te zullen houden, terwijl de Vlaamse
traditionele partijen nog steeds de behoeder
van hun verzuilde Belgische belangen zijn "

HETVOLK

Het nieuwe hooghartige gedoe van Spitaels bezorgt Dirk Achten Vlaamse maagoprispingen.

Bij de uitspraken van hun Waalse ,,kristelijke broeders" via de mond van Gerard
Deprez, deze reaktie uit de pen van Leo
IMarynissen.

„Spitaels eist waardigheid voor Wallonië
HIJ vindt dat de Vlamingen zijn gewest misprijzend behandelen, als een bedelaar Als
de Waalse minister-president zijn waardigheid wil, kan hij ze krijgen Maar dan moet hij
wel weten dat zoiets geld kost

,,Als de Franstaligen denken dat zij de
fundamentele tweeledigheid van de Staat bij
de hervorming van het parlement op de
helling kunnen zetten, als zij de hoop koesteren dat de Vlamingen zullen toegeven op de
eis tot aanvaarding van het principe van nietmmenging in eikaars bevoegdheden en terntonum, op de eis tot aanpassing van de
Europese zetelverdeling of op de vraag tot
afbouw op korte termijn van de financiële
transfers die met op basis van solidanteit en
objektieve faktoren kunnen worden verklaard, dan maken zij zich illusies Geen
enkele Vlaamse partij kan deze rechtvaardige verzuchtingen laten vallen De dialoog is
bedoeld om de korrekte spelregels van de
nieuwe federale staat af te spreken Niet om
opnieuw onrechtvaardigheden in het leven te
roepen Kompromissen sluiten is een eerbare zaak op voorwaarde dat de kompromissen
op zich eerbaar zijn en met het resultaat van
chantage "

Financieel f
| fc p f
Ekonomische J L X-I_F 1 — ^
Bij verdere Waalse onwil ,,dan liever de
Tsjechoslovaakse oplossing". In vrede uit
elkaar, zegt zelfs dit wijze blad.
,,Co-voorzitter Deprez van de dialoog heeft
reeds laten weten dat hij de volledige realizatie van dit Vlaams programma met ziet zitten
In dat geval wordt op de dialoog best meteen
over een geordende boedelscheiding onderhandeld Net als momenteel in Tsjechoslovakije gebeurt, het enige land naast België
waar met een tweeledig federalisme werd
geekspenmenteerd
Dan liever de Tsjechoslovaakse oplossing
Ook daar is het het armere Zuiden dat op de
scheiding aandringt, terwijl de Tsjechen (ondanks massale transferen naar Slovakije)
eerder het behoud van de federatie wilden
Er IS niettemin een belangrijk verschil De
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De Standaard

Tsjechoslovakije, dat andere Europese
land waar het tweeledige federalisme werd
uitgeprobeerd, valt vreedzaam uit elkaar
België drijft zachtjes in dezelfde nchting
Geen wapengekletter, hoogstens wat verhit
gekibbel, en vooral veel onderhandelingen
De dialoog met de Franstaligen, of wat er
nadien komt, moet sterke, stabiele gewesten
opleveren met demokratisch verkozen parlementen Die gewesten, Vlaanderen en Wallonië, zullen zelf uitmaken wat ze nog samen
doen en hoe dat moet gebeuren De strijd zal
gaan over geld en waardigheid, maar dat kan
nauwelijks nog een verrassing heten "

,,Ais het deksel van de beerput rond de
zaak Cools gelicht wordt, stinkt heel het
land", zegde ons eind vorig jaar een
Waals senator. Misschien nog een reden
tot Belgische boedelscheiding.
,,Wie een greep doet uit de ,,grote" affaires die de justitie de jongste jaren hebben
geteisters, stuit steeds weer op politieke
angels Blauwe en rode fraudezaken (van
Kirschen tot Uniop), verwaarloosde politieke
sporen in het Bende-onderzoek of de zaakLatinus, smeergeldaffaires als het obussendossier, oplichtmgszaken als het dossierBauloye, het Beaulieu-feuilleton, de elkaar
steeds sneller opvolgende afvalschandalen
Het ontmaskeren van Cools' moordenaars
en hun opdrachtgevers en (vooral) hun motieven IS een prioriteit van de allerhoogste
orde De zaak-Cools kan immers een duidelijk keerpunt betekenen Al was het maar om
te bewijzen dat er met zoiets bestaat als een
,,politieke klasse" die ervan uitgaat dat op
iedere beerput een deksel past De geloofwaardigheid van politiek en gerecht zijn in
het geding "

HORIZON

NIEUWS IN HOOFDLEHERS
Deze week is mijn aandaclit uitgegaan naar twee
gebeurtenissen in de sektor der strategische arsenalen
en der Europese militaire dimensie. Aan de ene kant
verwijs ik naar het politiek akkoord tussen de presidenten Bush en Jeltsin (16 juni) en aan de andere kant naar
de bijeenkomst van de ministers van Defensie en
Buitenlandse Zaken van de West Europese Unie in
Petersberg bij Bonn op 19 juni. Ik vind beide gebeurtenissen inderdaad van groot belang. Ziehier waarom.
De historische betekenis van het Amerikaans-Russisch akkoord werd door de pers met hoofdletters in de
kleuren gezet. Amerikanen en Russen beslisten om
hun strategische arsenalen twee keer sneller te ontmantelen dan tot nu toe in het Start-akkoord van juli
1991 was voorzien.
Kwantitatief en kwalitatief is dit een enorme stap in
de richting van ontwapening vermits de fameuze
MIRV's (Multiple Independently Targeted Reentry Vehicles) zullen worden afgeschaft. Het waren de meest
geraffineerde moordtuigen aller tijden.
Dit politiek akkoord moet nu door de respektieve
parlementen nog worden goedgekeurd en dat zou ons
leiden, in het jaar 2003, tot een
rustiger wereld...
Ik stip terloops aan dat op
dat ogenblik Rusland eigenlijk
het monopolie zal hebben van
de nukleaire wapens in het
GOS vermits, onder Amerikaanse druk, Oekraïene, WitRusland en Kazakstan aanvaard hebben om, binnen een
termijn van zeven jaar, hun
nukleaire fusees te vernietigen. Als dit waar is zijn we
venwittigd: Rusland zal nukieair steeds meer en meer
meetellen al zal het over minder en minder raketten beschikken.
Tenslotte werd door Bush en Jeltsin voorzien in de
oprichting van een werkgroep die een gemeenschappelijk defensiesisteem zou moeten uitwerken dat Rusland en Amerika samen zou moeten beschermen tegen
raketten uit derde landen...
Dit akkoord is zo mogelijk het beste bewijs van de
ontspanning die nu definitief tussen oost en west is
ingetreden.
Het in Stockholm gevestigde Internationaal Instituut
voor Vredesonderzoek (SIPRI) wijst er in zijn rapport
over 1991 echter op dat het aantal oorlogen ondertussen nog steeds draait rond de 30. In 1989 waren er 33,
in 1990 31 en in 1991 nog ,,slechts" 30 oorlogen...
Alsof de mens zich wel van wapens maar niet van zijn
instelling tot oorlogvoeren kan ontdoen.
Dit brengt mij tot het tweede onderwerp: de Verklaring van Petersberg waarin de ministers van de West
Europese Unie beslisten om deze organisatie voortaan
een militair operationele dimensie te geven. Hierbij
geven zij gevolg aan het Verdrag van Maastricht dat

inzake Europese defensie duidelijke bepalingen inhoudt in verband met de toekomst van de West
Europese Unie die in 1998 volledig in de Europese Unie
zou moeten geïntegreerd zijn.
In Maastricht werd overeengekomen dat Europa
voortaan niet alleen een gemeenschappelijke buitenlandse politiek zou hebben maar ook dat deze politiek
een afdeling gemeenschappelijke verdediging zou kennen. Welnu, het is de West Europese Unie die als
Europese peiler van de NAVO, de Europese Unie zou
helpen om zichzelf te verdedigen. In 1996 zou de
geleidelijke inschakeling van dit defensieluik gemeenschappelijk worden geëvalueerd om in 1998 tot een
goed einde te komen. In de Verklaring van Petersberg
staat dat IJsland, Noorwegen en Turkije geassocieerde
WEU-leden zullen worden, terwijl Ierland, Denemarken
en Griekenland (d.w.z. EEG-lidstaten die geen WEU-lid
zijn) worden uitgenodigd om het volwaardig lidmaatschap aan te vragen. Dat dit voor een neutraal land als
Ierland niet zo eenvoudig zal zijn is inmiddels duidelijk.
De West Europese Unie presenteert haar diensten in
de eerste plaats aan de Europese Unie maar ook aan
de Konferentie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa
(KVSE) en, vanzelfsprekend,
eveneens aan de NAVO. Deze
diensten gaan van humanitaire- en vredeshandhavende interventies {peace keeping) tot
krisis-management en peace
making.
De Ganse WEU-infrastruktuur zal daarvoor naar Brussel
overkomen.
Oorspronkelijk
'J^i^
was gepland dat een gebouw
ipBjl^
in de Koningsstraat, vlak teW^BÊÊÊ^
genover het centraal park zou
^^K^KÊÊt ^6'' beschikking worden geÉÊKÊÊK/Ê
steld, maar dat blijkt ondertussen voor deze nieuwe organisatie reeds niet meer
voldoende.
Persoonlijk vind ik dat wij hiermee langzamerhand op
de goede weg zijn. Ik ga er vanuit dat, als Europa
zichzelf respekteert, het zichzelf moet kunnen verdedigen en voor deze belangrijke funktie niet langer afhankelijk mag zijn van de Verenigde Staten of andere
geallieerden.
Er zijn op dit ogenblik dus nog 30 min of meer
klassieke oorlogen, maar wie zegt hoe oorlogvoeren er
zal uitzien in de 21ste eeuw wanneer de Europese
Gemeenschap hoogstens nog 5% van de totale wereldbevolking zal kennen.
Ondertussen zal het armoedepeil van de rest van de
wereld nog spektakulair toenemen.
Deze week voorspelde ex-kanselier Helmut Schmidt
dat er in de volgende eeuw dergelijke planetaire
oorlogen zullen komen.
Wat voor een wereld geven wij aan onze kinderen
door?
Hans De Belder
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BEGROTING EN DIALOOG

I

N de senaat betreurde Nelly Maes i.v.m.
het Verdrag van Maastricht „dat zo'n
belangrijk debat in zo'n tempo moest
worden afgewerl<t.„\n haar tussenkomst
onderstreepte ze het belang van het
Deense referendum. "Ondanks ons wereldomvattend bewustzijn bestaat er een
behoefte aan autonomie en aan beveiliging van de eigen gemeenschap. Buitenlandse zaken kan geen zaak zijn van
ambtenaren en burokraten alleen. De
Europese burokraten moeten zich bewust
zijn van het gevaar dat de Europese konstruktie loopt. Als wij het Europese vaderland, dat uit de tweede wereldoorlog is gegroeid, laten verzinken in de burokratie,
zonder inspraak, ontstaat de kans dat wij het
Europa dat we wilden opbouwen, niet meer
herkennen. De uitslag van het Deense referendum is een waarschuwing aan het adres
van de Europese elite en een aanklacht
tegen het demokratisch deficiet. We zijn op
weg naar een Europa dat ons verplicht tot
groeien en een deel van onze rijkdom te
delen met landen die het niet nodig hebben.
Slechts 290 van de 638 miljoen die we
afdragen gaat naar de armere landen, de
rest naar Frankrijk en Duitsland. Dit is moeilijk te verkopen.,. De VU vraagt een demokratisch Europa, en niet alleen een Europa
van vrij verkeer van kapitaal en goederen
waar de vervuiling steeds meer toeneemt.

ONGRONDWEÏÏELIJK

heid te laat met het nodige geld over de brug
komt. Daarnaast vi^erden aan het personeel
beloften gedaan inzake loonsverhoging, betere arbeidsvoorwaarden, vrijstelling van legerdienst enzovoort. De eerste loonsverhogingen werden in de meeste instellingen
toegekend. Sinds eind '91 loopt het mis door
gebrek aan middelen. Nog erger het blijkt dat
minister Busquin het geld voor de beloofde
loonsverhogingen „vergat" in te schrijven in
de begroting 1992. ,,/s het dan te verwonderen dat de witte woede opnieuw de kop
opsteekt en het verplegend personeel opnieuw op straat komt ?„ vroeg kamerlid
Caudron zich af.
De splitsing van de provincie Brabant was
vorig jaar, mede door een aantal ministeriële

Op dit ogenblik is de Vlaamse
begroting 92 en de dialoog het
meest beproken onderwerp in de
gangen van het parlement. Daarnaast worden de gewone kommissiewerkzaamheden voortgezet. In de senaat werd in de kommissie Buitenlandse Zaken in een
ijltempo het Verdrag van Maastricht besproken. In de kamer uitte Jan Caudron zijn zorg over de
problemen in de ziekenhuizen en
de situatie van de verpleegkundigen. Etienne van Vaerenbergh interpelieerde Tobback over de aktueie toestand van de provincie
Brabant. Fraktieleider Herman
Candries stelde op zijn beurt minister Coëme enkele pikante vragen In verband met de NMBS.

„Ik pleit voor federale banden die samenhang in een groter Europees verband mogelijk maken. Wij gaan niet akkoord met een
Europa dat op een ondemokratische manier
wordt opgebouwd. Daarnaast vraagt de regering dit verdrag goed te keuren zonder
vooreerst de Grondwet te wijzigen. Niemand
twijfelt eraan dat de Grondwet moet worden
gewijzigd om EG-onderdanen van andere
lidstaten de mogelijkheid te geven aan de
verkiezingen deel te nemen. De bepalingen
van het Verdrag van ivlaastricht zijn duidelijk
in strijd met onze Grondwet. De afdeling
wetgeving van de Raad van State dringt erop
aan dat de Grondwet zou worden herzien
alvorens het Verdrag wordt goedgekeurd.
Indien wij over een grondwettelijk hof zouden
beschikken zou dit probleem niet eens aan
de orde gekomen zijn. Nu vraagt de regering
ons met een gewone meerderheid het Verdrag van l\/laastricht goed te keuren, dat een
impliciete grondwetswijziging inhoudt."

uitspraken, zeer aktueel. De SP stelde toen
dat het unitaire Brabant moest verdwijnen.
Binnen de regering werd een voorstel uitgewerkt om de provincie administratief te splitsen, zo ook de begroting. „Er zou een brief
gaan naar de verantwoordelijken om de
nodige voorbereidingen te treffen." Kamerlid
Van Vaerenbergh legde de vinger op de
wonde: „Me/s is hiervan in huis gekomen.
Wat is de toestand nu ? Bij de Bestendige
deputatie stelt men onwil vast. Waals-Brabant krijgt een groot aantal overdreven geldmiddelen toebedeeld, zodat het zich tegen
elke splitsing verzet. Franstalige bibliotheken in Vlaamse rand krijgen een toelage."
Minister Tobback verwees deze problematiek naar de dialoog.

Door het kastekort van 60 miljard van het
Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering verkeren heel v^^at ziekenhuizen in
financiële moeilijkheden. Dit omdat de over-

In de kamer kloeg Herman Candries over
het manipuleren van balansen en jaarrekeningen van sommige overheidsbedrijven:
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Van Vaerenbergh: „Franstalige bibiioteken in de rand krijgen een toelage",
(foto WIJ)
„Allerhande financiële manipulaties en
transakties worden in een balans door de
direkties bekendgemaakt, zodat men geen
duidelijk zicht krijgt over het werkelijk gepresteerde en het vermogen van de maatschappij. Dit is het geval bij de NIvlBS.,, De
nationale spoorwegmaatschappij maakt
sinds enkele jaren een positief jaarresultaat
bekend. In 1988 zou er een overschot geweest zijn van 406 miljoen, in 1989 van 812
miljoen, in 1990 van 961 miljoen. Voor 1991
zou dit 580 miljoen zijn. Het is de vraag of
deze positieve resultaten de werkelijke vertaling zijn van een betere financieel-ekonomische eksploitatie van de maatschappij. De
NMBS verklaarde immers zelf dat de cijfers
te danken zijn aan alternatieve financiële
verrichtingen krachtens artikel 166 van de
programmawet van 30 december 1988. „Is
het waar dat deze verrichtingen in hoofdzaak
betrekking hebben op de verkoop van rollend
materieel aan buitenlandse en binnenlandse
vennootschappen, die meestal geen enkele
binding hebben met enige spoorwegbedrijvigheid?" vroeg Candries. En hij ging verder: Treinstellen blijken in realiteit onmisbaar te zijn voor de NIVIBS. Uit de inventaris
kan men opmaken dat de verkochte treinstellen opnieuw gehuurd worden. Wanneer de
financiële verrichtingen voor 1990 geobjektiveerd zou worden ziet iedereen dat er een
verlies is van 470 miljoen.
(ge)

DIALOOG

MET MENSEN
VAN GOEDEN WIL

D

E voorzitters van de dialoog,
Hugo Schiltz en Gérard Deprez
zetten in de onderhandelingen
van volk tot volk de zoektocht
naar de tweederde meerderheid
verder met kristendemokraten,
socialisten, groenen en Volksunie. Schiltz en Deprez hadden
na een dikke twee maand en half
dialogeren een tekst klaargestoomd als vertrekbazis voor
verdere onderhandelingen en besluitvorming met de partijen die zich erachter kunnen scharen. Dit betekent niet dat in de tekst
van Schiltz al oplossingen aangedragen worden. Neen, de tekst tekent alleen de krijtlijnen uit waarbinnen verder onderhandeld
wordt.

TIENPUNTENPROGRAMWA
In het onderhandelingsplatform van
Schiltz en Deprez wordt bvb. het ganse
tienpuntenprogramma van de Vlaamse regering als bespreekbaar opgenomen. De tekst
voorziet o.m. de rechtstreekse verkiezing
van de raden, de financiering van de regio's
(met o.m. het kijk- en luistergeld) en bevat
ook een passage over de wegwerking van de
transfers in de Sociale Zekerheid die niet op
bazis van objektieve faktoren kunnen worden verklaard (de term „federalizering van
de SZ" staat er dus niet met zoveel woorden
in). Over de verdeling van de schuld wordt
gezwegen. De over te hevelen bevoegdheden die bespreekbaar gesteld worden gaan
zelfs verder dan het tienpuntenprogramma.
Het gaat over de buitenlandse handel, de
landbouw, leefmilieu en de restbevoegdheden. Verder zal de splitsing van de provincie
Brabant doorgevoerd worden.
Het koöptatierecht van Franstaligen uit de
rand voor de Franse gemeenschap staat niet
in de tekst (hier werd dus, in tegenstelling tot
wat Verhofstadt allemaal beweert, geen toegeving op gedaan). VU-voorzitter Bert Anciaux is zelfs de mening toegedaan dat de
Franstaligen, nog voor de onderhandelingen
echt begonnen zijn, hier al laten blijken
hebben dat ze dat koöptatierecht uiteindelijk
niet zullen blijven eisen. De Schiltz-Deprezteksl spreekt immers over de rechtstreekse
en afzonderlijke verkiezing van de raden op
bazis van de gewestelijke indeling waarbij de
Vlaamse Raad en de Franse gemeenschaps-

raad voorts worden aangevuld met leden van
de taalgroepen van de Brusselse hoofdstedelijke Raad. Volgens Schiltz zal het afhangen van de Vlaamse eensgezindheid om op
dit koöptatierecht niet toe te geven. Verder
bevat de tekst nog een internationaal luik
(met bvb. het verdragsrecht en een rechtvaardige Europese zetelverdeling).
Al bij al zou dus volgens VU-voorzitter
Anciaux van grote schijnheiligheid getuigen
indien de VU nu uit de dialoog zou stappen.
De VU heeft deze dialoog immers gewenst,
op bazis van het tienpuntenprogramma dat
de partij met de PVV afsloot en dat later door

Hugo Schiltz en Gérard Deprez
vonden het hoog tijd om in de
dratoog van volk tot volk eens wat
duidelijkheid te scheppen. Die
dialoog kabbelt immers al van
begin april rustig verder in werkgroepen. Men kan praten en praten, maar niet oneindig lang.
Want het praten moet tot iets
dienen: oplossingen, een akkoord. En wie de polsslag van de
diaiogisten kent, weet maar ai te
goed welke partijen eigenlijk
nooit geïnteresseerd waren in het
bereiken van een akkoord. Het
was dus niet meer dan verwacht
dat wanneer er knopen doorgehakt moesten worden, de liberalen en het FDF het voor bekeken
hielden. Beide kovoorzitters van
de dialoog kunnen nu verderwerken met mensen van goeden wil.
de hele Vlaamse regenng onderschreven
werd. Dit wil nog niet zeggen dat de VU zich
nu al tot wat dan ook geëngageerd heeft.
Bert Anciaux beklemtoonde dat het tienpuntenprogramma van de Vlaamse regering het
minimum is dat deze dialoog moet opleveren. En voor wie aan de nieuwe voorzitter
twijfelt: zijn nummerplaat begint met de
kenletters ANC. In Zuid-Afrika stapte de
zwarte bevrijdingsorganizatie deze week uit
de Codesa-konferentie, de,,dialoog" met de
blanken...

EKOTAKS
Nieuw in de Schiltz-Deprez-tekst is een
toegift die de groenen moest verleiden om
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Bert Anciaux: ,,Het tienpuntenprogramma is een minimum."
(foto E. Peustjens)

verder mee te onderhandelen • de eko-taks.
Deze milieubelasting vormde voor Verhofstadt de onmiddellijke aanleiding om de
dialoog te verlaten. Nochtans vermeldt het
PVV-milieuprogramma uit 1990 deze ekotaks, merkte Agalev-raadslid Jos Geysels in
de Vlaamse Raad op. En zouden de liberalen
ook uit de EG willen stappen als die morgen
een ekotaks oplegt?, vroeg De Morgen zich
af. Bovendien had Verhofstadt zelf de groenen al proberen te paaien met een ekotaks
toen hij als formateur een anti-CVP-koalitie
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Verhofstadt (links) vindt het onbegrijpelijk dat de VU blijft zitten in de dialoog. Zijn liberale kollega Gol (rechts) en FDFvoorzitter Clerfayt daarentegen verwijten de Franstalige partijen te „kruipen voor het Vlaams ekstremisme van de V U " .
Allemaal praat voor de galerij. De échte onderhandelingen moeten immers nog beginnen.
(foto E. Peustjens)
van rood-blauw-groen op poten trachtte te
zetten, zo herinneren de betrokkenen zich.
Kortom, de PVV-voorzitter maakte duidelijk
dat de dialoog voor hem nooit meer dan een
partijpolitiek spelletje geweest is.
Verhofstadt probeerde zich 's anderendaags dan maar te beroepen op Vlaamse
onverzettelijkheid, en de kersverse VU-voorzitter Bert Anciaux van toegeeflijkheid te
beschuldigen. Dat was pas echt ongeloofwaardig. Want FDF-voorzitter Clerfayt stapte
het juist op omdat er voor de Franstaligen in
de rand rond Brussel niets voorzien is. Hij
stelde dat de Franstaligen in de rand in de
steek gelaten worden, en dat ze geen vertegenwoordiging krijgen in de Franse gemeenschapsraad. De FDF-voorzitter meent verder
dat er van een herfinanciering van de Franse
gemeenschap geen sprake is, en dat er een
begin gemaakt wordt van de federalizering
van de sociale zekerheid. En PRL-voorzitter
Gol beschuldigde de andere Franstalige partijen er zelfs van te l<ruipen voor het Vlaams
ekstremisme van de Volksunie. Geef toe,
Vlaamse toegeeflijkheid klinkt toch enigszins
anders.

MACHTSDRANG

~

Dat Verhofstadt nooit van echt goede wil
geweest is, was gedurende heel die tijd vopr
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de insiders te merken. Eerst weigerde hij de
openingszitting van de dialoog mee te maken, omwille van de ,,Anselme-taks" voor de
Brusselse Vlamingen. Dit tenwijl iedereen
doorhad dat Anselme hier gewoon een politiek nummertje opvoerde om de Franstaligen
uit hun rol van vragende partij te halen. En
wie herinnert zich niet hoe Verhofstadt toen
hij nog formateur was bereid was alle eisen
van Spitaels in te willigen zolang hij maar
premier mocht worden? Hij had de Spit zelfs
al een voorschot op het kijk- en luistergeld
beloofd, in afwachting dat dit wettelijk overgeheveld zou worden.
Toen de dialoog dan toch van start ging
met de liberalen erbij, merkten de gesprekspartners in de verschillende werkgroepen
dat er bij de PVV grote verdeeldheid heerste
over hoe de dialoog aangepakt moest worden. Naargelang Verhofstadt, Neyts, of Denys aan het woord waren kreeg men immers
verschillende standpunten te horen. Om nog
te zwijgen over de ideeën die de unitarist De
Croo verkondigde.
Vervolgens begon de PVV op te spelen
over de regionalizering van de schuld. Iedereen rond de onderhandelingstafel besefte
onmiddellijk dat aansturen op de verdeling
van de schuld het beste middel is om de
dialoog te laten mislukken. Die schuldkwestie is immers niet alleen onaanvaardbaar
voor de Franstaligen, het stuit ook in de
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beslissingscenakels van CVP en SP op een
veto. Ten bewijze daarvan de nota van de
Nationale Bank die waarschuwt tegen zo'n
verdeling van de schuld. In de Nationale
Bank deelt immers Fons Verplaetse de lakens uit, de gewezen kabinetschef van Martens en een van de hoofdrolspelers in de
kristendemokratische Poupehan-opvoeringen.
Neen, Verhofstadt wil gewoon z'n handen
vrij hebben voor november, wanneer de
nieuwe rechtse liberale partij het daglicht
mag zien. In afwachting is het de strategie
van Verhofstadt om zichzelf zoveel mogelijk
te isoleren van het traditionele politieke milieu. Verhofstadt vraagt niet liever dan door
iedereen als zondebok afgeschilderd te worden. De PVV-voorzitter zoekt bewust deze
polarizatie waar totnogtoe alleen het Vlaams
Blok en Rossem de vruchten van plukten. En
meer moet daar niet achter gezocht worden.
Dat hij voor deze persoonlijke partijpolitieke
ambitie mooie kansen om een vredelievend
vergelijk tussen de twee volkeren uit dit
kunstmatige land tot stand te brengen opoffert, is zeer, zeer bedenkelijk. Het bewijst dat
het stuur vasthouden, de pure machtsdrang,
voor de PVV-voorzitter belangrijker is dan de
koersrichting die hij met Vlaanderen wil uitvaren.
(pdj)

KEN UW KIEZER

D

AT de belangstelling voor de
politiek in België niet bijster
groot is, voelt elke „Belg" wel
met zijn ellebogen aan. Het percentage politiek geïnteresseerden bedraagt in België 25, dat is
een stuk lager dan het Europees
gemiddelde (34%). En ook in
vergelijking met de buurlanden
Nederland (53%), Duitsland
(41%) en Frankrijk (32%) is het
met de belangstelling voor politiek in dit land
zeer pover gesteld.
Vooral Wallonië (19%) skoort slecht.
Vlaanderen (29%) en Brussel (28%) doen
het behoorlijk beter. Zelfs bij de Waalse
intelligentsia hebben de politici het blijkbaar
goed verkorven. Daar ligt de politieke interesse immers wel minstens 20% lager dan
bij de Brusselse of Vlaamse intellektuelen. In
Wallonië is er niet in dezelfde mate dan in
Vlaanderen en Brussel sprake van een graduele stijging van het percentage in politiek
geïnteresseerden naarmate de scholingsgraad hoger komt te liggen. Of men daar tot
14 dan wel tot 16 jaar naar school is gegaan
verhoogt het percentage politiek geïnteresseerden nauwelijks (11 i.p.v. 10%).
Leeftijd vormt ook een belangrijk faktor in
de politieke interessa. De verschillen tussen
de leeftijdskategorieën kunnen zelfs tot 22%
oplopen, wat bvb. het geval is in Brussel
tussen de 45-54- (49%) en de 55-64-jarigen
(27). Zeer opvallend is trouwens de terugval
van de politieke interesse in het decennium
voor de pensionering.

SOCIALE KLASSE
Het onderzoek naar de politieke interesse,
geleid door H. Gaus en P. Van der Voort,
besteedde verder heel wat aandacht aan de
partijvoorkeur. De Vlaamse partijen PVV
(52%), VU (47%) en Agaiev (44%) mogen
zich bvb. verheugen in het meest politiek
geïnteresseerd kiespubliek. Daarna komt
een middengroep met PRL (35%), PSC, SP,
Ecolo en Vlaams Blok (elk 33%) en CVP
(30%). Onder de 30 procentsgrens bevinden
zich alleen het FDF (29%), en de PS (19%),
wiens kiezers helemaal geen kaas gegeten
hebben van politiek.
Het onderzoek levert verder boeiende gegevens op over verscheidene eigenschappen van de kiezers van de verschillende
partijen. Een aantal van die gegevens zijn zo
verrassend, en spreken eerdere studies zo
sterk tegen, dat we ze met een kilootje zout
nemen. Uit de indeling van de kiespublieken
volgens sociale klassen komt van de VUkiezers bvb. een beeld bovendrijven dat nog
nergens eerder vertoond werd. Volgens deze
studie zou nl. 49,2% van het VU-kiespubliek
uit de lage sociale klasse komen. Dat zou

Het percentage politiek geïnteresseerden bedraagt in België 25 %, een stul(
lager dan het Europees gemiddelde (34 %). De VU mag zich erover verheugen
een van de meest politiële geïnteresseerde kiespublieken te hebben (47 %).
(foto R. Szommer)

Verleden week brachten we een
bijdrage over de waarden van
„de Betgen". De aanleiding was
de pubilkatie van het boek „De
versnelde ommekeer" (Lannoo/Tielt), een overzicht van de
waarden van Vlamingen, Walen
en Brusselaars aangaande tal
van zaken, door enquêteurs in
1990 opgetekend. Zoals beloofd
komen we in een tweede artikel
op deze omvangrijke studie terug. Ditmaal belichten we enkele
opmerkelijke rezuitaten over de
politieke belangsteiiing In België
en het kiezerspubliek van de politieke partijen. Het spreekt voor
zich dat we hierbij vooral oog
hebben voor het kiezerspubliek
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten. Kennis van het kiespubliek is voor de verantwoordelijken van een politieke partij immers nooit weg!

zelfs nog 3% meer zijn dan de SP. De lage
en de hoge middenklasse vertegenwoordigen in het VU-kiezerskorps resp. 17,9 en
18,5%, en de hoge klasse 14,4%.
Eerdere studies hadden er telkens op
gewezen dat de VU haar kiezers vooral haalt
uit de hogere klasse en de hoge middenklasse. Verder in de studie van Gaus worden de
gegevens dan weer genuanceerd. Volgens
andere gegevens, zoals het inkomen bvb,
skoort het VU-put)liek een stuk ,,hoger". In
hun besluit schrijven de auteurs dan ook dat
ze niet begrijpen hoe de enquêteurs 49%
van de VU-kiezers bij de laagste sociale
klasse hebben kunnen onderbrengen.

HUISVROUWEN
EN STUDENTEN
De onderzoekers gingen ook na welke
soort van (non-)aktiviteit de kiezers van de
verschillende partijen vooral beoefenen. De
rezuitaten hier waren zeer leerrijk. Er moet
wel opgemerkt worden dat Rossem door de
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SAMENLEVING
enquêteurs niet als keuzemogelijkheid gegeven werd. Enkele voorbeelden. Alle partijen
behalve de PVV, het Vlaams Blok en Agaiev
tellen meer dan een vijfde gepensioneerden
bij hun kiezers (VU: 20,5%). De huisvrouwen
vormen vooral bij de Vlaams Blok- (28,5%)
en CVP-kiezers (23,4%) een zeer belangrijk
kiessegment (VU: 15,2%).

LINKS EN RECHTS
De voltijds weri(enden vormen het belangrijkste bestanddeel van het kiespubliek van
de meeste partijen. Bij het Vlaams Blok is dat
44,3%, bij Agaiev (41,2%), bij Ecolo (37,9%),
bij de PVV (37,2%), bij de SP (36,7%), bij de
PS (35,2%) en bij de VU (34,2%). Slechts
23,9%
van de CVP-kiezers werkt voltijds.
Zelfstandigen vormen een belangrijk deel
van het kiespubliek van PVV (17,3%), PRL
(12,8%) en VU (11,0%). Slechts 2,2% van de
Vlaams Blok-kiezers zijn zelfstandig. Het
aandeel studenten is vooral groot bij Agaiev
(20,0%), Vlaams Blok (14,8%) en PVV
(14,2%). Bij de CVP (5,0) en de VU (3,5) ligt
het aandeel van de studenten zeer laag,
maar nog niet zo laag als bij de SP (1,5).
Werklozen tenslotte zijn vooral belangrijk
voor de PS. Daar maken ze 11,2% van het
elektoraat uit. Ook Agaiev (9,5%), Ecolo
(8,9%) en SP (7,9%) skoren hier hoog (VU:
4,7%).
Biezonder boeiend zijn ook de vaststellingen over het beeld dat de verschillende
kiespublieken van zichzelf hebben op een
links-rechts-schaal. De respondenten mochten zichzelf situeren op een schaal van 1
(ekstreem-links) tot 10 (ekstreem-rechts).
België bevindt zich op deze schaal op 5,54.
Vlaanderen skoorde 5,74, Wallonië 5,14 en
Brussel 5,68. De partij met het meest rechtse
kiespubliek is, een beetje verwonderlijk misschien, de CVP (6,65), op de voet gevolgd
door de PVV (6,63), de PRL (6,57), de PSC
en het Vlaams Blok (elk 6,36). Dan komt de
VU (6,30).

MORELE
GESTRENGHEID
Meest links op de links-rechts-schaal bevindt zich het elektoraat van SP (4,02), PS
(4,27), Agaiev (4,74) en Ecolo (4,98). Opvallend is dat van het Blok-kiespubliek 6,7%
zich ekstreem-links noemt (waarde 1 of 2),
dat is alleen meer bij de SP. Voor de Blokleiding moet het een troost zijn dat 14,1% van
haar elektoraat zich ekstreemrechts noemt.
De PSC, de partij met het tweede meeste
ekstreemrechtsen, volgt op een veilige afstand (11,7%) (VU: 7,7% ekstreemrechts,
0,5% ekstreemlinks). Opmerkelijk is bij het
Blok de uitsplitsing volgens geslacht. De
vrouwen bij het Blok-kiespubliek skoren gemiddeld 5,1 op de links-rechtsschaal, de
mannen daarentegen 8,2, de meest rechtse
skore die in de enquête werd aangetroffen.
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Werknemers uit de overheidssektor betogen tegen de kristendemokratischsocialistische regering Dehaene. Nog geen kwart van de CVP-kiezers werkt
voltijds. Voor het Vlaams Blok is dit 44 %, voor de SP 37 % , voor Agaiev 41 "/o,
voor de PVV 37 % , en voor de VU 34 % .
(toto E. Peustjens)
Tenslotte willen we nog even ingaan op de
onderzoeksrezultaten betreffende de etiek
van de kiezerspublieken. Om dit na te gaan
werd een indeks van verdraagzaamheid of
permissiviteit opgesteld. Die indeks zegt hoe
streng of tolerant de respondent tegenover
een aantal gedragingen staat die ofwel volgens de wet niet toegelaten zijn, of die
volgens de west wel toegelaten zijn, maar die
desondanks door grote delen van de samenleving negatief worden onthaald. Enkele
voorbeelden: joyriding, druggebruik, geweld
tegen stakingbrekers, sociale fraude, steekpenningen aannemen, homoseksualiteit,
echtscheiding, belasting ontduiken,...
Op deze permissiviteitsindeks toont de
PSC-kiezer zich het meest moreel gestreng
met 2,17. CVP-kiezers zijn ook moraalridders met 2,48. Het VU-kiespubliek komt
vervolgens aan de beurt, met 3,06, gevolgd
door het FDF-elektoraat (3,16), het Blokpubliek (3,18), de SP-kiezers (3,3) en de

14

PVV-kiezer (3,39). Agalev-kiezers vinden
zichzelf het meest moreel tolerant, met 3,96,
Hoe jonger dus het kiezerspubliek van een
partij, hoe toleranter het blijkt te zijn. De vier
strengste partijen (PSC, CVP, VU en FDP)
zijn meteen ook de vier partijen met het
oudste kiezerspubliek.
Toch kan op de gehanteerde permissiviteitsindeks kritiek uitgeoefend worden. Er
wordt immers geen onderscheid gemaakt
tussen wettelijk geoorloofde ,.gedragingen"
en wettelijk niet geoorloofde. Het lijkt ons
perfekt verdedigbaar dat advokaten van een
nieuwe politieke kuituur een zeer strenge
morele gedragskode aan de dag leggen ten
aanzien van misdrijven als belastingontduiking, sociale fraude, rijden onder invloed of
het aanvaarden van steekpenningen, en tegelijkertijd zeer verdraagzaam staan tegenover maatschappelijk kontroversiële tema's
als abortus of echtscheiding.
(pdj)

PARTIJEN
fr'"K

BREEKT DE CVP?
E zullen het maar onmiddellijk
toegeven:
het is voor VU-ers altijd
een heerlijke bezigheid
geweest om vliegen af
te vangen van de CVP.
De CVP werd in onze
kringen steeds graag
afgeschilderd als de
grote zondebok voor
het uitblijven van meer
Vlaamse zelfstandigheid, als de grote verantwoordelijke voor de slechte papieren in de
schatkist, als de grote verdediger van haar
eigen zuilbelangen. De CVP is een mossel
en een kwal, vis noch vlees omwille van de
interne verdeeldheid tussen de standen en
de tegenstrijdige belangen die deze nastreven.

UITGESPUWD
Het is een beetje een karikaturaal beeld
natuurlijk. De (wederzijdse) afkeer heeft historische wortels. CVP-ers zagen de VU lang
als die kristelijke scteurpartij van zwartzakken die van geen kompromis met België
moeten weten. De VU-ers van het eerste uur
werden door die Vlaamse kristelijke partij
uitgespuwd, sommigen kregen het zelfs aan
de stok met hun werkgever, bij anderen
kwam de pastoor er zich mee moeien. Bij de
VU werd steun geput uit de samenhorigheid
van gelijkgezinden, uit de levenskracht van
een jonge en groeiende partij. Naast sterke
verschillen vertonen de gemiddelde CVP-er
en de doorsnee VU-er vreemd genoeg op
verscheidene vlakken sterke gelijkenissen.
Iets rechts van het centrum, hechten ze vrij
veel belang aan de traditionele waarden, zijn
overwegend kristelijk en diep Vlaams gezind.

OVERLOPERS EN
MALKONTENTEN
De tijden zijn intussen veranderd. De VU is
terug op zoek naar het verloren dinamisme
en entoesiasme van de jaren zestig. De
mandatarissen werden van paria's sociaal
gerespekteerde mensen. Maar zoals ook bij
de andere traditionele partijen van vandaag,
taant het elektoraal blazoen. Het toekomstig
politiek landschap in Vlaanderen is voorlopig
nog zeer wazig. De VU is er met de nieuwe
voorzitter Bert Anciaux vast van overtuigd
om opnieuw die begeesterende en radikale
partij van vroeger te worden.

Wilfried Martens bespreekt de povere resultaten van zijn partij in de BRTNstudio op 24 november.
(foto R. szommer)

vu-senator WUIy Kuijpers stelde
in enkele interviews onlangs dat
ervan een echte politieke herverkaveling in Viaanderen pas sprake zal zijn ais de CVP uit elkaar
spat. Deze partij, ondanks jarenlange elektorale achteruitgang, is
nog steeds de grootste In Vlaanderen. Bij de parlementsverkiezingen kreeg de CVP, net zoals
de SP en de VU trouwens, een
dreun van jewelste. De andere
traditionele Vlaamse partijen
Agaiev en PW konden van hun
jarenlange oppositie niet profiteren en bleven ter plaatse trappelen. De Vlaamse kristendemokraten, het afgelopen weekeinde in
een partijberaad bijeen, zoeken
zoals de andere partijen naar uitwegen. En tegelijkertijd lijken bepaalde CVP-ers op zoek naar wegen om uit de CVP te breken.
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Ook de andere partijen ondernemen pogingen om het tij te keren. Zal de vernieuwing van de statuten die SP-voorzitter Vandenbroucke op poten zette de socialistische
partij van de ondergang redden? Is er voor
een standenpartij als de CVP, met de kenmerkende interne tegenstrijd, naijver en konflikten nog een toekomst? Zal Vlaanderen de
poging van Verhofstadt om de PVV uit te
breiden met onafhankelijken maar ook met
politieke.overlopers uit andere partijen slikken? Zal de intussen ook traditionele partij
Agaiev een tweede adem vinden? En welke
toekomst is voor de nieuwe partijen? Kan
Rossem meer worden dan een verzameling
ontevredenen rond een kleurrijk en kontroversieel demagoog? Zal het migrantentema
op termijn voldoende sterk aanwezig blijven
voor de elektorale overleving van het Vlaams
Blok? Ongeveer iedereen die zich in Vlaanderen politoloog noemt, is met deze en
andere vragen die na 24 november kwamen
bovendrijven bezig. Eenduidige antwoorden
bleven achterwege, en dat kan ook niet
anders. Teveel faktoren die de hertekening
van het politieke landschap zullen bepalen
blijven onvoorspelbaar.
r->
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DEZE WEEK IN

Ee tweede element vormt een artikel dat
de katolieke Gazet van Antwerpen verleden
vrijdag bovenaan haar frontpagina plaatste
onder de titel Aantal CVP-ers lonk naar
liberalen. Rechtervleugel van kristendemokraten vormt blok. Het bericht spreekt over
een tiental CVP-parlementsleden die de
overstap naar de nieuwe Partij Van Verhofstadt zouden wagen. Deze CVP-ers zouden
bovendien de steun krijgen van belangrijke
segmenten van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV), het Verbond van
Kristelijke Werkgevers (VKW) en de Boerenbond. Topmensen van deze drie bewegingen
uit de CVP-zuil zouden al hun kandidatuur
voor de nieuwe partij gesteld hebben.

Het eksamen van
Mieke O.
Minister Mieke Offeciers staat
voor haar grote eksamen.
Over enkele weken moet
duidelijk zijn hoe de begroting
voor 1993 er zal uitzien. Hoe
gaat Offeciers te werk? Wat
kunnen we verwachten?
Een gesprek in Knack.

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de katolieke en konservatieve Gazet van Antwerpen
dit nieuws uit haar duim zou zuigen. De
ontkenning ervan door ACV-premier Dehaene klinkt volgens ons huichelachtig. Er is wel
degelijk wat aan de hand in de ,,rechtervleugel" van de CVP, die zeer misnoegd is over
de al te grote macht van het ACW, de
werknemersvleugel in de partij. Recent vergaderden NCMV-topmensen samen met de
vernieuwers rond Verhofstadt trouwens in
Sint-Niklaas. Verruimers voor een Agenda
2000 zijn ook aktief rond figuren als de CVPer Renaat Van Elslande, aartskonservatief
en publicist Paul Beliën en Coudenbergvoorzitter De Bandt. Veelbetekenend is in dit
verband verder het volgende hardnekkige
gerucht: er zouden nl. koalitiebesprekingen
aan de gang zijn tussen CVP, Vlaams Blok
en PVV om na de gemeenteverkiezingen van
'94 een meerderheid te vormen in de steden
Antwerpen, Gent en Mechelen.

Luikse toestanden
Een oud-minister vermoord en een
gewezen burgemeester die terecht
staat voor korruptie. Luik lieet een
nest te zijn van zwendel, kuiperij,
politieke clan-\orming.
Bericht uit Sarajevo
Knacks Dirk Draulans reed vorige
week met een konvooi hulpgoederen
de omsingelde Bosnische stad
Sarajevo binnen. Zijn reportage,
deze week in Knack.
Speciaal Zomer
Een reis langs fascinerende
vuurtorens. Een staptocht door
Cappadocië, de sprookjestuin van
Turkije. Een wandeling in de
voetsporen van James Ensor
Deze week in het Speciaal-Zomernummer van Weekend Knack.
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3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND
+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKE WOENSDATi
TE KOOP

Vlees noch vis, kwal of mossel, en
wolf in schapevacht. Fraaie namen
zijn het niet. Wegens teveel interne
tegenstrijdige belangen weet niemand wat men aan de CVP heeft.
(foto Dann)

DE LIBERALE
VERLEIDING
Een sleutelfaktor lijkt zeker de evolutie
binnen de CVP te zijn. En wat dit betreft
kwamen de jongste weken een aantal belangrijke elementen aan het licht. Zo stelde
de CVP in Sparrenduin, het vakantie-oord
van een ,,bevriende" zuilorganizatie, de rezultaten voor van een enquête bij de CVPkaders. Daaruit blijkt dat een aantal gelijkenissen (en verschillen!) tussen CVP-militanten en VU-militanten nog steeds overeind
blijven. Bijna 70% van de CVP-kaders vindt
bvb. dat de sociale zekerheid moet gesplitst
worden. En een derde van de ondervraagde
CVP-ers vindt dat Vlaanderen tot het uiterste
moet gaan, desnoods tot de onafhankelijkheid, om volledig autonoom te kunnen beslien. Dit betekent dat de partijen die op de
vijver van het onafhankelijke Vlaanderen
vissen (Vlaams Blok, VU, in toenemende
mate ook PVV), daar nog menig kristendemokratisch visje aan de haak kunnen slaan.
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SCHERVEN RAPEN

~

Het lijkt er sterk op dat Verhofstadt vooral
een hergroepering van rechts in Vlaanderen
nastreeft. We zetten alles nog eens op een
rijtje: de eerste aanwijzing vond men in de
lijst van namen rond Lode Claes die uitlekte
in de ACV-krant Het Volk (zie WIJ 4 juni). Er
IS ook de kommunautaire hard-liner-politiek
die de PVV de jongste maanden voert (wedden dat het niet lang meer zal duren vooraleer de Vlaamse liberalen de ,.dialoog" verlaten?). En nu blijken enkele rechtse CVP-ers
te lonken naar de PVV, wordt er konservatiefliberaal-Vlaams verruimd rond een Agenda
2000, vinden er vergadenngen plaats tussen
NCMV-ers en liberalen en bovendien zijn er
,,rechtse" onderhandelingen aan de gang
om de macht te delen in enkele grote Vlaamse steden.
Tel daarbij het „rechtse" profiel van het
CVP-kader (o.m. wat betreft de doodstraf, de
lasten voor het bedrijfsleven, de verlaging
van de belastingen om het persoonlijk initiatief te belonen, de versterking van rijkswacht
en politie, het migrantenstemrecht,...) en de
cirkel is rond. Indien de interne verdeeldheid
en de eksterne verleiding de CVP breekt,
kunnen de scherven alle kanten opvliegen.
Scherven rapen wordt dan de boodschap.
(pdj)

•^m

TE DIERBAAR
OM NU JA TE ZEGGEN

T

OEN het Verdrag van Maastricht op 7 februari j.l. officieel
ondertel^end werd had niemand
Icunnen vermoeden well<e moeilijke levensloop het beschoren
zou zijn. Niemand was er erg
entoesiast over — het Europees
Parlement was in december bij
de parafering zelfs gestruikeld
over zijn eigen resolutie — ,
maar niemand wou er tegen

zijn.

Behalve de Denen van de Volksbeweging
dan, maar dat verwonderde en verontrustte
eigenlijk niemand. Ze gingen nu voor de
derde keer een kampanje voor Nej Tak
(Neen, bedankt) aan, ook al gaven zij zich
weinig kansen om het te halen.
Per slot van rekening moesten ze rekening
houden met een massaal engagement „pro"
van heel het establishment: de regering, de
Folketing (het parlement), de vakbonden en
de pers. Oproeien tegen die stroom was
vrijwel onmogelijk. Baar kwam bij dat de EGkommissarissen in hels tempo door Kopenhagen defileerden om de Denen te verzekeren van alle weldaden die het Verdrag van
Maastricht met zich zou meebrengen. Ook
kommissie-voorzitter Jacques Delors stak
zijn nek uit.

Andersom, werd de Denen zowat de hel
voorgehouden mochten ze neen stemmen:
geen enkel Legoblokje zou nog in Billund
aangemaakt worden, de Deense landbouw
zou een woestenij worden. Kortom, Denemarken zou hiermee definitief de weg inslaan om... een ontwikkelingsland te worden.
Het is echter anders uitgedraaid, de wereld werd met verstomming geslagen. De
reakties van de pro's, die de duim al aan de
champagnekurk hadden, waren er niet minder om.
Na het Deense referendum had het op het
eerste gezicht nog maar weinig zin om de
ratifikatie van Maastricht voor te bereiken:
strikt juridisch bestaat Maastricht niet meer,
aangezien een wijziging van de verdragen
van Rome slechts kan doorgevoerd worden
men unanimiteit. Wat na het Deense referendum overblijft is dus niet het Verdrag van
Maastricht, maar het Verdrag van Rome,
zoals gewijzigd door de Europese Akte van
1986. Deze stelling werd trouwens zo verwoord door kommissaris Karel Van Miert
namens de hele Kommissie, tijdens de meizitting van het Europees Parlement {in tempore non suspecto), en dat op vraag van
onze fraktie in Straatsburg.

Het was dan op zijn minst hoogst verwonderlijk, zo niet verontrustend, de kategorieke
uitlatingen van de Europese centraiisten te
horen na 2 juni. De voorzitter van het Europees Parlement is in dit Parlement zonder
meer komen vertellen dat we ,,dan maar
moeten doorgaan met 1 1 " , net zoals de

Op een gezamenlijke studievoormiddag van liet VU-Partijbestuur
en de fraktles uit Kamer, Senaat,
Vlaamse Raad en Europees Parlement en in aanweziglield van
Vü-voorzitter Bert Anciaux bepaalde de Volksunie haar houding tegenover het Verdrag van
Maastricht. Globaal gezien komt
deze hierop neer dat ze neen zegt
aan Maastricht omdat dK Verdrag
al te veel vraagtekens oproept. Ja
aan Europa, een aan Maastricht.
minister van Buitenlandse Zaken. De Europese klub van wijlen Spinelli (de Crocodile)
blokletterde: ,,you leave or we do". En
plotseling was het in naam van de demokratie (en niet in die van de rechtsstaat) dat het
,,toch niet kon dat 3 miljoen Denen 317
miljoen Europeanen tegenhielden". Afge-
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zien van het zeer anti-Europees karakter van
die politieke verklaringen, zou het wel eens
kunnen zijn dat hun rekening met klopt, en
dat men lang niet aan 317 miljoen pro's zou
komen.
Op de VU-studiedag werden pro en contra
naast elkaar gezet. (In een afzonderlijk kader
plaatsen wij deze per onderwerp naast mekaar.) De partij wil uit deze ontleding de
gepaste konklusies trekken wat tot het besluit leidt dat Maastricht een onvoldoende
verdient. De Volksunie zal dus tégen de
resolutie van de Belgische Regering stemmen die vraagt Maastricht te ratificeren.
Daarmee volgt de VU met de halfslachtige
houding van het Europees Parlement of van
het advieskomitee Europese Aangelegenheden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Europees Parlement somt in haar
resolutie een overweldigend aantal contra's
tegen Maastricht op maar keurde dan uiteindelijk „met de dood in het hart" een resolutie
goed waarin de nationale parlementen gevraagd werden toch maar te ratificeren. Hetzelfde gebeurde in het Advieskomitee: de
tekst betreurt, vindt het spijtig dat, vraagt de
Regering om verduidelijking, ...maar besluit... Maastricht te ratificeren.
De Volksunie wil duidelijkheid en trekt de
lessen uit haar ontleding: Europa is haar te
dierbaar om nu ja te zeggen tegen Maastricht!
^.^
WIJ — 26 JUNI 1992

WIJ IN EUROPA

WAAROM DE VU MAASTRICHT NU AFWIJST
De Ekonomische en Monetaire Unie
• De VU sluit zich aan bij de doelstellingen, met het oog op de stevige onderbouw van
de „interne markt" door de totstandkoming van een monetaire stabiliteit en een
ekonomische konvergentie.
• Het rapport Cecchini over de interne markt vernoemt wel erg optimistische
vooruitzichten, vooral met betrekking tot de ,,automatische" toename van de
tewerkstelling.
De VU betwijfelt zeer sterk het automatisch verband tussen de besparing op
administratie, wisselkoersen, de ekspansie dank zij de schaalvergroting enerzijds, en
de toename van de tewerkstelling.
• Bovendien is het ,,demokratisch deficit" op dit beleidsterrein zeer groot: de
nationale parlementene verliezen bevoegdheden maar het Europees Parlement krijgt
geen bevoegdheden bij: vrijwel alles zit in het cenakel van de Raad.
De Europese opbouw
• De VU betreurt dat het Europees Parlement niet méér bevoegdheden heeft
gekregen.
• De VU betreurt de ondoorzichtigheid van de procedures (de zogenaamde codecisie
vergt acht beslissingsstadia).
• De vaagheid van het begrip „subsidiariteit" is zeer gevaarlijk. Daarom wil de VU
een snelle definitie van dit begrip per beleidsterrein.
• De VU vindt het komitee van de regio's verre van toereikend voor het verwezenlijken
van de noodzakelijke direkte band tussen het Europees beslissingsniveau en de
regio's zelf.
• Bovendien hebben de regio's nog steeds geen direkte toegang tot het Hof van
Justitie.
• Wel positief is dat regionale ministers gemachtigd kunnen worden een lidstaat te
vertegenwoordigen in de Raad.
Het sociale beleid
• Jammer is dat het sociale Europa ondergeschikt is gemaakt aan het ekonomische
en monetaire Europa.
• Positief zijn de ernstige inspanningen die de Kommissie voorstelt op het vlak van het
op mekaar afstemmen van het sociaal ekonomisch beleid en de sociale samenhang.
Jammer echter dat de lidstaten daar niet zijn willen op ingaan.
• Het sociale Europa met twee snelheden is onuitvoerbaar.
De Europese Politieke Unie
• Het buitenlands beleid is louter intergoevernementeel van karakter. Noch de
nationale Parlementen, noch het Europese Parlement hebben inspraak. Er is een
totaal demokratisch deficit wat helemaal verwerpelijk is.
• In de huidige stand van zaken, mede omwille van het ondemokratisch kader, kan
onder geen enkel beding een begin van gesprek over een kommunautair defensiebeleid aanvaard worden.
• Het is cinisch dat de Westeuropese Unie (WEU) in de ontwikkeling van de Europese
Unie wordt opgenomen, daar waar één lidstaat neutraal is (Ierland), dat niet eens alle
lidstaten WEU-lid zijn, dat van de kandidaat EG-leden Zweden, Oostenrijk, Finland en
Zwitserland eveneens neutraal zijn.
• Negatief is de afwezigheid van het Europees Parlement op de parlementaire
vergadering van de KVSE, zeker nu gepraat wordt over de NAVO als militaire arm, wat
een demokratische kontrole nog moeilijker gaat maken.
• De VU betreurt dat geen bepalingen werden overgenomen die uitdrukkelijk voorzien
in een harmonisering van het wapenuitvoerbeleid van de EG-lidstaten en dat artikel
223 van het EEG-verdrag, dat deze materie buiten de bevoegdheid van de EEG houdt,
niet werd opgeheven.
• De VU eist dat tegen de Intergoevernementele Konferentie (IGK) van 1996 het
buitenlands beleid zich inschrijft in het kommunautair beleid.
Het burgerschap
• De VU is terzake zeer duidelijk: stemrecht voor EG-burgers kan slechts op
voorwaarde dat ze onze taal spreken en zij fiskaal bijdragen.
• De VU zal nauwlettend toekijken op de interpretatie van subsidiariteit tegenover de
,,nieuwe beleidsterreinen" (= niet echt nieuw, maar nu staan ze in het Verdrag):
kuituur, onderwijs, beroepsopleiding, jeugd, konsumentenbescherming, volksgezondheid.
WIJ

26 JUNI 1992
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Het Europees Parlement in Straatsburg.
(foto vum)

Samenvattend kan gesteld worden dat
bij het debat over de ratifikatie van IVIaastricht, de bovenstaande bezwaren zullen
geformuleerd worden als prioritaire aandachtspunten voor de verbetering van de
Verdragen die zal moeten volgen op de
Intergoevernementele Konferentie van
1996.
De volgende punten gelden als voorwaarde opdat de Volksunie het Verdrag
van IVIaastricht zou goedkeuren:
— dat de Belgische staat eist dat voor
het verlenen van stemrecht aan EG-burgers, naast het aantal beperkingen dat al
werd geciteerd (20% van de bevolking —
uitzondering, maksimum 25% van de
mandaten, geen burgemeester) de kennis
van de taal en de fiskale bijdrage worden
toegevoegd (dat kan: de Raad moet hierover unaniem beslissen).
— dat de Belgische ratifikatieoorkonde
een verklaring bevat waarin uitdrukkelijk
gesteld wordt dat het subsidiariteitsbeginsel ook volledig geldt ten aanzien van
onze gemeenschappen en gewesten die
over eksklusieve bevoegdheden beschikken die nevengeschikt zijn aan deze van
de federale overheid.
— het komitee van de regio's moet
bestaan uit regionale verkozenen met 7
Vlamingen op 12 en benoemd door de
regionale departementen en niet door het
federaal departement.

WAALS ONDERWIJS H E E F
NIET ALLEEN GELDTEKORT

D

E krisis in het franstalig onderwijs lijkt op de eerste plaats een
zaak van centen, maar ook de
sociale bewegingen zijn aan
een kritische bevraging toe.
Tussen de vakbonden en de
organisaties van recentere datum, de ouder- en verbruikersverenigingen, is er meer kortsluiting dan samenwerking.
Bovendien blijft het debat tussen het Waalse Gewest en de Franstalige
Gemeenschap de diskussie vertroebelen.

HERTOGINNEDAL
• Waar ligt de oorsprong van de huidige
onderwijsltrisis?
J. Jasselette: „De oorsprong ligt In de
besparingen van het Hertoginnedalakkoord
van de regering Martens-Gol die zowel
Vlaanderen als Wallonië treffen.
Daarbij komt de wet op de regionalisering
waarbij aan de gemeenschappen en de gewesten wél bevoegdheden worden overgedragen maar niet de noodzakelijke middelen.
Het dotatlesisteem is onvoldoende om het
onderwijs te financieren. Vanaf het begin
hebben we vastgesteld dat de dotatie gebaseerd was op het budget van '87 voortgesproten uit de besparingswoede van Hertoglnnedal.
Ten tweede had de dotatie geen evolutie!
karakter; ze was dus niet verbonden aan een
indeks van de ekonomische groei. Wanneer
de ekonomische aktiviteiten toenemen heeft
dit geen weerslag op de dotatie. De dotatie is
enkel gebaseerd op twee faktoren: de indeksen en de schoolbevolking. Verscheidene
andere faktoren werden gewoonweg „vergeten", zoals de automatische salarisverhogingen (o.a. anciënniteit) van het personeel.
Ook een demografische fout werd gemaakt.

„L'ECHEC
SCOLAIRE"
Onmiddellijk hebben de Nationale Bank,
de CRISP, de Kristeiijke arbeidersbeweging
en anderen gewaarschuwd tegen deze katastrofale financleringsmetode.
In de Franstalige Gemeenschap is er een
tekort van 100 a 150 miljard om het ondenvijs
te financieren. In Vlaanderen zijn de problemen van dezelfde aard. Het ACOD-ondenvijs

geeft gelijkaardige cijfers wat het Vlaamse
ondenvijs betreft. Dezelfde budgettaire impasse dus aan beide kanten van de taalgrens. "
m Wat wiilen de leerl<rachten?
J. Jasselette: „Een herziening van de
financieringswet, dat Is duidelijk.

Het franstalig onderwijs is in krisis. De financiële problemen zi|n
slechts het topje van de ijsberg
die een werkelijke krisis van de
hele non-{>roflt-sektor herbergt.
De Westerse wereld is ziek aan
een „ekonomistlsche" iogika
waarbij rentabiliteit het ultieme
kriterlum is. Verzorgend personeel, leerkrachten, opvoeders,
ambtenaren komen in Frankrijk,
de Verenigde Staten, Vlaanderen,
Wallonië de straat op. Salariseisen zijn de konkrete vetlaiing
van hun roep op sociale erkenning. En zoals de filosoof Hegel
reeds beweerde is de behoefte
aan sociale erkenning - naast de
rationaliteit en de begeerte - een
wezenlijk kenmerk van de mens.
Het zou daarom verkeerd zijn de
franstalige onderwijskrisis ais
een louter financieel probleem te
benaderen, dat schrijft ons Denfse Van Dam vanuit Wallonië.
Voor ons weekblad ging zij op
bezoek bij Jules Jasselette, sekretaris van de Ixiikse afdeling
van de socialistische overheidsvakbond. En wat blijkt? De krisis
bij het franstalig onderwijs is veel
meer dan een kwestie van centen.

Hertoginnedal heeft een heleboel eisen bij
de leerkrachten wakker gemaakt. We worden gekonfronteerd met een enorm tekort
aan onderwijzend personeel. We vinden
zelfs geen leerkrachten wiskunde, fisika,
ekonomie, informatika meer voor het hoger
middelbaar. Leerkrachten in geschiedenis
en aardrijkskunde moeten de interims In
wiskunde en dergelijke opvullen, dat kan
toch niet!
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De Waalse politici hebben volgens de
Franstalige leerkraciiten de boter gegeten,
(foto vum)
Dit tekort is te wijten aan de arbeidsvoorwaarden ; les geven in het middelbaar onderwijs wordt hoe langer hoe moeilijker. De
leerkrachten eisen een opwaardering van
hun salarissen, betere arbeidsvoorwaarden,
de nodige middelen om strijd te leveren
tegen het zittenblijven van hoe langer hoe
meer leerlingen en tegen de sociale uitsluiting. Het zittenbliijven, „l'échec scolaire",
neemt dramatische proporties aan. In franken uitgedrukt spreekt men over 15 miljard
kosten voor de Franstalige Gemeenschap.
We zwijgen dan nog over de sociale en
psichologische kosten voor de leerlingen!
Wij eisen dus voldoende middelen om hier
iets aan te doen.

ï>
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DE OVERKANT
Een andere eis bestaat uit het belioud van
de arbeidsplaatsen in het onderwijs. Ool< in
het kader van de strijd tegen het zittenblijven
is dat belangrijk. Minder leerkrachten betekent minder omkadering en meer mislukkingen."
m Sommigen verwijten aan de onderwijsval(bonden liet louter „materiële" l(aral<ter van hun eisen. Over de Icwalitelt van
het onderwijs wordt nauwelijks gepraat.
J. Jasselette: „Ik denk dat de publieke
opinie zich vergist. In onze bijeenkomsten
werden de kwalitatieve eisen vaak veel sterker geformuleerd dan de kwantitatieve. Vele
leerkrachten wensen een radikale hervorming van ons ondenvijssisteem. Naast de
traditionele sindikale eisen zoals salarisverhoging, verbetering van de arbeidsvoorwaarden, heeft de socialistische onderwijsvakbond ook een zeer vooruitstrevend edukatief
projekt. Maar we komen telkens terug op het
probleem van de middelen."
• Hoe zit het met de samenwerking tussen de onderwijssindikaten en de ouderverenigingen?
J. Jasselette: „We kunnen niet spreken
van een geslaagde samenwerking. Ten eerste zijn de ouderverenigingen helemaal niet
representatief en ten tweede laten zij zich
(mis)gebruiken door de minister van Onderwijs. Ze zijn eerder de gegijzelden van de
minister dan een echte partner van de vakbonden. "

KWESTIE VAN
BEVOEGDHEDEN
• De samenwerking tussen de traditionele vakbeweging en de nieuwe sociale bewegingen en organisaties is nog niet voor
morgen?
J. Jasselette: „Dat klopt. Wij als sindikalisten houden ons vast aan onze sindikale
„démarche". Dit wil helemaal niet zeggen
dat we niet willen samenwerken met de
ouders. Integendeel, tijdens de stakingsperiode hadden onze vakbondsafgevaardigden
Hertoginnedal heeft een heleboel eisen bij de leerkrachten losgemaakt. En
iedere avond vergaderingen met de ouders
(f°to vum)
om hen ons probleem uit te leggen. We niet alleen kwantitatieve.
werken liever samen met de ouders dan met
de ouderverenigingen die vaak niet meer
onderwijsvakbond van Luik is voorstanderde Dienst voor Arbeidsbemiddeling en de
dan een groep notabelen zijn."
van een regionalisering van het onderwijs en bijkomende professionele vorming afhankevan de overige non-profit-sektoren. Alles lijk zijn van het Gewest?
m Doet het debat Franstalige Gemeen- naar de regio's!, dat is ons devies.
Spijtig genoeg wordt de houding van de
schap/Waals Gewest zich ook gelden in de
Luikse
federatie niet gedeeld door de andere
onderwijsproblematiek?
Het lager en het middelbaar onderwijs federaties. Maar dat zal wel komen!"
J. Jasselette: „L//feraard. Deprofit-sektor moeten onder de bevoegdheid komen van• Luik geeft eens te meer de toon aan?
valt onder de bevoegdheid van het Waalserespektievelijk de Waalse en de Brusselse
regio; voor het hoger onderwijs is een ge- J. Jasselette: „Zoals zo vaak in de WaalGewest en de non-profit-sektor, waaronder
het onderwijs, onder de Franstalige Ge-deeld beheer noodzakelijk. Hoe kan men nu se geschiedenis!"
meenschap. Dat maakt een samenhangend b.v. het technisch en het beroepsonderwijs
Denise Van Dam
beleid natuurlijk moeilijk. De socialistischelaten afhangen van de Gemeenschap terwijl
WIJ — 26 JUNI 1992
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SOCIAAL

VOLWAARDIGE PARTNER
IN DE ARBEID

V

LAANDEREN kan de verklaring van de „rechten van personen met een mentale handikap" niet naast zicli neerleggen. Deze verklaring — goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 20 december 7 1
stelt dat „geestelijk gehandikapten recht hebben op ekonomische zekerheid en op een
behoorlijke levensstandaard. Ze hebben het
recht op produktieve arbeid te verrichten of
zich bezig te houden met ander zinvol werk
in de mate die hun vermogens toestaan."

BESPARINGSHAMER ~
De VU-fraktie stelt vast dat de beschermde
werkplaatsen, ondanks hun groeiend sociaal
en ekonomisch belang slachtoffer zijn geworden van elkaar opeenvolgende besparingsmaatregelerT Waar in het verleden de
financiering vanuit de verzekeringssektor
groeide met een ritme van bijna 10% per
jaar, werd dit nu teruggebracht tot een groei
van de dotatie met slechts 2.6%. Samen met
het terugdringen van de staatstoelage beschikken BW's hierdoor, alleen al voor 1992,
over minderinkomsten ten badrage van
1.325.764.000 fr.l
Sinds 1989 werden daarnaast nog eens
zo'n 1.5 miljard besparingsmaatregelen opgelegd.
De beschutte werkplaatsen beschikken
over minder inkomsten maar moeten hun
„ekonomische opdracht" (= konkurrentieel
blijven en opdrachten binnenhalen) blijven
waarmaken.

NIEUWE KANSEN
De voorbije 25 jaar hebben de beschutte
werkplaatsen een onvervangbare plaats ingenomen in de reële integratie van mensen
met een handikap. De Vlaamse Beschutte
Werkplaatsen hebben een vooraanstaande
en baanbrekende rol gespeeld inzake aangepaste tewerkstelling in Europa.
Een beleidsmatige investeringspolitiek gesteund op gezond management is voor de
beschutte werkplaatsen een noodzaak.
De beschutte werkplaatsen zijn produktieeenheden waar personen met een handikap
hun volledige professionele ontwikkeling

Recht op arbeid is voor de VU universeel. Het geldt daarom ook voor de
mensen met een handicap in een beschutte werkplaats.
(foto R. szommer)

in een uitgebreide nota vanwege
de VU-Vlaamse Raadsfraktie nemen fraktievoorzitter Paul Van
Grambergen en de kommissieleden Jef Valkeniers en Etienne
Van Vaerenbergh de verdediging
van de Vlaamse Beschutte Werkpiaafóen op zich.
Het „recht op arbeid" is voor de
VU universeel en geldt daarom
ook voor mensen met een handikap.
Met 14.700 tewerkgesteiden waarvan 12.822 gehandikapten
- vormen de beschutte werkplaatsen de belangrijkste partner
In de arbeidsvoorziening van
mensen met een handikap. Er
heerst echter zeer grote onduidelijkheid met betrekking tot de huidige situatie. De toekomstmogelijkheden van de Vlaamse Beschutte Werkplaatsen zijn in gevaar'
Omwille van de diep-menselijke
belangen moet er vlug een einde
komen aan de beroering rond
deze sociaal én ekonomisch belangrijke sektor.

kunnen waarmaken. Zij bekleden een volwaardige plaats in het ekonomisch gebeuren
als toeleveringsbedrijf voor tal van ekonomische sektoren en zijn dus in wezen niet
konkurrentieel maar komplementair aan het
gewone bedrijfsleven. De bedrijfswereld
moet de mogelijkheden van de BW's verder
leren ontdekken, appreciëren en intensiever
benutten!
De werkplaatsen onderscheiden zich van
de gewone bedrijven door de prioritaire doelstelling: de professionele integratie van personen met een handikap.
Tewerkgestelde personen met een handikap hebben door hun handikap een rendementsverliesien aanzien van kollega's in het
gewone bedrijfsleven.
De toelagen die de werkplaatsen van de
overheid ontvangen moeten in de eerste
plaats beschouwd worden als het ondervangen van het rendementsverlies dat het tewerkstellen van mensen met een handikap
en het realiseren van het recht op produktieve arbeid met zich meebrengt.

MAATREGELEN

~

Op korte en middellange termijn moeten
maatregelen worden genomen die de leefbaarheid en toekomstmogelijkheden van de
beschutte werkplaatsen garanderen. Door:

ï>
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SOCIAAL

De beschutte werkplaatsen hebben te weinig mogelijltheden voor degelijl<e sociale begeleiding.
1. de opgelegde beperkingen en gekortwiekte investeringsmogelijkheden dringend
te herzien;
2. de werkplaatsen in staat te stellen
degelijke lonen uit te betalen;
3. mogelijkheden te geven voor degelijke
„sociale beleiding". Het kan niet dat van de
totale weddekost van het sociaal omkade-

ringspersoneel bijna 2/3 moet betaald worden vanuit de eksploitatieresultaten. Het zijn
met andere woorden de gehandikapten zelf
die via rendement en resultaat hun eigen
sociale begeleiding moeten betalen.
4. de opdracht van de werkplaatsen verruimen naar de opvang en beleiding van „zwakkere personen" met een handikap (de zogenaamde ondergrens) en naar de tijdelijke

KINDERSCHOENEN EN
REEDS BEDREIGD
De werking van het Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met
een Handikap — waarin het gehele
Vlaams gehandikaptenbeleid wordt samengebracht en waarvan de VU de algemene principes onderschrijft — staat momenteel nog in haar kinderschoenen. De
beschutte werkplaatsen vinden deze situatie grote hinder en worden in hun
bestaan bedreigd.
Besparingen en herstruktureringskosten (400 miljoen) worden enkel én alleen
op de rug van de beschutte werkplaatsen
doorgevoerd. De huidige minister heeft
immers de reële samenvoeging met de
Fonds 81-instellingen uitgesteld tot 1 januari 1993. Dit houdt in dat deze instellingen verder blijven werken op basis van
de bestaande reglementering en het
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daaraan gekoppelde budget, tenA/ijl aan
de beschermde werkplaatsen besparingsmaatregelen werden opgelegd.
In de schoot van het Vlaams Fonds
worden inmiddels nieuwe besparingsvoorstellen gedaan nog voor de resultaten van een aan de gang zijnde sociaalekonomische doorlichting van de sektor
bekend zijn.
Zo zijn er plannen om te komen tot een
programmatie op basis van het aantal
toegestane arbeidsplaatsen per regio
(weinig zinvol in een zo konjunktuurgevoelige sektor), het beperken van investeringssubsidies, het spreiden van subsidies over '92 en '93, en het weigeren van
subsidies inzake werkkledij, meubilair,
het beschouwen van vroegere subsidies
als renteloze leningen, terugvorderen...
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(toto R. szommer)

opvang van ,,kansarmen" en „sociaal gehandikapten", samen met het kunnen voeren van een doorstromingspolitiek met efficiënte begeleiding (de zogenaamde bovengrens). Een koördinatie met de diverse initiatieven die op dit terreiin bestaan is noodzakelijk.
5. geen beperkende maatregelen te nemen vooraleer de resultaten van de aan gang
zijnde sociaal-ekonomische doorlichting van
de sektor bekend en geëvalueerd zijn;
6. een duidelijke visie op de aangepaste
tewerkstelling en de rol van de beschutte
werkplaatsen daarin te ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken moeten de
middelen van het Vlaams Fonds voorzien
voor de professionele integratie van mensen
met een handikap verhoogd worden.
Daarvoor kan uit verschillende bronnen
geput worden.
Ten eerste zijn er de algemene middelen
van de Vlaamse Begroting.
Ten tweede moet beroep gedaan worden
op de zeer omvangrijke middelen van het
,,tewerkstellingsfonds" (de 0.18 en 0.25 afhouding op de lonen). De federalisering van
dit Fonds is een noodzaak. De opdrachten
van dit Fonds zijn immers tipische gemeenschapsaangelegenheden zoals beroepsopleiding, vorming...
Ten derde moet de sektor ,,tegemoetkomingen" gefederaliseerd worden om een
eigen eenvormig gehandikaptenbeleid mogelijk te maken.
Tenslotte kan ook maksimaal beroep worden gedaan op het Europees Sociaal Fonds.
Koen Van Calmere
— Het vu-dossier Beschutte Werkplaatsen kan
verkregen worden bij de VU-Vlaamse Raadsf raktie, Natieplein 2,1000 Brussel, tel. 02/513.99.50
St. 139.

70 JAAR VLAAMS
GENEESHERENVERBOND
E ontmoetten dr. Robert De Beule in zijn
schitterende
woning
dichtbij het Antwerpse
Middelheim-ziekenhuis de dag van de artsenstaking. Heeft het
Vlaams Geneesheren-

^
^
„Neen, met artsensindikalisme heeft het VGV niets meer te
maken. Onze vereniging, gesticht in Antwerpen in 1922 als Aigemeen Vlaams Geneesherenverbond, had echter wel als oorspronkelijke doelstelling de verdediging van de
beroepsbelangen. En dit tegen de bestaande
machtige, unitaire en frankofone Federation
Médicale Beige. De vereniging was toen in
feite een konglomeraat van lokale artsenkringen. En hoewel deze niet helemaal zijn
verdwenen, zijn we momenteel een echte
ledenvereniging."
De vereniging groeide snel. Het oorspronkelijke ledental, zo'n 40 Vlaamsbewuste geneesheren die hun opleiding in het Frans
hadden genoten, groeide aan tot ongeveer
1.200 leden in 1940. Zeker met de vernederlandsing van de artsenopleiding werden vrijwel alle jonge geneesheren lid van het
AVGV.
In volle repressie werd het AVGV ontbonden, maar even spoedig — in september
1945 — weer opgericht onder de onverdachte naam van Vereniging der Vlaamse Geneesheren van België. In 1958 werd de tijd
rijp geacht voor nog een naamsverandering:
het huidige Vlaams Geneesherenverbond.
De behartiging van de beroepsbelangen
werd evenwel minder prioritair. In oktober
1954 lag het VGV trouwens mee aan de
basis van de oprichting van het Algemeen
Sindikaat van Geneesheren van België, momenteel bekend als de Federatie De Brabander. Samen met de Federatie Wynen vormen
deze twee groeperingen ook vandaag nog
steeds de twee enige erkende artsenfederaties.
Het VGV raakte enige tijd verstrikt in de
rivaliteit tussen de nieuwe artsensindikaten.
In 1970, toen het VGV officieel als beroepsvereniging werd ontbonden, sloeg men echter definitief de weg in van de socio-kulturele
aktie. Nadruk werd voortaan gelegd op de
samenbundeling van Vlaamse artsen, op de
uitbouw van wetenschappelijke vereningingen, op de analyse van medico-sociale problemen, op de kulturele integratie van de

geneesheren in de gemeenschap en vooral
op de volledige vernederlandsing van de
geneeskunde in Vlaanderen, met speciale
aandacht voor Brussel.
Vooral als drukkingsgroep ten voordele
van de vervlaamsing van de geneeskunde
heeft het VGV enkele merkwaardige prestaties op haar aktief. Dr. De Beule haalt er
slechts enkele aan: „De afgelopen jaren
hebben we, samen met andere verenigingen
uit het Overlegcentrum van Vlaamse Vereninging, dossiers samengesteld rond de federalisering van de Sociale Zekerheid. In
Brussel is, vooral onder bezieling van dr.
Joost Rampelberg, sinds 1979 de Vlaamse
Wachtdienst aktief, die ervoor zorgt dat elke
Brusselse Vlaming door een Vlaamse geneesheer kan worden verzorgd. En nog eerder, in 1967, publiceerden we een ruchtmakende enquête over de schabouwelijke taaitoestanden in Brusselse ziekenhuizen."

Twee weken geleden, op zondag
14 |unl, vterde het Vlaams 6enoesherenverbond (VGV) in het
Antwerpse Ela^nveid haar 70»jarig bestaan. Meteen werd ook
een nieuw bestuur aangesteld.
De Antwerpse tongarts en wereldburger dr. Robert De Beule
gaf de voorzittershamer over aan
dr. Raymond Lenaerts. Onder dr.
De Beule, voorzitter van 1969 tot
1974 en opnieuw vanaf 1986, evolueerde het VGV van artsensindikaat tot een hoofdzakelijk sociokulturele vereniging. Een portret
van een vierend verbond.
Is hieromtrent het einddoel wel bereikt?
Onlangs nog kloeg de Brusselse AGALEV-er
Dolf Cauwelier op zijn beurt aan dat hoewel
de Vlaamse patiënten ongeveer 30% uitmaken van het totale patiëntenbestand in de
Brusselse OCMW-ziekenhuizen, het aantal
Nederlandstalige geneesheren hooguit op
15% wordt geschat.
Bovendien zou, volgens een rapport van
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht ,,een
aantal geneesheren niet in het bezit zijn van
een brevet van kennis van de tweede taal".
Dr. De Beule windt zich op: „Natuurlijk
hebben we niet alles bereikt. De taaitoestanden in de Brusselse ziekenhuizen zijn nog
steeds niet in orde. We hebben zelf voorgesteld onze enquête uit 1967 door een nieuwe
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Dr. De Beule: ,,De taaitoestanden in
de Brusselse ziekenhuizen zijn nog
steeds wraakroepend!"
(foto D.V.D.Velde)

Studie te aktualiseren. Minister Chabert van
de Brusselse Eksekutieve heeft daar nu de
volledige greep op, zonder raadpleging van
zijn kollega-ministers en zonder enige medewerking van het VGV, wat ons nochtans was
beloofd. De enquête zou vandaag klaar zijn,
maar we weten van niets. Ook het feit dat de
geneesheren uit de Vlaamse rand rond Brussel zich nog steeds kunnen aansluiten bij de
Franstalige Orde van Geneesheren is ons
een doorn in het oog. Dit gaat toch niet op.
Voormalig vice-premier Hugo Schiitz heeft
dit pogen te wijzigen toen het wetsontwerp
op de Orde van de Geneesheren (dat overigens nooit werkelijkheid is geworden) in de
ministerraad ter sprake kwam. De Franstalige ministers weigerden evenwel pertinent."
Onder dr. De Beule, zelf een groot kunstliefhebber en eminent kenner van vreemde
kuituren, namen de kulturele aktiviteiten van
het VGV een grote bloei. De organisatie van
studiereizen, het bezoek aan tentoonstellingen, het bijwonen van koncerten... het wordt
in hoge mate gewaardeerd door de nog
steeds talrijke leden-geneesheren. En ook
dr. De Beule zal op het volgende evenement,
onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe voorzitter dr. Lenaerts, zeker niet ontbrekenFillp Delos
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NOORD-AMERIKA
De Angelsaksische pers stelt het zo voor
alsof het vrijgevige Kanada de Eskimo's (in
hun eigen taal Inuïts) land „schenkt".
In feite stelt Kanada een vijfde van zijn
oppervlakte, de oostelijke, hoofdzakelijk uit
eilanden bestaande, helft van de „Northvi^est
Territories", ter beschikking van hen die er al
duizenden jaren wonen. Dat doen zij ook met
de westelijke, aan Alaske grenzende helft.
De voorwaarde voor het verkrijgen van het
ene is wel het verzaken aan het andere.
„Onafhankelijkheid" kan men het niet noemen. De Eskimo's mogen er wel naar goeddunken jagen, vissen en vallen zetten. Het
gebied zal als een afzonderlijk administratief
onderdeel van Kanada bestuurd worden. Er
IS geen sprake van een speciaal statuut
(zoals voor Quebec) of van enige graad van
zelfbestuur voor inboorlingen. Deze tekortkoming wordt toegedekt met de weigering,
diskriminatie te bedrijven.
De operatie is al voor 1991 begonnen en
einde 1991 nog niet helemaal afgewerkt
Alles samen betekent zij toch een stap
vooruit voor de Eskimo's. Hun gebied zal de
naam Nunavut dragen en thuisland zijn voor
17.500 mensen.

Het in 1990 heftig uitgebarsten konflikt
tussen Kanadese Mohawks, die hun reservaatgrond verdedigen en een gemeentebestuur die er golfterreinen wilden op aanleggen, IS m 1991 niet uitgedoofd. In januari
vallen 15 gewonden bij een nieuw treffen met
politie. Het golfterremprojekt is inmiddels
opgedoekt. De hele beroering is echter uitgedeind tot de oude kwestie van de ongerechte
landname der blanken. In de bedoelde gemeente (Oka) blijft er spanning heersen tussen blanken en Indianen. Dezen gooien naar
hartelust ruiten uit bij de blanken. De regering van Quebec heeft al meer dan 20
miljoen Kanadese dollar (= meer dan 100
miljoen Bfr.) moeten uitbetalen als schadevergoeding.
Een belangrijker gevolg is de toegenomen
neiging, bij de blanke bevolking en ook bij
haar politieke leiders, om de Indianen als
een afzonderlijk volwaardig onderdeel van
de Kanadese samenleving te aanvaarden.
De Indiaanse kwestie wordt door de Kanadese regering met langer meer als minder
belangrijk en minder dringend behandeld. Zij
wordt opgenomen tussen de andere (Frans
Kanada, hervorming van de Senaat enz.) als
gelijkwaardig.

In afwachting van een regeling verzaakt de
regering aan een omvangrijke, milieuverestorende water-elektrische centrale in Labrador. De Kn-lndianen zijn er namelijk fel tegen
gekant.
Een psichologisch sukses boeken de Indianen ook: voortaan spreekt men niet langer meer van de twee stichtersnaties van
Kanada, Engelsen en Fransen, zonder te
verwijzen naar de Indianen als oerbewoners.
De kleine stam der Pequots, met ver van
New York, slaagt er in — tegen veel jundische haarkloverij en administrieve onwil in —
een kasino te openen. Zij hopen daarmee
welvaart te krijgen en vooral niet langer meer
uit de hand van blanke regeringen te moeten
eten. Of het hun kuituur ten goede zal komen
is een vraag die kan gesteld worden.
Het besef dat de Indianen op gruwelijke
wijze door de kolonizerende blanken behandeld werden, wordt ook m Europa, ook in
Vlaanderen scherper doordat 1992 naderbij
komt. In dat jaar wordt herdacht dat 500
jaren tevoren Amerika door Europa ontdekt
werd. Het zijn jonge Vlamingen die het
initiatief nemen om dan een internationale
voettocht te organiseren, van de Atlantische
tot de Stille Oceaan, 4.500 km ver. Zo willen

•-•^jt%'-'"^'!-<-r^

w

'<IHi^^himiüSMlM

WIJ — 26 JUNI 1992

o,nm,lkliil«JiéiiWi'l^hli.mT.rJiêlkr-

^^létlémllillk

24

^ ^

VOLKEN EN STATEN
ZIJ zich even op het standpunt van de Indianen, van de verliezers der geschiedenis,
plaatsen en de optiek van de blanken relativeren
Hebben de Eskimo's en Indianen, de oerbewoners van Amerika, het moeilijk zicht te
handhaven tegenover de nog steeds opdringende blanken, binnen de wrereld der blanken IS het leven ook moeilijk voor al we in
Latijns-Amerika met Latijns is en m NoordAmerika met Angelsaksisch
De Fransen in Kanada kunnen daarvan
een liedje zingen Bijna hadden zij m 1990
een afonderlijke quasie autonoom statuut in
de wacht gesleept Van al de Kanadese
provincies bleef uiteindelijk alleen TerreNeuve (New Foundland) dwars liggen In
1991 moet dus de hele kruisweg van voren af
aan beginnen
Kanada's eerste-minister Brian Mulroney
benadrukt zwaar het ekonomisch argument
HIJ stelt het voor alsof politieke afscheiding
onvermijdelijk ekonomische neergang tot gevolg heeft
Tegenover een niettemin steeds autonomischer Frans publiek verkiest de eerste
minister zijn regenngsploeg grondig te wijzigen HIJ overhaalt zijn minister van Buitenlandse Zaken — de suksesrijke Joseph Clark
— om hoofd te worden van het mimstene
voor Grondwettelijke Zaken (zeg maar
,,Staatshervorming")
Deze heeft al eerder geschermd met een
Kanadese ,,gemeenschap van gemeenschappen" De ..regenng" van Quebec o I v

Robert Bourassaan dreigt, in de herfst van
1992, een volksraadpleging te organiseren
over „de soevereiniteit van Quebec in konfederaal verband", indien tegen die tijd de
Kanadese regenng met bereid is, een hele
reeks ekonomische, sociale en kulturele bevoegdheden, nodig geacht voor het handhaven van Quebecs Frans karakter, over te
dragen
De aanhoudende Franse druk brengt beweging in het hele politieke landschap van
Kanada en vooral in het politieke denken De
vanzelfsprekendheid van de unitaire, naar
provincies toe gedecentralizeerde Staat,
maakt stilaan ook buiten Quebec plaats voor
een andere zienswijze Eindelijk beginnen
sommige politiekers het bestaan en het bestaansrecht van volksgemeenschappen in te
zien, met alleen van Fransen maar ook van
Indianen en Eskimo's Onder invloed van zijn
minister Clark doet de eerste minister m
september voorstellen om hen allen, ook de
provincies, enig zelfbestuur te gunnen, de
Fransen zelfs waarborgen voor taal en kuituur Het zou een vooruitgang betekenen
tegenover de huidige onduidelijke en onbevredigende toestand, maar allicht ook een
gemiste histonsche kans om tot diepgaande,
strukturele volksnationaal geïnspireerde hervormingen te komen
Hoofddoel van deze voorstellen is alleszins, een volksraadpleging over de onafhankelijkheid van Frans-Kanada te voorkomen
Zoveel staat op oudejaarsdag 1991 nog met
vast

ZUID-AMERIKA
De jongste maanden stonden de kranten
vol met benchten over de Leefmilieu- en
Ontwikkelingskonferentie te Rio de Janeiro,
Brazilië Precies m Brazilië is het duidelijk
hoe innig de louter ekologische oorzaak
(voor de hele wereld), het Amazonegebied,
zoals alle regenwouden, m stand te houden,
verbonden is met leven of dood vn de zgn
primitieve volkeren die er m wonen
In de lente van dit jaar komt dit in het
noorden van Brazilië op schreeuwende wijze
tot uiting Eerst in het woongebied van de
Vanomamz-lndianen, dan m dat van de Makoexi, wordt goud gevonden Zo snel als
destijds m het Wilde Westen komen er goudzoekers op af De Braziliaanse regering reageert schijnheilig op het dringende verzoek
van VS-politici om tenminste een soort reser
vaat af te bakenen Zij doet enkele smokkel
wegen de lucht m vliegen en versplintert dan
het woongebied der Indianen in afzonderlijke
,,eilandjes" en in prospektie-gebieden Daar
komt de dreiging van malaria bij Vele goudzoekers lijden er aan en besmetten de Indianen Velen gaan er aan ten onder Dit is
waarschijnlijk met tegen de zin van de Braziliaanse regering, die er met toekomt, een
enkel hefschroefvliegtuig ter beschikking te
stellen van haar eigen geneeskundige ploegen m die streek

Er IS met alleen Brazilië In Ecuador zien
de Hoaorani-Indianen hun woongebied bedreigd door olie-uitbating, in volle Amazonewoud Verantwoordelijk hiervoor is ditmaal
met een Zuidamenkaanse regering maar de
befaamde, westerse Wereldbank, die alle
ontwikkelingslanden-met-schulden op de
vingers tikt
De toestand m Suriname, het voormalig
Nederlands Guyana, is al lang verward Er
broeien nog steeds opstanden Zeker is dat
Indianen m deze laatste de hand hebben
Een merkwaardig bericht uit de Falklandeilandengroep verdient vermelding Deze
oorspronkelijk onbewoonde, daarna door
Bntten bewoonde eilanden werden in 1982
door het Argentijnse leger onverhoeds aangevallen De Bntten, onder Thatcher, joegen
de Argentijnen er weer uit weg
Begin 1991 worden vier grote boerderijen
met een oppervlakte gelijk aan een vierde
van het totaal der Falklands, te koop aangeboden door een Bntse maatschappij Deze
bepaalt uitdrukkelijk dat aanbiedingen uit
Argentinië ,,niet in behandeling worden genomen" Ongetwijfeld een wijs, vooruitziend
besluit Hoe duidelijker een streek woongebied van een bepaald volk is, hoe minder
twist daarover
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OCEANIE
Verloren in de Stille Zuidzee ligt een Staat,
bestaande uit louter kleine eilanden Hij heet
Vunvatu Op 18 december bencht de Franse
krant Le Figaro in dikke letters „de franstaligen aan de macht"
Vroeger heette die eilandengroep Nieuwe
Hebriden Een gedeelte was Frans, een
ander Brits dominium In 1980 werd het
onafhankelijk
Sedertdien bevinden de
Franstaligen zich, zowel politiek als demografisch in de minderheid en dus m de
oppositie Na verkiezingen is deze minderheid er echter, door sluwe onderhandelingen
met een ,,engelstalige" partij in geslaagd
een koalitie te vormen waann de Franstaligen het hoge woord voeren en de voornaamste posten bezetten
Tot vreugde van de Fransen en verfransten op het met zo veraf gelegen Kanaky (alias
Nieuw-Kaledome) Frans en Engels bestrijden zich dus bij onze gekolomzeerde tegenvoeters En waar blijven zij die voor hun
eigen groep opkomen''
Het rommelt nog steeds in Papoea-Nieuw
Guinea Het eiland Bougainville, deel van de
Salomon-eilandengroep, had zich in mei
1990 onafhankelijk verklaard nadat het een
regenngsekspeditie teruggeslagen had
Toch blijven er besprekingen lopen In
januan belooft de regering van PapoeaNieuw Guinea, een einde te maken aan het
afsnijden van verbindingen, dienstverleningen, geneesmiddelen en voedsel Het geschil draait rond een reusachtige kopermijn
die een groot gedeelte van de inkomsten der
Papoea-regering oplevert Australië heeft
daar belangen in en steunt dus die regenng
Qp het einde van dezelfde maand sluiten
de rebellen met de regenng een vredesakkoord Er wordt algemene amnestie gegeven, het leger blijft waar het is en over het
toekomstige statuut van het eiland wordt
onderhandeld Het wordt waarschijnlijk zelfbestuur Als het vredesproces (die onderhandelingen- het maar uithoudt Want enkele
dagen later laten sommige rebellen al horen
dat ze er met aan denken, hun wapens in te
leveren
Sinds 1975 bezet de republiek Indonesië
gewapenderhand het oostelijke gedeelte van
het eiland Timor Gebruik makend van de
zwakte der Portugese kolonisatoren, die zelf
bereid waren de Wauöere-bevolking zelfbeschikking te verlenen, lijft Indonesië dit gebied m, waarop het historisch noch etnisch
aanspraken kan laten gelden Sedertdien
houden de benchten over de slachtpartijen
tegen de weerstand biedende bevolking met
op Ook ongewapende mensen worden vermoord, tenminste al 200 000 Dat de scholen
alleen m het Indonesisch Maleis (het zgn
Indonesisch) mogen les geven, is daartegen
een detail, ook de ,,hervestiging" van 90%
der bevolking om ,.veiligheidsredenen"
Daar is duidelijk een volksmoord aan de
gang En de Indonesische regering heeft
lange tenen
r>.
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VOLKEN EN STATEN
75'. Wi
In september wordt de Katolieke Kerk van
Oost-Timor lid van de Indonesische bisschoppenkonferentie. Voordien hing zij
rechtstreeks van het Vatlkaan af. Het Vatlkaan wacht echter met zijn goedkeuring
totdat de kwestie uil de agenda van de
Verenigde Naties verdwenen zal zijn. Het
gaat dus om een eenzijdige (afgedwongen?)
daad
Wat hiervan ook zij, zeker is dat de RKbisschop van Oost-Timor in oktober waarschuwt voor toenemende Indonesische repressie door bezettingstroepen.
In november weigert Indonesië aan Portugese parlementsleden de toegang tot OostTimor, omdat dezen geen verklaring wilden
ondertekenen dat Oost-Timor deel uitmaakt
van Indonesië.
Diezelfde maand nog schiet het leger in
een rouwstoet, gehouden voor een man die
omgekomen is tijdens gevechten met Indonesiërs Benchten gewagen van een honderdtal doden. De Indonesische regering
betreurt het voorval maar vergoelijkt het.
Anderzijds belooft h, een onderzoek te verrichten naar de juiste toedracht.
Het bloedbad veroorzaakt enige internationale deining. Waarop het Indonesische leger, bang voor een voorgaande dat het hele
eilandenrijk zou kunnen doen uiteenvallen,
waarschuwt tegen elke ,,inmenging".
Een dag later veroordeelt de goeverneur
van Oost-Timor zelf het legeroptreden.
Volgens het leger bedraagt het aantal
doden ,,slechts" 20. Australische bronnen
beschikken over harde bewijzen van tenmin-

a

km"~^600:

ste 60 en vermoeden een totaal van 200.
Bovendien duiken berichten op over niet één
maar drie bloedbaden.
Indonesië heeft in het Westen machtige
beschermers: de VSA, Groot-Brittannië,
Australië. Laatstgenoemde baat, ten Oosten
van het dichtbij gelegen Timor, in zee een
olieveld uit. In 1989 tekende het al een
akkoord hierover met Indonesië, ofschoon
Oofet-Timor rechtens nog tot Portugal behoort. Na de „incidenten" toont de Australische regering zich verveeld, want ze wil
gauw een ander akkoord, dat inderdaad in
december afgesloten wordt.

Enkele Oosttimorezen worden op 18 december gearresteerd en beschuldigd van
,,subversie", een misdrijf waarop de doodstraf staat.
In weerwil van duidelijke uitspraken en
verzoeken vanwege de Raad van Europa en
de Westeuropese Unie neemt de Europese
Gemeenschap ,,geen maatregelen om militaire steun aan Indonesië op te schorten of
om een embargo in te stellen op wapenleveringen aan dat land" (uit een antwoord van
minister van Buitenlandse Zaken Claes op
een schriftelijke vraag van senator Willy
Kuijpers).

NASCHRIFT BIJ EEN JAAROVERZICHT
Dit jaaroverzicht van de wereldwijde
strijd van volkeren om hun zelfbehoud is
weer eens langer uitgevallen dan verleden jaar. Men kan zich daarover verheugen: het volksbewustzijn blijft wakker,
neemt zelfs toe op vele plaatsen. Men
kan het betreuren: blijkbaar wordt het
nog zo sterk tegengewerkt dat er veel
over te berichten valt. Immers,,,gelukkige volkeren hebben geen geschiedenis".
Maar die zijn er dus ook niet.
Menigeen heeft zich misschien afgevraagd: waarom moet dat, zo'n overzicht? Waarom gaan Vlaams-nationalisten het zo ver zoeken? Is hier geen werk
genoeg aan de winkel?
Zeker is dat zo. Alles hangt echter af
van de ogen waarmee wij dat werk bekijken. Als we alleen maar oog hebben voor
taalrollen, faciliteiten en grondwetsartikelen of zelfs voor het geld dat ten onrechte
naar Wallonië vloeit, dan wordt het begrijpelijk dat alleen die daar zelf niet mee te
maken hebben, ons werk onbelangrijk
vinden.
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Voor ons is dit niet onbelangrijk omdat
wij het in een ruimer kader zijn plaats
geven, in het kader van onze strijd voor
de rechten van de Vlaamse gemeenschap, vooral voor zijn bestaansrecht als
volksgemeenschap.
Hoe langer hoe meer echter kadert dit
bestaansrecht niet meer alleen in België.
Europese strukturen zullen in de toekomst de leefbaarheid van de Europese
volkerengemeenschappen
bepalen.
Zoals die er nu uitzien houden ze geenszins rekening met deze verscheidenheid.
Wij hebben het over de strukturen, de
feiten, de daden: niet over de lippendienst, de tafelredevoeringen, de doekjes
voor het bloeden.
Indien het Vlaamse volk bewust was
van de inzet, zou het al lang storm
gelopen hebben tegen veel van wat m de
EG bekokstoofd wordt. Daarom vinden
wij het belangrijk, te onderstrepen dat
onze onvrede met de gang van zaken in
België géén pietluttig plaatselijk verschijnsel is, geen overblijfsel van een te
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verontachtzamen verleden, maar een Europese ja, een universele aangelegenheid.
Het voorhanden zijn van gelijkaardige
spanningen over heel de wereld doet
toch de vraag rijzen: wat is hier aan de
hand? Gaat het om de overheersingsdrang van het ene volk tegenover het
andere? Zo ja, ligt dan de oplossing van
een Staat-dwanbuis waarbinnen de ondera/orpenen zich maar moeten gewonnen geven aan de veroveraars? Of is een
algemeen-geldende regeling denkbaar
— het nationalisme — die de Staat
dienstbaar maakt aan het Volk en met
omgekeerd?
Is het tenslotte een oplosing, de ogen
te sluiten voor het verschijnsel „volk",
een individualistische wereldburgerschap na te streven en al wie dit niet
aanvaardt in de hoek van de ,,rassisten"
te gooien?
Karel Jansegers

MUZIKALE HOORN
VAN OVERVLOED

E

ENS noemde de beroemde dirigent Herbert von Karajan, nooit
om een boude uitspraak verlegen,
Nikolaus Harnoncourt ietwat smalend „mijn cellistje". Diezelfde
Harnoncourt werd achteraf een
pionier in de uitvoeringspral<tijl<
van de barokmuziel<, Haydn, Mozart en Beethoven. Koor en orkest
werden uitgedund en uitgepuurd.
Het romantische patina, er in de
19e eeuw opgelegd, werd weggewist.

De cantates van Bach gingen transparant
en dinamisch klinken. Haëndel keerde naar
zijn barokorgel terug. Bij Mozart hoorde men
onverwacht een hobo die vroeger in het bos
van strijkers verborgen had gezeten. En
Beethoven kreeg een ander ritme. Het werd
Harnoncourt niet altijd in dank afgenomen.
Soms was verguizing zijn deel. Tussen vooren tegenstanders van dat streven naar autenticiteit woedde een jarenlange polemiek.
Nu is de storm ujjgeraasd. Iedereen is het
ermee eens dat Mozart zowel op een pianoforte als op een Steinway kan, als hij maar
Mozart blijft.
Maar Harnoncourt stond niet alleen. Vlamingen die centraal stonden in het festival
en gewaardeerd werden in het Franse Saintes en het Nederlandse Utrecht, volgden
hem en legden eigen aksenten. Zoals Sigiswald Kuijken, barokvlolist, lid van het Kuijken-kwartet en dirigent van La petitie Bande
waarmee hij o.a. Haydns Die Sctiöpfung,
Mozarts Requim en Bachs Johannespassion
benaderde, maagdelijk, als waren ze nog
nooit uitgevoerd. Zoals Ptiilippe Herrewefif/je, dirigent van het Collegium vocale en de
Chapelle royale van wie ik me vooral de
ingetogen Maria-vespers van Monteverde en
de monumentale Hohe Messe van Bach
herinner.
De lijst is niet af. Ook France Springuei,
Jos Van Immerseel en Walter Boeykens
stonden ooit centraal: de celliste France
Springuei, freel en toch krachtig, zangerig en
toch niet zoeterig in concerti van Haydn en
suites van Bach, Walter Boeykens in werk
van Weber en Mozart (ik denk vooral aan
Mozarts klarinetkoncert, zijn zwanezang), en
Jos Van Immerseel met een heel aparte visie
op Mozarts pianoconcerti, tegendraads,
wars van saloneffekten, met bijzondere aandacht voor de melodische lijn en de retoriek,
en met candensen die in hun gedurfdheid in
de buurt van de jazz komen.

Dit jaar is Roel Dieltiens middelpunt van
het festival. Hij trekt door Vlaanderen met —
ik doe maar een greep uit het programma —
cellosuites van Bach (op 20 september om
14U.30 in de abdij van Postel), sonates van
Beethoven (samen met Jos Van Immerseel,
op 4 oogst om 20u.30 in de Brugse SintAnnakerk), kamermuziek van Haydn (op 2
oktober om 20u. in de gotische zaal van het
stadhuis van Brussel), en concerti van o.m.
Boccherini (in diverse steden van OostVlaanderen).
Roel Dieltiens is de zoon van Lode, ons
bekend als dirigent op het Vlaams Nationaal
Zangfeest. Voor een paar jaar hoorde ik hem
in Aalst. Hij speelde er Tsjaikowski's Roco-

Het Festival van Vlaanderm heeft
een stuk reputatie verworven en
behoort tot de grote evenementen van de Vlaamse gemeenschap. Organisatie en programmatie zijn uitgegroeid tot gigantische ondernemingen en wie de
festivalmagazine '92 doorbladert
moet ai een beetfe ontdeidtingsreiziger zijn om door het bos de
bomen te zien.
Medewerker Wouter De Bruyne,
zelf een verstokte festivalbezoeker, is op stap gegaan en leidt de
geïnteresseerde meiomaan door
het haast onoverzichtelijk aanbod: van bron naar rivier, van
bomen en bos.

co-variaties. Ik ben geen aanbidder van de
Rus. Ik vind hem te weinig Russisch en vaak
te luidruchtig. Maar die variaties mogen er
zijn en de vertolking van Dieltiens was af:
warm, intiem, en zangerig-Slavisch. Voor
een paar weken was Roel Dieltiens te gast bij
Fred Brouwers in het programma De lange
mars van BRTN-1. Zijn huwelijk met de cello
was geen liefde op het eerste gezicht, zo zei
hij. Een werk benadert hij zonder vooroordeel, argeloos bijna. Toch heeft hij grote
bewondering voor Pablo Casals, de kleine
Spanjaard, die hij ook waardeert om zijn
politiek engagement, en voor de Franse
cellist Pierre Fournier die ik ooit met verbazing en in een soort trance beluisterde in
Dvoraks concerto (ik stond met een kaartje
van 25fr. ,,op den uil" in de Gentse opera en
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spaarde achteraf maandenlang om me de
plaatopname te kunnen kopen).
Fournier weet te ontroeren, vertelde Dieltiens, terwijl de Rus Rostropovitsj en de
rijzende ster Yo Yo Ma eerder imponeren.
Grenzen trekken tussen muzikale terreinen
vindt hij absurd. Toch heeft hij een voorkeur
voor de rijpere Dietrich Fischer — Dieskau in
liederen van Schubert, voor Ella Fitzgerald
en Astor Piazzolla, en op zijn eigen gebied
voor de suites van Bach, vooral voor de
vijfde, om haar dramatisch karakter.

HOORN
DES OVERVLOEDS
Maar naar het festival van '92 nu.
Het is uitgegroeid van kleine bron naar
brede rivier. Van Gent, zijn bakermat, trok
het naar kasteel en abdij in de provincie, van
raadhuis in Brussel naar museum in Antwerpen, van elite naar volk. Grenzen werden
verlegd en tema's liepen als rode draad
doorheen het feestelijk gebeuren. Ik bekijk
de programmatic van dit jaar en voel me wat
overweldigd. Er is zoveel moois, op zo korte
tijd. Ik probeer tussen de bomen door nog
het bos te herkennen. Ik veroorloof mij voor u
een keuze. Ze is uiteraard subjektief. Schiet
niet op de pianist.
Brugge is voor mij een heilige plek en een
voettocht waard. Ik heb er wel eens van
gedroomd twee weken in de rust en de peis
van de abdij van Male te verblijven en elke
dag naar Brugge te trekken om er het hele
festival af te werken. Het is een illusie
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•li',m.Trt'iJ:l!r.H
gebleven Toch leerde ik er Hogwood en
Pinnock kennen met hun verfrissende aanpak van de barokmuziek Ik hoorde er voor
het eerst het Requiem van Jean Gilles —
onder leiding van Philippe Herreweghe —
een dodenmis die door haar sereniteit en
haar vreedzaamheid het dichtst aanleunt bij
het gregoriaans
Brugge betekent ook dit jaar tentoonstelling van oude instrumenten en referaat, wedstrijd voor clavecimbel en pianoforte, en
middag- en avondkoncerten m ruimten waar
de oude muziek zich thuis voelt Bach en zijn
tijdgenoten, Spanje en de Nieuwe Wereld
(we zijn in het Columbusjaar) en Lorenzo il
Magnifico staan in het licht De keuze is
moeilijk Ik opteer voor cantates van Bach in
een omstreden versie (ze werden opgenomen bij L'oiseau-Lyre) door het Bach-ensemble van New York onder leiding van Joshua
Rifkin (op 28 juli om 20u 30 in Sint-Jakobskerk), voor het tno in Es opus 100 van
Schubert, een juweel van een dialoog (op 2
oogst om 11 u 30 in de Ryelandtzaal), voor
kwartetten van Haydn en Mozart door het
Kuijken-kwartet (op 5 oogst om 11 u 30 m de
Ryelandtzaal) („Bij Haydn is alles zonneklaar, bij Mozart is het altijd opnieuw een
zoektocht", zegt Sigiswald Kuijken erover),
en tenslotte voor Bachs Hohe Messe, even
massief als de katedraal van Albi en toch
even religieus als een Romaanse abdij (op 8
oogst om 20u 30 in Smt-Walburga)
In Antw/erpen staat Mendelssohn centraal
Wie zijn naam hoort denkt spontaan aan zijn
Midzomernachtsdroom, zijn Italiaanse simfonie en zijn vioolkoncert Maar Antwerpen
biedt een wat minder bekende Mendelssohn
Vanuit zijn bewondenng voor Bach schreef
hij immers ook orgelmuziek (vandaar de vijf
orgelkoncerten in de katedraal — wekelijks
vanaf 5 juli, telkens om 20u 30) en religieus
werk waaronder het oratorium Elias dat door
zijn polifonische struktuur, zijn wijding en zijn
koralen aan de Mattheuspassie herinnert (4
september om 20u in de katedraal) Zijn

FESTIVALMAGAZINE
Om u wegwijs te helpen in de muzikale
overvloed dat het FvV uitstrooit ligt voor
de happige melomaan een gratis festivalmagazine klaar Nieuw dit jaar is ook dat
een knng van Vnenden van het FvV
Internationaal werd opgencht ,,Vnenden" ontvangen tal van voordelen kortingen, een Nieuwsbnef, éen gratis koncert, enz
Lidmaatschap 400fr, slechts 200fr
als men intekent op Festivalabonnement
'92
- Info: FvV, E.FIageyplein 18 te 1050
Brussel 02/ 640.15.25
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JONG GELEERD...
Het FvV heeft steeds grote inspanningen geleverd om jonge mensen bij haar
koncerten te betrekken, zeg maar door
de drempel zo laag mogelijk te houden
Dat het festival slechts voor heren-metstnk en dames-met-diep-uitgesneden-decolleté IS, klopt dus met helemaal
Op tal van plaatsen kunnen jongelui
repetities en koncerten aan zachte prijzen bijwonen Een kleine greep uit het
aanbod
-13 sept om 15u m de Bijloke-abdij te
Gent speciaal voor kinderen generale
repetitie van Anima Eterna (200fr ,drankje en uitleg)
- 18 sept om 20u in Bijloke-abdij te
Gent voor jongelui BRTN-filharmonisch
Orkest met Strauss en Pablo Neruda
(150fr uitleg en koncert)
- 26 sept om 17u 30 Ballet van Vlaanderen in het Gentse Sportpaleis (150,250
of 350fr voorstelling inbegr)
- 9 okt om 18u BRTN-filharmonisch
Orkest m konservatorium Gent (200fr
uitleg en koncert inbegr)

intngant, wiens religieuze muziek bestemd is
voor de kerk, maar geschreven lijkt voor het
paleis En La petite Bande zorgt op 26
september om 20u voor een concertante
uitvoering van Mozarts Cosi fan tutte Je kent
de opera uit het hoofd' Geen nood Het
kontakt tussen Mozart en Sigiswald Kuijken
IS altijd een belevenis
Maar ook de Sint-Baafskatedraal biedt nog
wat moois Wolfgang Sawallisch leidt er op
24 september om 20u het orkest van de
Bayerische Rundfunk m werk van Hindemith
en Bruckner Sawallisch is een van de grote
dirigenten van deze tijd, een uiterst gewetensvol en bescheiden man die met zichzelf
maar de muziek dient Van Hindemith staat
Mathis der Maler geprogrammeerd, een
groots opgezet fresko van engelenzang,
smart en visoen, volledig in de geest van
Grunewalds Isenheimer altaar, van Bruckner
de zevende simfonie, met een ingetogen
adagio, een beschouwing bij de dood van
Richard Wagner
Het festival van Vlaanderen te Gent wordt
afgesloten op 13 oktober om 20u met Haendels Messiah Haendel betekent melodie,
versienng en schittering van instrument en
stem Wie het werk een keer hoorde, kan het
meeneurien Maar Rene Jacobs dirigeert
Dat wil zeggen de partituur herontdekken
en ongewone toetsen aanbrengen

- Info: FvV, Flageyplein 18 te 1050
Brussel 02/640.15.25

jeugdopera Die Hochzeit des Camacho (op
16 september om 20u in deSingel onder
leiding van Jos Van Immerseel) klinkt wellicht even lichtvoetig en nmpelloos als zijn
ander jeugdwerk Mendelssohn staat immers voor zon en vreugde Dramatisch is hij
soms, tragisch nooit
Mechelen stelt de menselijke stem centraal, maar vergeet zijn orgel en zijn beiaard
met Hier zou ik kiezen voor het Requiem van
Faure (op 18 oktober om 15u in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle) De Fransman, zelf met gelovig, schreef de meest
troostvolle dodenmis die ik ken Sommigen
vinden ze wat zoeterig-Frans — wat dat ook
mag betekenen — ik zelf vind ze vervuld van
hoop Er IS ook nog Pro Cantione Antiqua
met een programma rond 500 jaar ontdekking Amerika (op 17 september om 20u 30 m
de kerk van Bruul Leliendaal) Ik heb er de
namen ontdekt van Heinrich Isaac, Thomas
Morley en William Byrd, madrigalen van de
beste soort dus
Uit de hoorn des overvloeds van Gent kies
ik voor drie koncerten in de festivalhal van de
Bijloke-abdij Jos Van Immerseel brengt er
op 7 september om 20u met zijn orkest
Anima Eterna pianokoncerten van Mozart
HIJ doet dat eigenzinnig maar zinnig Philippe Herreweghe biedt op 12 september om
20u o m werk van Lully, hofkomponist en
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MOSSELEN MET
MUZIEK
Het mooie van de FvV-koncerten is dat
deze steeds doorgaan m een prachtig en
historisch kader katedralen, abdijen, basilieken, kastelen, kerken, burchten,
stadhuizen Vaak krijgen de koncerten
ook een gastronomische meera/aarde, zo
zijn er de Koffiekoncerten waarvan wij er
slechts een citeren Op 18 oktober m het
kasteel van Ooidonk waar op 18 oktober
om 11 en om 15 u het Tno Philippez
Pierlot optreedt met brunch en kasteelbezoek
Merkwaardigst zijn wel de koncerten m
Zeeuws-Vlaanderen waar, meer bepaald
in Philippine, muziek aan een mosselmaaltijd gekoppeld wordt ZeeuwsVlaanderen heeft bovendien arrangementen voor muzikaal-toenstische dagtochten uitgewerkt Voor 200fr ontvangt
u bovendien een Kultureel Verrassingspakket met o m een passe-partout voor
gratis museumbezoek
- Info: Festival van Zeeuws-Vlaanderen, Zuldlandstr.111 te 4532 CK Terneuzen

OMSLAGVERHAAL

TOT IN OKEGEM
Van Gent naar Zeeuwsch-Vlaanderen is
maar een stap. Bernstein is er de hoofdmoot.
Je kan er bovendien enkele pareltjes van
architekturale schoonheid ontdekken — ik
denk bvb. aan Sint-Anna-ter-Muyden dat stil
weggedoken achter de wegberm ligt, of je
maakt van je uitstap een dubbel genot:
muzikaal en kulinair.

VLAANDEREN,
EEN FESTIVALKUIL?

Brussel is al lang geen ivoren toren meer
voor Vlaanderen en zijn festival. Uit het rijke
aanbod spreekt me vooral het koncert van
het simfonie-orkest van de Munt op 6 september om 20u. in het Paleis voor Schone
Kunsten aan. Want tussen Mozart en Berg in
merk ik Richard Strauss' Vier letzte Lieder.
Strauss is een meester in het uitzoeken van
de juiste klankkleur. Te veel glans echter,
vind ik, en te salonachtig, een pracht van een
luchtbel, maar een luchtbel. In die vier liederen spreekt een ouder geworden man die
geen schoonheid meer beoogt maar autenticiteit, die niet meer in de eerste plaats het
oor wil strelen maar het hart raken.
Verder is er Murray Perahia met een
Mozartprogramma (op 26 september om
20u. in het Paleis voor Schone Kunsten), een
aanrader als je weet dat de kritici het er
roerend eens over zijn dat zijn vertolking van
Mozarts pianoconcerti het gulden midden
houdt tussen aarde en Olympos, tussen
muze en mens.
Tenslotte suggereer ik een Dvorakkoncert
op 10 oktober om 20u. in hetzelfde Paleis
voor Schone Kunsten. Het cellokoncert en
de simfonie Uit de Nieuwe Wereld zijn geen
bijzonder originele keuze. Toch moet je ze
maar eens horen door de Tsjechische Filharmonie, de strijkers en blazers uit Dvoraks
geboortestreek. Het zingt en het spettert
alom. Men praat altijd over de Slavische ziel.
Omschrijven kan ik ze niet, beluisteren wel.
„Klein is mooi", zegt de filosoof. We
sluiten af met de intieme sfeer van kasteel en
abdij, van museum en provinciestad. Cortewalle en Ooidonk, Terkameren en het kleine
Okegem zijn op zichzelf al een brok poëzie.
Sla het festivalmagazine open en je vindt
wel ergens een trio, een koor of een kamerorkest dat je een moment van intens genot kan
bieden. Ik pik uit het mozaïek twee figuren:
Jordi Savall met IHesperion XX op 7 oktober
om 20u. in de abdij van Terkameren. Bekijk
de film Tous les matins du monde en je wil
die gamba-speler in levende lijve zien.
Tenslotte Jos Van Immerseel met een
Beethoven-recital op 1 oktober om 20u. in
het stadhuis van Aalst. Je kunt Beethovens
evolutie het best volgen via zijn pianosonates, zeggen de kenners. En Van Immerseel is
er niet de man naar om platgetreden paden
in te slaan. Niet te missen dus.
Wellicht vindt de lezer het bos door de
bomen niet meer. Daarom nog een raad: ga
zelf op ontdekking!
Wouter De Bruyne

Aandacht! Een overdosis festival i<an scliadelijk zijn voor uw gezondheid. Na een aanvai van festivalitis valt u in een diepe festivalkuil. (fotos
Ronald Szommer)

Wie waagt nog te ontkennen dat Vlaanderen hét festivalland bij uitstek is?
Haast iedere stad, ieder provincienest
of ieder boeregat pakt wanneer het gaat
zomeren uit met zijn festival (of -letje).
Dan zijn er natuurlijk nog de talloze
Genste-, Lokerse-, Peerse-, Druiven-,
Oogst- en Paulusfeesten, naast Boterhammen en Zwaantjes in het Park, naast
Brasil- en Tropicalparty's en ga zo maar
verder. Of u nu, in hemelse vervoering
gebracht, naar de Hohe Messe van Bach
zit te luisteren in het kader van het
Festival van Vlaanderen, of als een zenuwlijder staat te schokken op Uierrock
in Smeerebbe-Vloerzegem, in beide gevallen geniet u met volle teugen van de
geweldige weelde waarin we ons een
zomerlang kunnen wentelen.
We zijn op het vlak van het festival- en
feestaanbod een verwend volkje geworden. Van half juni tot half september kan
u dagelijks wel ergens terecht, vaak op
meerdere plaatsen tegelijk mocht dat
mogelijk zijn. Wellicht is dit financieel,
maar ook fisisch geen haalbare kaart. De
festivalkuil waarin u dreigt te sukkelen is
diep. Uw gestel kan het begeven of uw
lever weigert nog dienst (wie kan er drie
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maanden lang leven op friet, hamburgers
en lauwe pils in plastikbekertjes?)
Het komt er dus op aan zorgvuldig te
wikken en te wegen, en zelf uw eigen
festivalroute uit te stippelen, naar eigen
vermogen en goeddunken. Keus zat!
Voor elk wat wils en voldoende pils.
Voor een blad als WIJ, met een beperkte redaktie met beperkte leverkapaciteit,
is het een onmogelijke opgave om een
totaaloverzicht van alle muzikale of andere artistieke zomergebeurtenissen te
brengen. Want alleen al het ingaan op de
vele persvoorstellingen die kond doen
van al het fraais dat op stapel staat, zou
nefast zijn voor de gezondheid van de
redaktieleden. Toch zullen wij de komende weken wat graaien in het bodemloze
vat van de zomeranimatie.
Zoals men menig voorwoord van wetenschappelijke studies pleegt te besluiten, schrijven ook wij nu: deze bijdragen
hebben niet de prententie volledig te zijn,
maar zijn een zeer algemeen overzicht
voor belangstellenden. Dit geschrift kan
de bazis zijn voor een brede diskussie
over kwaliteit en kwantiteit van onze
festivals, enzovoorts...
(ts)
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MUZIEK

EEN ZOMER VOL KLANKEN
Voor zwartkijkers zijn we aan een tipische
„Fin de siècle" toe, waarbij vervlakking en
„brood en spelen" hand in hand gaan. Voor
de modale muziekliefhebber zijn echter
hoogdagen-op-een-rijtje in het verschiet: van
bij de éérste vakantiedag kan het al niet meer
op!
Woensdag 1 juli e.k. is het startschot, met
vooreerst een reeds wekenlang uitverkocht
Vorst-nationaal, waar ,,Coca Light" Elton
John komt optreden. Deze énige moderne
troebadoer stelt er zijn (bij Phonogram) pas
verschenen The One voor. Een plaat waar,
na eerste beluistering, weer enkele popklassiekers zullen uit groeien. Bluesliefhebbers
kunnen naar het Paleis voor Schone Kunsten, om er om 20.30 uur mee te swingen
met levende legende John Mayall. Hij was
het grote voorbeeld voor Eric Clapton, Fleetwood Mac en vele anderen zoals ook Robert
Cray en Stevie Ray Vaughn zaliger. Jazzliefhebbers kunnen om 22 uur terecht in het
Kelderke aan de Grote Markt, waar het
Laurie Ooot trio gratis mee te maken is, als
inleiding op een zvendaagse doorheen de
maand juli. En na de openingsnacht, dinsdagavond in de hallen van Schaarbeek, met
niemand minder dan Jorge Ben en Kaoma,
kan je in het teken van Viva Brasil' 92 voor
een nieuwe Mallemunt op het Muntplein
terecht...

KLINKENDE MUNT

~

Want in smamenwerking meXJazztronaut,
de leidinggevende jazzkoncertenpromotor in
het land, komt na Batucada (om 19 uur)
niemand minder dan de Belga-revelatie '91
Marisa Monte (om 20.30 uur) het jazzminnend Muntplein verrassen met haar moderne
Braziliaanse aanpak van traditioneel en hedendaags werk. Eveneens gratis I Net als het
optreden van Cheiro de Choro (om 23 uur) in
de Beursschouwburg. In het teken van de
Oosteuropese muziek kan je donderdagavond terecht voor muziek uit Estland en
Bulgarije, en vrijdag voor de Britse Levellers
Five en La Fille D'Ernest, waarna om 23 uur
Drs. P. in de Beursschouwburg optreedt.

De meer dan 20-koppen tellende Brosella Folk Friends zorgen voor de
animatie tijdens het Brosella Folk Festival. De groep is een los verbond van
muzikanten uit Arjaun, PInel, Zakdoek, Koep Mezon, Goedvolk, De Veske
Volière, From Us to You, e.a.
(foto Geert currinckx)
groep klaar met Ry Cooder, Nick Lowe, John
Hiatt en drummer Jim Keltner (eks-Simon en
garfunkel en Dylan), samen Little Village, op
donderdag 2 juli in Vorst-nationaal. De verwachtingen zijn hoog gespannen...
Het weekende van 4 en 5 juli staat uiteraard helemaal in het teken van de 16de
Torhout-Werchter. Om 10.30 geven de Diestse Scabs de aftrap, zowel in Torhout als in
Werchter, Lou Reed en Bryan Adams zijn de
hekkesluiters.

Het tweede drieluik van Klinkende Munt
heeft volgende week plaats, op dezelfde
dagen en de dezifde uren. Op een rijtje
krijgen we Vlaamse blues van Fukkeduk en
Lenny Pickett (VSA), daarna de knotsgekke
Edward Barton. Verder de China Pig Bluesband, Hon Hammond en het Belgisch Combo, de Back to Normal Band, Rebirth Brass
en in de Beursschouwburg Hugo Matthijsen
zonder Bomen en tot slot een fuif met de
Surinaamse Damebieband. Alle koncerten
op het muntplein en in de Beursschouwburg
zijn gratis!
In de voetsporen van The Travelling Wilbury's —]e weet wel, met ondermeer eksBeatle George Harrson, Dylan en de betruerde Roy Orbison— staat een nieuwe super-
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Wannes van de Velde eet op 24 juli
z'n boterhammetjes op in het Brusselse Warandepark.
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De (eveneens) 16de uitgave van Brosella
Folk (zaterdag 11 juli) en Jazz (zondag 12)
belooft ook weer een muziekfestijn van jewelste te worden. Blikvangers zijn natuurlijk lan
Matthews (eks-fairport Convention en stichter van Southern Comfort) en Andy Roberts,
die eerder optrok met Led Zeppelin en zelfs
Dylan, om dan samen met Matthews in de
VSA Plainsong op te richten. Eveneens op'
de folkdag Polly Bolton en de Schotse groep
New Celeste. Zondagmiddag krijgen we vanaf 15 uur Jazz te horen onder het lover van
het prachtige openlucht-Groenteater, aan de
voet van het Atomium. Treden aan: de Deep
Creek Jazzuits, Let it be 4, Lattuca-Paduart
Quartet, Philip Catherine en Orphy Robinson
& Annavas...allemaal kompleet gratis!
Dit jaar ook weer Boterhammen in het
park, waar we in een volgend nummer uitgebreid op terugkomen. Zeven vrijdagmiddagen, tussen 12 en 14 uur, kan je terecht in
het Warandepark (tussen Parlement ehet
Paleis van Boudewijn), om er weeral gratis
een reeks Nederlandstalige topartiesten mee
te maken. De Vlaamse aanwezigheid in
Brussel zal weer eventjes gegarandeerd zijn.
Op 24 juli zakken Kadril, wannes van de
Velde en Koen De Cauter af naar de hoofdstad en op 31 juli klinken de Snaren en
Gitaren van Paul Depoorter en Hans De
Booy. Augustus brengt Lieven Tavernier en
Raymond, Dirk Van Esbroek en Ingeborg,
Marcel van Thilt en Stef Bos, Miek en roei en
de Gentse Gorki. Op 4 september ronden
Lukas Van der Taelen en Bram Vermeuelen
af. Elke week lezen dichters voor onder een
boom, en is er een vliegtuigprojekt van Jaak
Deconinck. Pat Van Hemelrijck brengt zijn
Patstelling, naast ludieke kommentaar op
het politieke leven door kabaretier en stemmenimitator Dirk De Noyelle...
S.D.

TENTOONSTELLING

BOSSCHAERT VEREEUWIGDE BRUGGE
stelling een aanrader-, een feest voor het
oog, maar ook voor het oor, want de woorden
van gastheer Bosschaert blijven evenzeer
natrillen...

De Brugse kunstenaar Renaat Bosschaerts (Oostende, 1938) is een van de
weinige l<unstenaars van wie liet werl< pral<tisch volledig in het teken van Vlaanderen
staat. Gedurende zijn artistieke loopbaan —
die thans een hoogbloei kent — vereeuwigde
hij honderden stadsgezichten, land- en zeeschappen in ondermeer olieverfschilderijen,
etsen en houtsneden. Tevens is hij sinds
verscheidene jaren de uitgever van een
reeks bibliofiele kunstmappen, telkens gewijd aan het beste uit het oeuvre van een
bekend (vooral Vlaams) letterkundige.

KUNSTMAP
Met genoegen kunnen we thans reeds
aankondigen dat in oktober of november een
nieuwe bibliofiele kunslmap van Bosschaert
verschijnt. De titel; Brugge-Brugge. De map
bevat enkele sprankelende gedichten van
Anton van Wilderode, geïllustreerd met zeven houtsneden van Bosschaert, alle met
zijn handpers gedrukt (rechtstreeks van de
blokken) in de zomer van dit jaar.

Zo verschenen reeds eerder kunstmappen
met teksten van Van Wilderode, Van Ostaijen. Vondel, Gezelle, Timmermans enz., die
hij illustreerde met grafiekprenten. Wat hij
ook schept, het gebeurt op ambachtelijke
wijze, op zijn eigen, oude handpers.

KNOKKE
Een selektie schilderijen, tekeningen en
grafiek, wordt nog tot 30 juni tentoongesteld
in Zaal Pax, Zeedijk 673 te Knokke-Zoute
(dagelijks van 10u. tot 12u. en van 13u. tot

Brugge, een stoere houtsnede door Renaat Bosschaert.
20u.). Voor wie in Knokke-Zoute of de Tuin
van de Noordzee vertoeft is deze tentoon-

Voor verzamelaars van bibliofiele werken,
voegen we eraan toe: tekst gezet in Hollandse Mediaeval punt 16, velijn van Arches (250
gr.), formaat 30 cm x 40 cm, beperkte oplage. De prijs bedraagt 2.700 fr. te storten op
rekeningnummer 000-0694434-11 van „Grabo", R. Bosschaert, Sint-Annakerkstraat nr.
6 te Brugge (tel. 050/33.15.46). De portkosten bedragen 100 fr. Een schitterend eindejaarsgeschenk!
Herwig Verleyen

REDMOND IN KNOKKE
In de marge van het 31ste Internationaal Cartoonfestival van Knokke Heist
wordt dit jaar ook aandacht besteed aan
het politieke karteen in ons land. Er werd
een wedstrijd georganiseerd, los van het
eigenlijke festival, met als tema „De
politieke kartoen in de Belgische dagbladen". Een twintigtal tekenaars zond een
tweehonderdtal werken in, onder wie
Gal, Royer, lan, Serdu en Brasser, waarvan er nu zo'n honderd worden tentoongesteld, lan en Brasser begonnen elk
hun loopbaan bij dit weekblad.

Drie kartoenisten komen in aanmerking voor een prijs: Gerard Alsteens
(Gal), Jan De Graeve (lan) en Ludo Goris
(Ludo). Het laatste woord over wie nu de
eerste prijs in de wacht sleept ligt echter
bij het publiek. Gedurende de loop van
de tentoonstelling van het 31ste Internationaal Cartoonfestiva! mogen de bezoekers hun stem uitbrengen.

De redaktie is verheugd u te mogen
meedelen dat ook vijf van de tien ingezonden tekeningen van onze huidige kartoenist Redmond (Raymond De Feyter) in

Knokke worden tentoongesteld. De vijf
tentoongestelde kartoens van Redmond
verschenen bovendien in WIJ. Langzaam
maar zeker verovert Redmond z'n plaatsje in het panteon der groten, want voor
twee jaar reef Redmond al een belangrijke prijs op het Hoeilaarts kartoenfestival
binnen.
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Potlood scherpen en voortdoen Redmond. Proficiat I
(ts)
— Het 31ste Internationaal Catoonfestlval
van Knokke-Heist is nog tot en met 10
september dagelijks te bezoeken in de Humorlial van de Laguna Beach Duinbergen.
Toegang: 80 fr. Katalogus: 500 fr.
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BOEKEN

WAT GROEIT ER IN MIJNEN HOF? MONET!
De grote Franse impressionist Claude Monet (1840-1926), onlangs in Luik nog uitbundig in de bloempjes gezet, was niet enkel een
uitmuntend kolorist die als geeneen het licht
kon vangen op het linnen, hij was tevens een
gastronoom en een meesterlijk tuinarchitekt
en hovenier.

aanvankelijk maar weinig begrip opbrengen
voor deze onbaatzuchtige inzet van de Amerikaanse tuinier. Maar algauw kwam ze op
goede voet te staan met de Normandische
hoveniers, de dorpers van Giverny —waaronder een aantal familieleden van Claude
Monet— en een heleboel andere kunstliefhebbers (Murray verheft het tuinieren tot de
hoogste kunstvorm) en levensgenieters.

Na een reeks tragische gebeurtenissen
kwam Monet op 43-jarige leeftijd in het
Normandische dorpje Giverny terecht. Monet was pas weduwenaar geworden. Hij was
vader van twee zoontjes, maar had zich
enige tijd daarvoor, toen z'n vrouw nog in
leven was ontfermd over de vrouw en zes
kinderen van de falliet verklaarde en gevluchtte kunstverzamelaar Ernest Hoschedé. Radeloos zocht hij naar een geschikt
huis waar ze allen konden wonen en waarin
hij in alle rust kon werken. Als een geschenk
uit de hemel vond hij het grote, leegstaande
huis in Giverny. Het huis werd opgeknapt en
de tuin onderging na enige tijd een gedaanteverwisseling. Monet richtte z'n tuin in alsof
hij aan een groot impressionistisch schilderij
werkte. De tweede helft van zijn lange,
produktieve leven werd de schilder voortdurend geïnspireerd door het steeds veranderende schouwspel van z'n tuin. Monet realiseerde zich dat hij alle motieven voor z'n
werk in z'n tuin kon vinden. Al het geld dat hij
verdiende investeerde hij in het tuinieren. Op
het laatste van zijn leven had hij zes tuinmannen in dienst. Zijn laatste twintig levensjaren
schilderde hij in de sprookjesachtige hof.
Imposante getuigen daarvan zijn o.a. de
monumentale waterlelieschilderijen.

Na negen maanden keerde Elizabeth Murray terug naar Californië, waar ze haar oude
job terug opnam. Ze had een karrevracht aan
dokumentatie, notities, foto's en souveniers
uit het verre Giverny meegebracht.
Elizabeth Murray is blijven schrijven, fotograferen, tuinieren, bloemschikkingen ontwerpen, lezingen geven en zo nu en dan
schilderen. Want haar levensdoel is meer
dan ooit „om anderen te stimuleren de
natuur te leren kennen en onze kwetsbare,
wondermooie planeet te beschermen. Tuinieren als kunstvorm is hiervoor een prachtig
uitgangspunt."

TUINFEEST
Dat de Normandische tuinders het met
deze filosofie uiteindelijk eens zijn geworden
is meer dan waarschijnlijk. Het rezultaat van
Murray's noeste, onbezoldigde arbeid is veel
meer geworden dan een boek over bloembollen en potaarde, het werd een kunstboek,
gemaakt door een originele kunstenares.

DOLLARS
In 1966 overleed na een auto-ongeluk op
88-jarige leeftijd Monets jongste zoon. Het
hele bezit van de Monets werd aan de Franse
Académie des Beaux-Arts overgdragen. Lange tijd was er weinig interesse voor het
verwaarloosde bezit van Monet.
In 1977 werd de konservator van Versailles, Gerald van der Kemp beheerder van het
huis en de tuinen in Giverny. Van der Kemp
werd geholpen door z'n Amerikaanse vrouw
Florence. Jaren eerder hadden de Van der
Kemps in New York de Versailles Foundation
in het leven geroepen, die fiskaal aftrekbare
bijdragen accepteerde voor de restauratie en
het onderhoud van Versailles. Na presidentiële goedkeuring werd Giverny ook in deze
stichting opgenomen. Amerikanen zijn
steeds gek geweest op impressionistische
kunst, da9rom gaven zij ook nu met gulle
hand voor de restauratie van het domein van
Monet. Zo gaf de stichtster van de Reader's
Digest
Foundation
zomaar
evejjtjes
1.000.000 dollar kado om het paradijs van de
impressionist op te kalefateren.
Het Musée Claude Monet (want zo heet
vandaag het domein van de schilder) is
WIJ — 26 JUNI 1992

Claude Monet: schilder én meesterlijk tuinier.
(foto ap)
momenteel een „bedevaartsoord" voor
hartstochtelijke tuinliefhebbers en kunstzinnigen die dwepen met de grote impressionistische goeroe. Het gekwaak dat u hoort
tijdens een bezoekje aan Giverny is niet
afkomstig van de eendjes op de vijver in de
tuin, maar van de horden Amerikaanse toeristen die, zoals we al zegden, flippen op
impressionistische kunst.

De Amerikaanse tuinier Elizabeth Murray,
geheel verknocht aan Monet en vooral aan
z'n tuin, stelde een subliem kijk-, lees- en
doeboek samen: Giverny, Monets grote liefde. Murray ging uit pure verliefdheid maandenlang gratis werken in de ,,kunstwerken
van Monet". De Franse tuinlieden konden
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Naast de geschiedenis en een uitvoerige
bespreking van de tuinen in Giverny, naast
bijdragen over de kleuren, de lichteffekten,
de Japanse invloeden, het ordenen van de
natuur en de huidige toestand van de tuinen
krijgt u heel wat tips om zelf artistiek te
tuinieren. Praktisch hierbij is de plantenlijst,
de kleurbenamingen en een lijst (enkel met
Nederlandse zaken) waar de planten te koop
zijn.
En nu als de bliksem naar de boekhandel.
Maar let op, want ieder kunstzinnig mens die
dit boek in handen krijgt slaapt niet meer
rustig voor hij écht in de tuinen van Giverny
heeft gewandeld. Na dit „tuinfeest" zal u
nooit meer dezelfde zijn, want een vreemde
verslaving heeft zich dan van u meester
gamaakt: een verslaving aan bloemen en
bloeiende bloesems. Of om het met de
woorden van Claude Monet te zeggen: „Het
belangrijkste is dat ik iedere dag bloemen
heb, iedere dag."
(ts)

— Giverny, Monets grote liefde. Elizabeth
Murray. Uig. J.H. Gottmer, Haarlem, 1992,
130 biz., 990 fr.

EKOFRONT

DOOPCEEL VAN
PREVUURBAKTERIE
IRE BLIGHT is de Engelse benaming van de moderne gesel die
(vooral) de teelt van peren teistert.
•Het is wél opvallend dat in het
Zwitserse standaardwerl< La defense des Plantes Cultivées van
Faes, Staehelin en Bovey, uitgave
1943, deze ziel<te nog niet eens
vermeld staat.
Het is met het bakterievuur,
zoals die ziekte ook nog gefioemd
wordt, zoalé met heel wat „moderne,, ziekten en plagen. Wellicht was die reeds voor
twee eeuwen latent aanwezig, maar enkel
sedert een paar decennia werd de ekonomische schadedrempel overschreden. De oorzaken hiervan liggen voor de hand. Deze
ziekte tast praktisch alle leden van de familie
van de Roosachtigen, waartoe heelwat fruiten siergewassen behoren, aan.

F

GANGBARE REMEDÊT
De toppen van scheuten en bloemtrossen
verwelken en verkleuren snel bruinzwart.
t*/len bemerkt op de schors van stam en
takken omzoomde dode plekken. Van dan af
gaat de verspreiding van deze ziekte zeer
snel, uiteraard in het biezonder bij zeer warm
en vochtig weer. Deze uitzaai gebeurt door
bakterieslijmdruppels die op het zieke hout
terechtkomen door regen, vogels insekten,
bijen en de kweker zelf.
In de gangbare fruitteelt probeert men te
redden wat er te redden valt, door alles wat
aangetast lijkt diep af te zagen en buiten de
fruittuin te verbranden. De wonden worden
afgedekt met een koperkapje en men sproeit
verder met koperoxykloride samen met
spuitzwavel. Het gereedschap wordt ontsmet
met het zeer giftige formol.
Veel werd verwacht van het verbod meidoorn te laten bloeien in de nabijheid van
boomgaarden, maar deze maatregel heeft
bitter weinig rezultaat opgeleverd.
In ons tijdschrift De Lelie van juni 1992
vermelden wij dat zelfs ,,Wageningen" tot
het besluit is gekomen dat besmetting door
bakterievuur vrijwel nooit veroorzaakt wordt
door meidoorn. (Uit het rapport van de vakgroep Fytopathologie en Planteziektekundige Dienst van de Landbouwuniversiteit in
Wageningen; Schouten en Van Teylingen,
1990.)
Deze zienswijze werd trouwens reeds op 8
december 1983 geadviseerd door de Natuur-

beschermingsraad aan de toenmalige Nederlandse minister van Landbouw en Visserij.

ALTERNATIEVE
INZICHTEN
Met die verbodsbepalingen heeft de overheid onbewust de aandacht afgeleid van de
werkelijke oorzaken en derhalve ook van een
mogelijke alternatieve aanpak.
Hoewel Francis Chaboussou in zijn werk
Les plantes malades des pesticides met

Anne-Marie, eindejaarsstudente
Bio-chemie te Leuven vertoefde
rond midden mei in de proeftuin
van Rll< Dedapper. Zij was er in
verband met het samenstelien
van epn lezing over de zogenaamde perevuurbakterie, de Erwinla (Bacillus) amylovora. Omdat over dit netelige onderwerp
nogal wat tegenstrijdigheden de
ronde doen licht Rik Dedapper
het doopceel van deze baicterie,
weerlegt de gangbare middelen
en geeft zijn alternatieve inzichten om de iovaal daadwerkelijlt te
bestrijden.

geen woord over het bakterievuur rept, is het
toch nuttig en nodig dit boek vooral grondig
door te nemen.
Er is vooreerst de bemesting, die zo nodiger dan bij andere kultuurgewassen, in totaalevenwicht moet zijn. Met deze optie vertrekken wij reeds in de boomkwekerij, omdat
men in de bio-fruitteelt ervaren heeft dat
fruitbomen, die gangbaar geteeld werden,
een aanpassing van minstens twee jaar nodig hebben.
Het voorbereiden van de bodem van de
aan te leggen boomgaard gebeurt niet met
verse stalmest, drijfmest, noch chemische
meststoffen, maar met kompost, beendermeel zonder percholoorethyleen en vinasse
of houtas.

33

Niet enkel de pas geplante fruitbomen,
maar verder iedere herfst en lente worden
stam en dikke takken in de herfst gepralineerd met Preicobact; na de winter bespoten
met een verdunde oplossing hiervan. Pesticiden worden niet gebruikt. Wél wordt geregeld gestoven met bazaltlavameel, dit omwille van de gehalten aan magnesium én aan
kiezel. Met stikstof wordt zeer matig omgesprongen.
Einde april wordt de boomschijf rond de
stammen gelegd. Deze bestaat uit zuivere,
hoogwaardige kompost en wordt bedekt met
vers groen materiaal als b.v. netels, die per
einde april nog lang niet aan zaaddragen toe
zijn.
Soberheid inzake het toedienen van stikstof heeft als gevolg dat men geen groeiremmende middelen hoeft toe te dienen. Naar
onze bescheiden mening zijn vooral deze dé
oorzaak dat fruitgewassen hun weerstand
tegen ziekten en plagen zien verminderen,
een uiterste higiëne niet te na gesproken.

MOOIE VERHAALTJES
Het venNondert ons niet dat op de wijze
zoals de fruitgewassen de jongste decennia
op alle vlakken mis(be)handeld werden, latente ziekten en plagen een ruimere kans
krijgen. De mooie verhaaltjes over geïntegreerde gewasbescherming zullen tenslotte
meer als alibi moeten gaan dienen voor een
zoveelste label, dan dat ze onze fruitegewassen werkelijk gezond houden. Biologische
gewasbescherming is een sluitend geheel en
niet zomaar een gedeelte.
En tenslotte is de wetenschap het ons
binnen zeer korte tijd „verplicht" resistente
fruitrassen te bezorgen, maar die mogen dan
weer niet verknoeid worden met gemeen
giftig of gewoon chemisch spul allerhande.
Dat is dan toch nog wat anders dan de
zinloze vernietiging van ons landschappelijk
erfgoed, zoals dit thans verplicht wordt door
een stompzinnige wetgeving.
En de indjaarsstudente Anne-Marie, zult u
vragen.
Persoonlijk hebben wij de allerbeste herinneringen aan de gedachtenwisseling met
een bekwame, sterk gemotiveerde en biezonder vriendelijke jonge vrouw...
Rik Dedapper
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SPORT

DUITSLAND IS DOPING

H

ET was een Spaanse Brabander
die al eeuwen geleden poneerde dat het allemaal kan verkeren. Holland verslikte zich in de
ter elfder ure in allerijl samengeroepen Deense amateurs. In de
verdiend verloren halve finale
gedroeg stervoetballer Marco
Van Basten zich bij momenten
nog als een ordinaire schepper
en dat verhoogde alleen maar
de Nederlandse gevoelens van machteloosheid.

*^W

%^'

STEEN EN BEEN
Het Europees landenkampioenschap vervulde ons tot nog toe met gemengde gevoelens. Er was aanvankelijk de ergernis om het
negatieve afbraakvoetbal. Eindeloos lange
wedstrijden zonder doelpunten, zonder doelkansen zelfs. De gebrekkige arbitrage en de
onvermijdelijke rellen met de Engelse supporters in de binnenstad verhoogden ons
onbehagen. De kwaal schijnt trouwens ongeneeslijk. De kanker van het voetbal.
Daarbij kwam de dubbelhartige houding
van de bobo's, de Nederlandse afkorting
voor bondsbonzen. Zij kloegen steen en
been maar verzuimden maatregelen te treffen. Zij droomden met hun ogen open toen
ze stelden dat het verbieden van de terugspeelbal de wereld zal verbeteren. De werkelijkheid gaat aan hen voorbij. Ze zouden
nochtans beter kunnen en moeten weten.
Michel Platini, beschaamd om wat zijn Fransen er van terecht brachten en bedroefd om
zijn eigen geschonden reputatie, zegde het
al eerder: in de werkelijkheid van elke dag
telt enkel het resultaat; de coach mag niet
verliezen of hij gaat er aan. Hij heeft gewoon
geen keuze. Daarom mochten zijn „blues"
zich verschansen in de afweer, daarom
mochten zij hun intrinsieke aanleg en natuurlijke geaardheid verloochenen. Het kon er
nog allemaal mee door, het werd door de
Franse joernalisten nog geslikt zolang er
maar niet verloren werd. De ontnuchtering
kwam na de pijnlijke nederlaag tegen de op
dat moment nochtans al voor drie kwart
uitgeschakelde Denen dubbel hard aan: van
Platini en zijn ploeg, nochtans getipt als
favorieten en zekere halve finalisten, bleef
geen spaander meer over. La honte, Ie
debacle. Zo zit het voetbal en zijn entoerage
in elkaar en niemand die dat beter weet dan
de bobo's zelf want zij hebben het zo en niet
anders gewild.
Frankrijk en Engeland waren dus de grote
geklopten. We kunnen ons niet herinneren
ooit een zwakkere Engelse ploeg gezien te
hebben. Zeer weinig talent, geen enkel autoWIJ — 26 JUNI 1992

Grote vreugde bij de Denen, nadat Nederland na strafschoppen uitgeschakeld
werd.
(foto ap)

Duitsland is doping en dat zal de
Mannschaft geweten hebben.
Tenminste, zo veronderstelden
het de insiders. Nadat titelverdediger Nederland de ploeg van
Berti Vögts de oortjes had gewassen scheen de afloop van het EK
vastte staan. Oranje zou opnieuw
de finale spelen én winnen. Omdat het Idubje van Rinus Michiels
- de generaal die zich in zijn
diepste binnenste uitsluitend om
„het resultaat" bekommert en
met boude verklaren („voetbal is
oorlog") geschiedenis schreef het meeste talent verzamelde,
voldoende routine kon aanwenden en voor de gelegenheid ook
nog eens een ekstra gemotiveerde indruk maakte.
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matisme, een verzameling kippen zonder
kop. Een stuurloos schip zonder anker en
zonder haven. De bondscoach moest het op
het drijvende eiland dan ook ontgelden. De
kranten eisten de kop van Taylor. Niet van de
spelers natuurlijk, want die konden vermoedelijk niet beter.

WATERLOO
Frankrijk en Engeland, twee van de vaste
waarden van het wereldvoetbal, beleefden in
Zweden hun Waterloo en geen mens die er
om kon treuren wanneer hij „hun spektakel"
evalueerde. Twee landen ook waarin het
seizoen niet lang genoeg kan duren. Van juli
tot begin juni. Voor het opnieuw opladen van
de batterijen is geen tijd en vooral geen geld.
Het ganse jaar door moeten er inkomsten
gegenereerd worden.
Matchen en nog eens matchen. Liefst twee
per week.

SPORT
Van Basten was niet de enige die afging.
Ronald Koeman, Brian Roy, Jantje Wauters
met zijn shoe's als messen: geen één die
nog wist van welk hout pijlen maken. In
voetbal is zoiets mogelijk. Er zijn van die
dagen. Men spreekt dan van over- of onderschatting, van misplaatst zelfbewustzijn, van
verzadiging, van psichische belasting. Allemaal mogelijk. Zeker wanneer voetbal van
„spelen" tot „werken" is geworden. Arbeidsvreugde nihil.

ZELFRESPEKT
Voor het spektakel zorgden in de eerste
plaats de Skandinaviërs zelf. Zweden stoomde met relatief weinig talent naar de halve
finale alvorens door de Duitse dieselstraktor
kansloos te worden vermorzeld. De geestdrift was desondanks groot in Stockholm.
Zweden had zichzelf gerehabiliteerd van eerdere miskleunen (het WK in Italië) en zijn
sportief zelfrespekt teruggevonden. Ingesson, één van de weinig overgebleven resultaatsbepalers van KV Mechelen, was een
absolute uitblinker. Met het thuisland groeide ook Denemarken ver boven zichzelf uit.
Dat de ploeg met het hartelijkste supporterslegioen ter wereld naar de finale doorstootte
was méér dan een verrassing. Het was ook
een blamage voor de alwetende teoretici van
het voetbal. De roodwitten uit Kopenhagen
en omgeving hadden zich, door de omstandigheden, nauwelijks op het tornooi kunnen
voorbereiden. Ze sprongen in allerlaatste
instantie in voor de uiteengevallen Joegoslavische formatie.
Het heette dat de Denen nauwelijks een
taktisch patroon of een fisieke basiskonditie
zouden kunnen aanwenden. Ze meldden
zich zonder grote aspiraties maar ook zonder
psichologische druk. Ze hadden niets te
verliezen en alles te winnen. Ze speelden
met voetballers voor wie vrijheid blijheid
betekende. Dat Nederland en Denemarken
nu al jarenlang de origineelste talenten voortbrengen kan bijgevolg alleen maar door het
opleidingssisteem — voor zover dat al bestaat — worden verklaard. De eksodus van
het Deense talent werd in de voorbije jaren
echter wel voor een stuk afgeremd door de
invoering van het professionalisme en mede
daardoor verdwenen de opvolgers van Morten Olsen gedeeltelijk uit beeld. Maar ze
bleven natuurlijk wel uitstekende voetballers
zoals nogmaals is gebleken. Of de Denen na
hun verrassende penaltyzege tegen Holland
kans maken in de finale is een ander verhaal
natuurlijk maar Oranje sloeg maandagavond
alvast geel uit. Geen Hollander die het kon
begrijpen. Alles liep verkeerd. De ploeg die
tegen Duitsland zo schitterend had gevoetbald kon geen enkele tekortkoming verstoppen en enkele ,,gekroonde hoofden" gingen
volmaakt ten onder. Marco Van Basten, de
modelvoetballer (!) op kop. Wat die zich in
duels onder de ogen van de Spaanse
scheidsrechter allemaal mocht en durfde
veroorloven hielden we niet voor mogelijk.
De beproefde spits werd van slachtoffer tot
beul.

DEENSE DROOM
Van Basten had ook een aandeel in de
likwidatie van Henrik Andersen, de ex-Anderlechtenaar die na een paar moeilijke jaren bij
Keulen zijn beste benen terugvond en zich
drijfnat liep voor een transfer...

De Duitsers, die anders nog niets hadden
laten zien, vonden in hun halve finale zichzelf terug. De dieselmotoren schenen warm
gelopen. De machinerie draaide perfekt.
Niets of toch maar zeer weinig verbeelding.
Maar wat een kracht, welke toewijding, welke
zelfzekerheid. Duitsland won in de voorbije
maanden nooit gemakkelijk maar het werd
nog moeilijker geklopt. In slijtageslagen,
over de lange afstand zijn ze nagenoeg
onoverwinnelijk. Dat was geweten, maar
toch. De regerende wereldkampioenen beginnen vanavond als uitgesproken favoriet
aan de eindstrijd. Er zal een klein mirakel
moeten gebeuren op hen van de Europese
titel af te houden. Maar de Denen dromen
nog. En het is mooi dat het nog kan, dat het
nog mag...
Flandrien

De Duitser Hassler skoort de openingstreffer tegen Zweden,
(foto ap)

DE KLEINE OORLOG
Geen nieuws van het voetbalfront in België. Spektakulaire transfers werden in de
voorbije dagen (nog) niet gerealiseerd. Al
schijnt het naar de topklasse gepromoveerde
FC Boom leeg te lopen... Een veeg teken.
In de koelissen werden er wel slagen
voorbereid. In Brugge en in... Vilvoorde.
VTM wordt de nieuwe shirtsponsor van
landskampioen Club Brugge. De marktleiders vinden elkaar, zegde baas Neels van de
kommerciële omroep.

FRUSTRATIE
Het kan natuurlijk om een puur financiële
en publicitaire deal gaan maar er zou toch
meer kunnen achter zitten. De overeenkomst
moet door de officiële omroep als een halve
kaakslag worden aangevoeld. Zien we in de
eindpoules van de Europacub 1 Club Brugge
rechtstreeks op BRTN voetballen met shirtreklame voor VTM. Dat zit er dus dik in
vermits de televisierechten voor die eindpoules bij de Eurovisie, en dus ook in de Reyerslaan, berusten.
Tussen Club en VTM was het liefde op het
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eerste gezicht. Van het eerste uur af. De
(Brugse) as De Praetere-D'Hooghe, die doorloopt tot in het bondsgebouw, zou daar niet
vreemd aan zijn. De relatie tussen Club en
BRTN werd daardoor vertroebeld. De frustratie was en blijft groot in Brussel. Gewoonlijk
probeert men daar te zalven met ,,de wonderolie Hugo Camps". Wie men te vriend wil
houden valt de eer te beurt door de vroegere
baas van Het Belang van Limburg geïnterviewd te worden. Dat de betrokkenen daarom Het Huis nog geen eeuwige dankbaarheid verschuldigd zijn heeft men in de hoofdstad nog altijd niet begrepen. Maar geen
nood: er blijft nog altijd Anderlecht dat anders redeneert. De uitstraling op BRTN is
groter, grensoverschrijdend. Er is op de
staatsomroep ook meer zendtijd beschikbaar. Men kan zijn rekening inderdaad op
vele manieren maken.
Er moeten overigens nog rekeningen worden vereffend. De hele en halve slagen die
door een uitgelaten Club Brugge in kampioensroes richting Astridpark werden uitgedeeld zijn nog met verteerd. En Neels die nu
met begrippen als „marktleiders" schermt.
We blijven inderdaad een klein land.
WIJ — 26 JUNI 1992

TELEVISIE

ZATERDAG 27 JUNI

ZONDAG 28 JUNI

MAANDAG 29 JUNI

TV 1

TV1

TV1

1730 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinderserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Meisje
uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaanderen vakantieland, toenstische infosene, 19 15 Joker- en
lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 De schone schijn, serie
20 30 Love and Curses, TV-film
22 00 Night court, komische serie
22 30 Nieuws
22 50 Sport op zaterdag
23 10 The Baltimore Bullet, film

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkafee, 16 20 Toen Unku de
vriendin van Ede was, jeugdfilm, 17 30 Gophers,
animatieserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws;
18 10 Ralph S. Mouse, serie, 18 50 Kattenverhaal, tekenfilm; 19 00 De Cosby show, serie,
19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend
20 10 Secret army, serie
21 05 Tijd voor Koen, licht klassiek
22 05 Stress, serie
22 30 Vandaag
22 50 Ziggurat, kunstprogr

17 30 Boes, tekenfilmsene; 17 51 Duupje, kinderserie , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai,
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlinder, toenstische tips, 19 25 Mededelingen,
19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene
20 25 Een gevaarlijk leven, serie
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag.
22 30 Vandaag
23 00 Uitzending door derden

VTM

VTM
17 00
prijs,
19 30
20 00
21 00
22 45
23 00
23 10

Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste
spelprogr , 1 9 00 Nieuws.
Familieraad, spelprogr
Viersprong, spelprogr
King of the Olympics, 2-delige film
Nieuws
VTM-Sport
The girls of Pleasure Island, film

Ned.

1

08 00 In de televisie, animatieserie, 08 05 Naar
Timboektoe; 08 15 De beste clown ter wereld;
08 42 Ko de Boswachter Show, kinderprogr ,
09 02 Een wereMverhaal, sprookjes, 13 00
Nieuws; 16 00 Nieuws, 1714 Solliciteren met
sukses, kursus, 17 40 De architektuur estafette,
Bergen/Zuid-Limburg, 18 00 Boggle, woordspel,
18 28 Rewind, jeugdserie, 19 14 De hoogste versnelling special, automag , 19 28 Growing pains,
serie, 20 00 Nieuws
20 25 Kijk op sport, sportkwis
21 08 Le Soleil Rouge, film
22 54 Champion Arnhem, jumping
23 38 De droom is voorbij, TV-film
01 04 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws, 17 05 Ongelooflijk maar Bardi,
illusionist, 17 31 Man over de vloer, komische
serie, 18 00 Nieuws; 18 19 Onderweg met dieren, dok sene, 18 52 Vijf tegen vijf, spelprogr,
19 19 De baas in huis?, komische serie
19 51 De Verenigde Algemeene, serie
20 20 Flying doctors, sene
21 10 Sonja op zaterdag, praatshow
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 36 Per sekonde wijzer, kwis
23 12 De wereld van Boudewijn Büch, reportages
vanuit Kanada
23 43 Natuurmoment
23 51 Nieuws

Ned.

3

08 55 Nieuws; 14 55 Studio sport: tennis; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal eksta; 19 00 De Kater, serie, 1915 Studio
sport: tennis, 20 00 Nieuws.
20 24 Kenmerk, aktualiteiten
20 57 De Ruimte, voor, van en over jongeren
21 25 Een uitkering is niet leuk, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 45 Nieuws
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TV 2
14 55 Belg. Kampioenschap in Peer, wielrennen
VTM
17 00 Star Trek, the next generation, SF-serie;
18 00 Nieuws; 18 05 Clouseau Special, herhaling, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Regina auf den Stufen, dramaserie
21 00 The good, the bad and the ugly, film
23 45 Nieuws
00 00 Wild, wild world of animals, Kodiak eiland

Ned.

1

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie,
17 05 The A-team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, sene,
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Zorro, serie
21 00 Road to Avonlea, serie
21 45 Alsof het gisteren was, Raymond Ceulemans
22 30 Murphy Brown, serie
23 00 Nieuws
23 15 Kortvlaams, kortfilms

Ned.

1

13 00 Nieuws; 13 45 1000 km voor de boeg;
14 10 NCRV Klassiek, 14 35 Solliciteren met
sukses, kursusreeks, 15 00 Champion Arnhem,
jumping, 17 00 The Muppets, poppenreeks, 18 00
Nieuws; 18 10 Boggle, woordspel, 18 35 O Volt,
R E M , 19 10 Star Trek: the next generation, SFsene
20 15 The Piglet files, spionageserie
20 45 Ook dat nog, konsumenteninfo
21 20 Brandpunt, aktualiteiten
21 50 A cry In the dark, film
23 55 Nieuws

13 00 Nieuws; 16 49 Ja, natuurlijk extra, de
hond, 17 41 Winnie the Pooh, 18 06 Boggle,
woordspel, 18 34 Zij gingen voor goud, OS-dok ,
19 01 Blik op de weg, verkeersmag , 19 30 Roseanne, serie, 20 00 Nieuws.
20 26 Rust Roest, komische sene
21 18 Hier en nu, aktualiteiten
21 47 Prettig geregeld, komische reeks
22 20 Jessica Fletcher, sene
23 06 Flevofestival, hoogtepunten
23 33 Nieuws

Ned.

Ned.

2

09 00 Pingu; 09 05 Babar; 09 30 Buurman Bolle,
serie, 09 40 Achterwerk in de kast internationaal ; 09 55 Ons koninkrijk in 12 delen, dok sene,
10 10 Assepoester, jeugdfilm, 13 00 Nieuws.
19 00 Dick Spanner, poppensene
19 09 Clive James: Postcards, Londen
20 00 Nieuws
20 14 Zomergasten, Ischa Meijer
23 04 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Club Veronica, jongerenprogr, 18 00 Nieuws; 18 20 Big City Metro,
Tokio, 18 50 Countdown, pop, 19 25 Nieuwsbrein, satirisch progr, 19 55 Veronica sport.
20 25 Veronica Film & Video, Flodder goes America
20 55 Veronica goes America, Florida
21 25 Prince of Paisley Park, special
22 25 Killer Instinct, film
00 05 Nieuws

3

08 55 Nieuws, 11 00 lOS-Magzine; 11 30 Omrop
Fryslén Educatyf, 12 00 Het Capitool, debat,
12 45 Stichting Socutera, over epilepsie, 13 00
Thuis in geldzaken, teleac, 13 30 Het fantastische in de kunst, teleac, 14 00 Studio sport:
tennis, wielrennen en atletiek; 1815 Sesamstraat; 18 35 Studio Sport
20 10 Sexe & Money, dok
21 00 Dear Rosie, kortfilim
21 11 Africa — The orphan generation, dok
22 00 Nieuws
22 07 Damned in the USA, dok
23 15 Thailand for sale, dok
23 45 Van liefde gesproken
23.47 Nieuws
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Ned.

3

08 55 Nieuws; 14 00 Tennis: Wimbledon, 1810
Britse en Amerikaanse literatuur, Thomas Pynchon, 18 45 Sesamstraat, 19 00 Omgaan met
stress, teleac, 19 29 De specialist, de cardioloog,
20 00 Nieuws.
20 25 Spoorkoorts, dok
20 55 Muziek notes
21 25 Steden des tijds, Zienkzee
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 00 Tennis: Wimbledon
23 30 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 30 JUNI
TV1
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 51 Duupje, jeugdsene, 17 55 Tiktak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en
meedogenloog, sene, 18 35 Avonturenbaai,
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlinder, toer tips, 19 25 IWededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 De wereld van de dieren, de buideldieren
,20.35 Married witli children, komische sene
21 00 De Goriiia, politiesene
22 30 Vandaag
22 55 Tekens: Al Andalus, dok

WOENSDAG 1 JULI

DONDERDAG 2 JULI

TV1

TV1

17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie,
17 51 Duupje, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene,
18 35 Avonturenbaai, jeugdsene, 19 00 Buren,
sene, 19 22 \^kantievlinder, toen tips, 19 25
Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kamers te huur, sene
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, sene
21 15 Margriet, praatshow
22 30 Vandaag
22 55 Op weg naar het oostland, TV-spel
23 40SO What? I, jazz

17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie,
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws;
18 10 MOOI en meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22
Vakantievlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen,

19 30 Nieuws.
20 00
20 45
21 30
22 30
22 55

Schwarzwaldklinik, sene
Under cover, spionageserie
Panorama, aktualiteiten
Vandaag
Blume in love, film

VTM
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmsene,
17 05 The A-team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie;
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Rad van fortuin
20 30 The Pink Panther Strikes Again, film
22 15 Telefacts, aktualiteiten
23 00 Nieuws
23.15 Embassy, dramaserie

Ned.

1

10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10
Mag ik eens met je praten?, praatprogr, 13 00
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie,
sene, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 17 30 Tijdsein
1, aktualiteiten, I 8 I O . J 0 Jongerendag '92, impressie, 18 35 Blackout, woordspelletje, 19 04 De
blik op oneindig, dok , 1 9 30 Voorbeeld moet
volgen, dok , 20 00 Nieuws.
20 25 Miami Wild, natuurdok
21 08 Tijdsein II, aktualiteiten
21 43 EO Jongerendag '92, impressie
22 35 Antenne: Het beslissende evenwicht, dok
23 25 In beeld: Maarten 't Hart, portret
23 50 Mijmeringen
23 55 Nieuws

Ned.

17 00 Super 50, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00
Nieuws
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Rad van fortuin
20 30 Rap Klap, spelprogr
21 00 Baywatch, sene
21 45 Hardcastle & McCormick, serie
22 45 De blauwe revolutie, natuurserie
23 20 Nieuws
23 45 Hill Street Blues, politieserie

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmsene,
17 05 The A-team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie,
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Rad van fortuin
20 30 Tien om te zien, show
21 45 Hunter, sene
22 30 Rescue 911, echt gebeurde verhalen
23 15 Nieuws
23 30 Friday the 13th, sene

Ned.

Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 20 The major and the minor,
film, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 De roep van
de zee, natuurdok , 19 301000 km voor de boek,
van Enkhuizen naar Eernewoude, 20 00 Nieuws.
20 25 De waterspiegel, informatief zomerprogr
22 00 Father Dowling, misdaadserie
22 50 De Romaanse kuituur in Toscane, dok
23 45 Nieuws

1

13 00 Nieuws; 17 04 The Arctic, dok , 1 7 34
Ferris Bueller, tienersene, 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Het groten dierenrijk, krokodillen,
18 55 Mom P.I., detektivesene, 19 18 AVRO Zomervitaminen, hits, 19 30 True colors, sene,
20 00 Nieuws
20 25 't Was stil op straat, nostalgische sene
21 20 Televizier, aktualiteiten
21 58 L.A. Law, advokatensene
22 42 Filmreview, filmmagazine
23 08 Morgen kan 't beter, over kwaliteit
23 32 Hollands dekor, literaire wandeling
23 46 Nieuws

2

13 00 Nieuws, 17 05 Verhalen van moeder de
gans, 17 14 Boes, tekenfilmserie, 17 25 Hier is
Aubrey, tekenfilm, 17 41 De grote meneer Kaktus
show; 18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, sene, 18 40 Daar kommen de schutters, sene,
1913 Vijf tegen vijf, kwis, 19 42 Police rescue,
sene
20 37 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 08 De verleiding, reeks over reklame
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 27 Golden girls, sene
22 54 Favoriete schrijvers, Adnaan van Dis/Yvonne Keuls
23 27 Museumschatten
23 38 Nieuws
Ned.

VTM
VTM

Ned.

2

13 00 Nieuws; 16 00 Kort klassiek; 16 08 Bekijk
het maar, kinderprogr , 1 7 31 Babes, komische
serie, 18 00 Nieuws; 18 21 Expo '92 Sevilla,
Cuba en Ierland, 18 49 Candid camera, verborgen
kamera, 19 12 Kieskeurig, konsumentenprogr
19 46 Onze ouwe, misdaadsene
20 48 Dit wilden we even kwijt, column
20 53 Love Letters in muziek, kompilatie
21 36 Tros Aktua, aktualiteiten
22 05 In kortgeding, rechtszaken
22 34 Milieuprijsvraag
22 41 TROS TV-show op reis, praatprogr
23 33 Nieuws

3

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon, 1810
Ca Va, Franse kursus, 18 45 Sesamstraat, 19 00
Verhalenvertellers, sene, 1912 Tennis: Wimbledon; 20 00 Nieuws.
20 25 Vrouwen vertellen, dok sene
20 55 Let's dance, sene over dansen
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 00 De Spaanse erfenis, teleac
00 00 Nieuws

Ned.

13 00 Nieuws; 17 30 Vriend of vijand, jeugdfilm,
18 00 Nieuws, 18 20 The new WKRP in Cincinnati, een nieuwe aanwinst, sene, 18 50 Top 40,
19 25 Nieuwsbrein, satirisch progr , 19 55 American Gladiators, sportevenement
20 45 Nederland Muziekland, showprogr
21 35 Veronica goes America, Tom Egbers in Key
West
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Grand Slam, dramasene
23 25 The Arsenic Hall show, praatshow
23 50 Nieuws

Ned.
Ned.

3

08 55 Nieuws; 14 00 Tennis: Wimbledon; 18 45
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, sene,
19 12 Tennis: Wimbledon; 20 00 Nieuws.
20 20 Stichting socutera, epilepsie
20 30 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws
21 00 Wat een kleuren, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport-joernaal
22 30 NOS-Laat
23 00 Nieuws

37

2

3

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon; 18 45
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, serie,
19 12 Tennis: Wimbledon, 20 00 Nieuws.
20 25 Je moet geen slapende honden wakker
maken, trillersene
21 17 Gitaargiganten, Jazz-Rock en Fusion
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 00 Sprekend over de Middeleeuwen, teleac
2310 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 3 JULI
TV 1
17.28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie;
17.51 Samsonklip; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws;
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Avonturenbaai, serie; 19.00 Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, toer. tips; 19.25 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 Zeg ens euh, spelprogr.
20.30 River's edge, film
22.05 Sledge Hammer, serie
22.40 Vandaag
23.00 Kijk uit!, verkeerstips
23.05 Dokument: In het rusthuis, dok.
00.00 Thriller: De schreeuw, trillerserie

VTM
17.00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie;
17.05 The A-team, serie; 18.00 Nieuws; 18.05
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie;
19.00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis
20.00 Rad van fortuin
20.30 Soundmix show
21.30 Murder of Mary Phagan, TV-film
23.30 Nieuws
23.45 New Mike Hammer, serie

Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.48 Young Ramsay, jeugdserie;
17 37 Parker Lewis can't lose, jeugdsene; 18 03
Boggle, woordspel; 18.31 Ja natuurlijk — bloemen en planten; 19.00 De Cosby show, serie;
19.28 Zo vader, zo zoon, spelprogr.; 20.00
Nieuws
20.25 Rockabye, film
22.02 Spiegels, praatshow
22.40 Cheers, serie
23.04 Dokument: Doorgaan, dok
23 39 Miniatuur, meditatie
23.46 Nieuws

Ned. 2
13.00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18.21 Zoovenirs,
de olifant; 18.54 Bananasplit, verborgen kamera;
19.37 America's funniest home video's, grappige
opnamen.
20.05 Vocaal Centraal, showprogr
20.43 Te land, ter zee en In de lucht, tobbedansen
21.38 'Allo 'Allo, komische reeks
22.10 Vrijdag Robinson, amusement
22.53 The morning after, film

Ned. 3
08.55 Nieuws; 14.00 Tennis: Wimbledon; 18.45
Sesamstraat; 19.00 Verhalenvertellers, sene;
19.12 Tennis: Wimbledon; 20 00 Nieuws.
20.25 Zomerjazz bij de NOS, dok.
21.26 Groosland, dikke-mensen ballet
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.10 Prince live, koncertregistratie
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James Coburn trekt als biljarter van stad tot stad in The Baltimore Bullet.
Zaterdag 27 juni op T V 1 , om 23u.10.

ZATERDAG 27 JUNI

WEERWRAAK
IN BALTIMORE
Amerik. film van Robert Ellis Miller (1980)
over twee biljarters die al spelend, gokkend en vrouwen versierend door het land
trekken. James Coburn en zijn beschermeling Bruce Boxleitner wachten op een
konfrontatie met Omar Sharif. (TV1, om
23U.10)

ZONDAG 28 JUNI

THE GOOD, THE BAD
AND THE UGLY
Klassieke spagettl-western van Sergio Leone (1967). Het was het laatste deel van de
trilogie met Clint Eastwood en Ennio Morrlcone schreef de Intussen legendarisch
geworden muziek. (VTM, om 21 u.)

MAANDAG 29 JUNI

DE ONWEERSTAANBARE
Jean-Paul Belmondo is een schrijver van
spionageromans die bij gebrek aan inspiratie zichzelf, zijn buurvrouw en zijn uitgever een rolletje bezorgt in zijn nieuwste
verhaal. Grappige film van Philippe de
Broca (1973). (RTBfl. om 20u.10)

DINSDAG 30 JUNI

DE PINK PANTHER
SLAAT WEER TOE
Hoofdinspekteur Dreyfuss is na de zoveel-
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ste zenuwinzinking vast van plan voorgoed
af te rekenen met die vreselijke Peter
„Clouseau" Sellers. Blake Edwards regisseerde In 1976 deze vierde Pink Pantherfilm, wellicht de beste in de serie. (VTM,
om 20U.30)

WOENSDAG 1 JULI

THE MAJOR
AND THE MINOR
Sprankelende romantische komedie van
Billy Wilder (1942), zijn eerste Amerikaanse realisatie nadat hij voor het HItlerregIme
in Duitsland was gevlucht. Ginger Rogers
vermomt zich als een twaalfjarig meisje en
raakt zo verliefd op Ray Milland. (Ned. 1,
om 16U.20)

DONDERDAG 2 JULI

VAN DE LIEFDE
Amerik. film van Paul Mazursky (1973) met
George Segal, Susan Anspach en Kris
Kristofferson. Een gescheiden Amerikaanse advokaat in Venetië weigert zich neer te
leggen bij het feit dat zijn vrouw van hem is
weggelopen... (TV1. om 22u.55)

VRIJDAG 3 JULI

THE MORNING AFER
Alex Sternbergen grijpt steeds vaker naar
de fles nadat haar fllmkarrière en haar
huwelijk in het slop raakten. Na een zoveelste nachtje stappen wordt ze wakker in
een vreemd bed. Jane Fonda akteert in
deze film van Sidney Lumet (1986) niet op
niveau. (Ned.2, om 22u.50)

BIOS

HOE EEN VROUW ZIJN EN HET OVERLEVEN
My Girl is zo'n film die gewoon niet echt
goed gemaal<t is, maar die daarnaast zo'n
pertel<te familiefilm is dat je er weinig over
kunt vertellen. Moeders en meisjes van tweemaal zeven zullen doosjes Kleenex (c) nodig
hebben vooraleer ze de zaal binnentreden.

VADA SULTENFUSS
Met het meisje Anne Chlumsky is een ster
geboren en haar tegenspeler Macauly
(Home Alone) Culkin steelt eveneens je hart.
Een vetgemeste Dan Aykroyd speelt pappa
en een te bonestakerige Jamie Lee Curtis is
het liefje van pappa, want mamma stierf
reeds bij de geboorte.
Dit is het verhaal van Vada Sultenfuss,
dochter van weduwnaar/begrafenisondernemer Harry, een gesloten, sobere en ernstige
man, die nauwelijks of nooit luistert naar wat
Vada te zeggen heeft. Vada is een levendig
jong meisje die samen met haar bloedbroeder Thomas J. de omgeving onveilig maakt.
Thomas is haar tweede keus voor geliefde,
op de eerste plaats kamt haar leraar, meneer
Bixler. Vada is een hypochonder die om de
haverklap bij de dokter staat en hem verwijten maakt wanneer hij niks vindt. Op en dag
komt de vrijgevochten Shelley bij Harry werken als maquilleuse voor de overledenen.
Harry wordt hopeloos verliefd, zodat zelfs
Vada jaloers wordt. Oma Sultenfuss is er
ook, een demente oude vrouw die soms voor
een echt komische noot zorgt, zonder oneerbiedig te worden.
Zakdoeken klaar en daarheen I

HOE EEN VROUW ZIJN.,.
De Spaanstalige films die ons in het verleden bereikten droegen meestal het stempel
van Bunuel, Saura en recent ook Almodovar.
Nu verscheen er echter een nieuwe ster aan
de Spaanse regisseurshemel: /4na Béien. Ze
had reeds met film te maken toen ze dertien
was, als aktrice in Zampo y yo, sinds die tijd
bleef ze optreden op én het teater én in de
film, waaronder La colmena (Mario Camus),
La casa de Bemarda AIba (Mario Camus)
en Divinas palabras (José Luis Garcia Sanchez) opvielen bij de internationale kritiek.
BéIen liep al een hele tijd rond met de idee
om zelf een film te gaan maken en toen haar
Como ser mujer y no morir en el intento
werd aangeboden, kon ze nauwelijks weigeren. Dit was een te geschikt onderwerp en zo
van vrouwelijkheid doordrongen, dat ze de
uitdaging moest aangaan. Ze ging ze en
won.

Peter Pan van Disney. Al sinds 1953, maar onverwoestbaar!

...EN HET OVERLEVEN
Een vriendin vertelde ons over een kleine
woordenwisseling die ze had met haar man.
Het ging over een ochtend waarop ze vroeg
of hij hun zoontje eens naar de school wilde
brengen. Waarop de man kloeg: ,,Zeg weet
jij wat ik allemaal moet doen?". Waarop de
vriendin een hele opsomming hield van wat
hij wel moest doen. Met stijgende verbazing
stond hij haar aan te kijken, maar toen ze
hem vroeg of hij wist wat zij allemaal nog wel
te doen had, moest ie het antwoord schuldig
blijven. Dat is zowat de toon van deze eerste
film van Ana BéIen.
Carmen (Carmen Maura, weer eens gewoon schitterend) is 42 en heeft het niet
gemakkelijk. Ze is voor de tweede maal
gehuwd met de suksesvolle evneens gescheiden Antonio (Antonio Resines), die het
als platenproducent ook moeilijk heeft om bij
te blijven en die het heel gewoon vindt om 's
avonds thuis te komen en verzorgd te worden.armen is joernaliste en ziet zich in haar
beroepsleven voorbijgestreefd door mannen, en ook thuis wordt ze verondersteld
tweede viool te spelen, terwijl ze als getrouwde werkende vrouw toch maar liefst twee
dagtaken heeft. Het wordt Carmen allemaal
te veel. Rond Carmen zien we ook een hele
serie in hun dromen gefnuikte vrouwen paraderen.
Pas op, dit is zeker geen zeurderige film, je
kunt er behoorlijk om lachen ook en wij
hopen dvele mannen deze film zullen gaan
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bekijken en 's avonds even in eigen hart
schouwen, voor vrouwen is deze film in ieder
geval een must.

NOG ENKELE
NIEUWERTJES
De eerste nieuwe is een ouwe: Peter Pan,
een Disneyklassieker. Deze in 1953 voor het
eerst uitgebrachte tekenfilm blijft bekoren,
omdat het verhaal onverwoestbaar is, dat
heeft de recente Hoo/(-verfilming reeds aangetoond.
Christian Slater is de hoofdvertolker van
Kuffs, een soms erg leuke film van Bruce A.
Evans, een politiekomedie waarop Eddie
Murphy het patent scheen te hebben.
En dan is er ook nog Hearts of Darkness
van Eleonora Coppola. Dit is een fascinerend
dokument over hoe de 3 golden Globe, 3
Oscars en Gouden Palm te Cannes winnende Apocalypse Now werd gemaakt. Een
filmdagboek over meer dan een jaar ploeterwerk. Met deze achtergrond krijgt de Francis
Ford Coppolafilm een nog diepere betekenis.
Je verneemt de waarheid over het hartintarkt
van Martin Sheen, je verneemt dat de helikopters 's ochtends werden gebruikt om te
filmen en 's middags om Marco's tegenstanders neer te knallen, je verneemt... te veel
om op te sommen.
Fascinerend voor iedereen die van film
houdt.
Willem Sneer
WIJ — 26 JUNI 1992

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 139
HORIZONTAAL
6 Vingernagel
9 In dat Hollandse toeristenplaatsje word
je geacht met Duits geld te betalen (6)
10 Van een of andere instantie ontvangen
ZIJ geld om zich van de ene plaats naar
de volgende te begeven (8)
11 Er was meer dan nodig was, maar nu is't
voorbij (4)
12 Ik eerst (10°
14 De stem verheffend in de woestijn (7)
15 Je kunt een schop oplopen' (4)
16 Men zegt van hem dat hij zich zonderling
gedraagt (4)
17 Die jongen en dat meisje vormen een
giftig paar (8)
18 Ergens naar toe (4)
19 ZIJ levert tee (5)

VERTIKAAL
1 Van die arbeid krijg je een zoete smaak
(10)
2 Hiermee kun je een wetsartikel wijzigen
(10)
3 Dit tafelgerei gebruik je met bij 't eten,
maar ze worden wel smeng (10)
4 Je suf piekeren (11)
5 wat een monster i (8)
7 Pruimentijd (8)
8 Vijftig procent terugnemen (8)
13 Rekenmeubels (6)
18 Deze afscheiding wordt door de laatste
van de groep gesloten (3)

SATERDAG

OPLOSSING OPGAVE 137
Horizontaal: 4 dakvenster,7 via, 8
gereserveerd, 11 reu, 12 krakende
wagens, 15 officierskorps, 17 gesponsord, 18 Eva, 19 dinastie, 21
ladies
Vertikaal: 1 akker, 2 Beveren, 3
lederzaak, 4 doeltreffend, N I R , 6
Savoie,9 drieërlei, 10 kursusdag,13
klippen, 14 diensttijd, 16 serveren,
20 alle
André Desmet uit Mandelvijver 20a in
8720 Wakken wint een prijsje. Zijn
gele briefkaart met de juiste oplossing van opgave 137 werd uit de
korrekte inzendingen geloot.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 139 ten
laatste dinsdag 7 juli op de redaktie:
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
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En Het 25ste Uur is nu ook voorbij
•
Shamir na 15 jaar
Lilcout
•
Spuitje:
iiarsstikke fataal
•
iVlissciiien kan Veriiofstadt nu
een dialoog met Mandela beginnen
•
Zetdulvel:
zWetsstraat
•
En nu willen de Denen
ook nog Europees
voetbalkampioen worden.
•
Hoet af voor Ookumenta!

Nu geen Cockerill-Sombre meer
,,Chemiereus In Antwerpen
grootste vervuiler",

Luik: geen woorden maar
misdaden

las Ahasverus

Een ware SMSFemie!

Oranje, blanje, boos...
•
Verhofstadt trapt in eigen Gol
•
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RENAAT DE RUDDER HERDACHT
Op zaterdag 12 september herdenkt Nevele Renaat De Rudder te Landegem.

PROGRAMMA

De Renaat De Rudder-karavaan Deinze,
Nevele, Zulte herdenkt priester-student, oorlogsvrijwilliger en IJzersimbool Renaat De
Rudder ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van zijn sneuvelen te Merkem én de
60ste verjaardag van de overbrenging van
zijn stoffelijk overschot — samen met andere
IJzersimbolen — naar de kripte van de eerste IJzertoren.

Om 15U.30 is er een h. mis in de parochiale kerk van Landegem met homilie door e.p.
Remi Van de Walle, m.m.v. diverse kunstenaars en groepen. Om 16u.30 gaat een
optocht met de Muziekvereniging naar het in
1973 onthulde Renaat De Rudder-monument, waar om 16u.45 een bloemenhulde
plaatsgrijpt. Met toespraken door Lionel Vandenberghe en A. Van Speybroeck. Dankwoord door Omaar Mortier.

Het gemeentebestuur van Nevele en de
Provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep OostVlaanderen verlenen hun medewerking.

Om 17U.30 opent Koen Baert de Renaat
De Rudder-tentoonstelling in de sportzaal.

Hier voorziet men een gezamenlijk Vlaams
eetmaal met apentief, warme beenhesp,
taart en koffie aan 500 fr., kinderen -12j.: 200
fr. Men kan inschrijven tot 4 september door
overschrijving op rek.nr. 737-4050700-23 op
naam van R. De Rudder-karavaan Nevele,
p.a. O. Mortier, Kerrebroekstraat 44 te 9850
•Nevelen, tel. 091/71.54.38, met afzonderlijke
vermelding van bedrag eetmaal en eventuele geldelijke steun, bestemd voor herstelling
IJzertoren.
Anton van Wilderode leidt eetmaal in en
Geert Leroy houdt korte tafelrede.
Iedereen is van harte welkom I

ZOEKERTJES
— GEZOCHT — 36-jarige perfekt tweetalige dame
opleiding ekonomische humaniora en administratieve loopbaan in verpakkingsindustrie en sporthandel zoekt betrekking in Brussel of omgeving.
Voor inlichtingen zich wenden tot senator J. Valkeniers. 02/569.16.04.
— MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT - FVK-Rodenbachfonds zoekt Maatschappelijk assisten
(m/v) (liefst socio-kult(#ele vorming) voor DACpro)ekt Inlichtingen via Herman Candnes
(02/519.85.14).

65ste IJZERBEDEVAART
DIKSMUIDE r
30»8-1992'~^

•* *;r.'

11 UUR

— GEZOCHT — 32-jarige ongehuwde stevige jongeman zoekt een betrekking als arbe^er in Brussel
of ten westen van Brussel Voor inlichtingen zich
wenden tot senator dr J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal (02/569 16.04)

UITNODIGING'

GEEF
ONS
EENLAND!

óC^

Nationale Guldensporenviering Volksunie
vrijdag 10 juli 1992 - 20 uur
Gent, Vleeshuis (Groentenmarkt)
Programnia:
Muzikale omlijsting:
Volksmuziekgroep Kapstok
Dirk Van Esbroeck
Gastspreker.
Bert Anciaux, algemeen voorzitter VU

ONS HUIS

Toegang gratis
Organisatie: VU - Arr. Gent-Eeklo
i.s.m. VU-Nationaal
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BRABANT
JUNI
27 BRUSSEL; 20 jaar VUJO arr. Brussel. Onthaal
om 10u. in De Markten. Bezoek Brussel met
wandelingen, bezoek Grote Markt, ontvangst op
stadhuis door schepen Bert Anciaux om 16u.30.
Barbecue vanaf 19u. in 't Schuurke, Oude Graanmarkt. 250 fr.p.p.
28 LIEDEKERKE: WTC Blijf Fit steunt vakantie
Roemeense kinderen. 2000 km fietsen. Deelnemers starten vanaf 9u. aan cafe Sportlokaal, Warandestraat 9. Info: 053/66.79.81.
28 MACHELEN: Om 11u. koncert door harmonie
St. Cecilia aan Parkhof, Kon. Fabiolalaan 62. Om
15u. op het De Cockplein in Diegem: groots gemeentelijk Guldensporenfeest m.m.v. Isabelle A,
Jazzmijn, Incar en Kon. Fanfare Gevaertkring.
Einde rond 17u.15. Nadien receptie aangeboden
door gemeentebestuur.
JULI
4 JETTE: 11 juliviering m.m.v. Henk De Bruin en
Yvette Ravell. Org.- VBG-Jette (info: 479.22.25).
8 BRUSSEL: Info-avond over de situatie van de
migranten m de gezondheidssektor. Om 17u.30 in
het Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 4 te 1040
Brussel
10 WOLVERTEM-MEISE: Om 20u.15 in de Gemeentelijke School, Hoogstraat: Feest van de
Vlaamse Gemeenschap. Senator Hugo Schiltz aan
het woord. Met fanfare, Diavolo Trio en samenzang
0.1.V. Frans Jacobs. Org.: K. Bulsfonds Meise.
11 MEISE: Om 11u. Gelegenheidskoncert door
Eddy Marien op de beiaard van de St.Martinuskerk
(Meise-centrum) en om 20u. in het Neromhof Tdansant met Antwerpse volksgroep ,,Katastroof".
Org.: K.Bulsfonds Meise.
11 LEUVEN: Op 11 en 12/7 trekken een 20-tal VUjongeren uit het Leuvense naar Namen, om er
kontakten te leggen met een aantal Waalse jongeren, rond Denise Van Dam. Wie mee wil: Geert Van
Cuyck, Nieuwe Steenweg 14, 3020 Winksel
(016/48.85.21).
12 WOLVERTEM-MEISE: Om 12u. Barbecue in
domein Neromhof, om 15u. Vlaamse kermis met
fanfare Eendracht en om 16u. Jo Vally en Midnight
Team en Barbecue. Org.: K. Bulsfonds.

GEMEENTERAAD
TE LINKEBEEK

20 JAAR VUJO IN BRUSSEL
Naar aanleiding van 20 jaar VUJO in Brussel
nodigen de VU-jongeren uit voor een dagje Brussel. Onder het motto „Onbekend maakt onbemind"
kan op zaterdag 27 juni een dagje feestelijk gebrusseld worden.
Het programma ziet er als volgt uit:
lOu.: welkoming in Trefcentrum ,,De Markten",
Oude Graanmarkt 5 te Brussel.
IOu.30: Brusselwandelingen naar keuze:
* Brussel, een kultuur-historische Brabantse parel
* Het onbekende Brussel: de sociale stad
* Brussel, Vlaamse kultuurhoofdstad
* Brussel, hoofdstad en toch groen?
12U.15 Bezoek Grote Markt met verrassingsmoment.
12U.45 Broodmaaltijd in Trefcentrum ,,De Markten".

14u. Keuze uit:
* bezoek Vlaamse Raad-Parlement
* vrij winkelen in het centrum
16U.30 Bert Anciaux, schepen van de stad Brussel, ontvangt op het stadhuis en biedt een drink
aan.
19u. Barbecue 20 jaar VUJO arr. Brussel in 't
Schuurke, Oude Graanmarkt te Brussel.
Deelname onkosten „Dagje Brussel": 150 fr.
(koffie-onthaal, broodjes onder de middag, gidsen
en infopakket inbegrepen).
Deelname barbecue 20 jaar VUJO arr. Brussel:
250 fr.
Info: Inschrijvingen op het sekretariaat ,,Dagje
Brussel", Louizalaan 106 te 1050 Brussel (tel.
02/646.33.50) en vragen naar Hilde of Sven.

Bert Anciaux ontvangt op het stadhuis en biedt een drink aan.

(foto WIJ)

Op dinsdag 30 juni is het om 20u. nog maar eens
gemeenteraad te ünkebeek.
Eerste punt van de dagorde: ,,machtiging aan
het Kollege beroep in te stellen tegen de beslissing
van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Zaken betreffende de vernietiging van onze gemeenteraadsbeslissing van 27.4.1992"...
Dat belooft weer spektakel te worden. Wie de
Vlaamse inwoners van Linkebeek een hart onder
de riem wil steken is bij deze uitgenodigd.

ZOEKERTJES
— GEZOCHT — Vrouw (18.9.65) licentiaat in de
Geschiedenis, richting Nieuwste Tijden. Zoekt werk
in de omgeving van Gent, Antwerpen, Gent, Brugge. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920372.
- APPARTEMENT TE HUUR - Te Sint-Agatha
Berchem. Gelijkvloers: woonkamer, keuken, badkamer, bureau, 3 slaapkamers, terras en kelder,
inlichtingen: C. Van der Spurt (014/51.59.40).
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BUURTSPOORWEG MUSEUM SCHEPDAAL
VOORLOPIG BESCHERMD
Op woensdag 10 juni 1992 ondertekende gemeenschapsminister Johan Sauwens het ontwerp
van lijst voor het Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal.
Met deze voorlopige bescherming is de stap
gezet om het tramstation met stelplaats in zijn
oorspronkeliike staat te behouden. De site van het
Buurtspoorwegmuseum is het laatste voorbeeld uit
de beginperiode van de buurtspoorwegen, en waarschijnlijk ook het best bewaarde voorbeeld in heel
Europa.
De tot het Buurtspoorwegmuseum behorende
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verzameling van rollend materieel is zeer volledig
en belicht zowel technisch, kronologisch als tipologisch alle aspekten van deze vervoerstak. Het
museum beschikt tevens over ander illustratief
materiaal dat gedurende jaren het uitzicht van onze
steden en dorpen mee heeft bepaald. Daarenboven
krijgt men in het museum een goed beeld van de
mate waarin de konstruktie van trammaterieel de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen heeft gevolgd.
Na het inwinnen van de nodige adviezen kan
binnen afzienbare tijd overgegaan worden tot de
definitieve bescherming.

UIT DE REGIO

ANTWERPEN

ONDER DE GROENPLAATS
ZIT AL TE VEEL VERSTOPT!

JUNI
26 MOL: Kookles in Parochiecentrum Moi-Donk
om 9U.30. Org.: VVVG-iVloi.
26 MORTSEL: FVV Mortsei organiseert avondwandeling. O.l.v. gids naar St.Andrieskwartier. Nietieden: 100 fr., leden: gratis. Info: Mia Boudewijn
(440.86.06).
26 WESTERLO: 11 juli-viering met barbecue en als
spreker: Bart Somers. Vanaf 19u. in het Hoveniershuis te Westerlo. Deelname: 175 fr.p.p. Org.: VUWesterlo.
26 BERCHEM: Bert Anciaux zet zijn ideeën uiteen
in Kuitureel Centrum Berchem, zaal Poly 2 (2de
verdieping), Driekoningenstraat 126 te Berchem.
Org.: VU-Berchem.
29 DEURNE: 11 juliviering. Org.: VVVG-Deurne.
JULI
4 MERKSEM: VU-Barbecue in de parochielokalen,
Kwadeveldstraat, naast buurtschool Mater Dei.
Rond 18u. barbecue. Daarvoor mogelijkheid tot
vogelpik en petanque. Na barbecue traditionele
zangstond.
7 MORTSEL: Jaarlijkse fietstocht van FVV-Mortsel. Samenkomst om 14u. parking tegenover Periodiekske. Info: Mia Boudewijn (440.86.06).
10 MORTSEL: Guldensporenviering. Om 20u. Te
Deum in St.Benediktuskerk. Om 20u.30 op dorpsplein optredens en toespraken. Org.: Gemeentebestuur l.s.m. gemeentelijke kulturele raad. Bij slecht
weer: in Lepelhof.
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest o.l.v.
Joz. De Houwer. Om 2üij.30 op de Kerkplaats te
Wommelgem. M.m.v. muziekgroep Kadans, vendeliers. Nadien zang en animatie in zaal Keizershof.
Org.: K.K. Jan Puimège.
10 DEURNE: Naar 11 juliviering te Wommelgem.
Org.: WVG-Deurne.
11 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring roept inwoners van Groot-Heist op talrijk deel te nemen aan
Guldensporenherdenking op Brusselse Grote
Markt. Gratis busvervoer mits voorinschrijving bij
Roger Van Dijck (24.80.86). Vertrek om 18u.30 aan
de parking van het Kuitureel Centrum Zwanenberg.

ADVERTENTIE

STADSBESTUUR LIER
Uitbating in concessie van de nipuwe Stedelijke Feestzaal „De Mol"
Het Stadsbestuur van Lier gaat over tot het in
concesssie geven van de exploitatie van de
bodega, het alleenrecht voor het leveren van
dranken en dgl. i.v.m. de nieuwe Stedelijke
Feestzaal, gelegen aan de Hoog veld weg te
Lier.
Het lastenkohier is te bekomen op de burelen Schaeckberd — Rekendlenst, Grote
Markt 57 te Lier.
Kostprijs: 200 fr. (-i- eventueel 100 fr. voor
aangetekende verzending) te betalen bij afhaling of door storting op rekeningnummer
000-0025235-15 van het gemeentebestuur
met vermelding „Feestzaal".
Opening der biedingen: donderdag 16 juli
1992 te 10 u. op het Stadhuis.
De Secretaris,
R. ENGELS

De Burgemeester,
M. VANHOUTTE

De Antwerpse VU plaatst, evenals Agaiev, talrijke vraagtekens bij het dossier van de parking onder
de Groenplaats.
De werken aan de ondergrondse parking aan de
Groenplaats worden dus stil gelegd na betrapping
op administratieve fouten. Pas op 15 juni hadden
ze mogen beginnen nadat de (ondergrondse)
bouwvergunning op 26 mei afgeleverd was. Dat gaf
het beeld van een voor de galerij met de wet
zwaaiende schepen van Ruimtelijke Ordening die
zijn burgemeester opvordert met ingrijpen van de
bouwpolitie...
Hiermee is misschien de rechtsstad (sic) gered,
de Antwerpse demokratie blijft er knock-out bijliggen. Van bij het begin was het overduidelijk dat dit
een dossier is dat met al zijn haken en ogen er door
moest geduwd worden. Dat blijkt ook uit de publieke afkeer van leden van de stadsmeerderheid die
stellen dat het moet veranderen met de tuchtstemmingen wil er een nieuwe politieke (partij-)kultuur
komen...
De VU-fraktie is sinds einde mei in dit dossier
gestuit op zoveel weggestopte onduidelijkheden en
misteries dat zij niet aarzelt te stellen dat er nog
veel meer weggestopt zit onder de Groenplaats.
Ter illustratie:
1. Hoe kan een rechtsgeldige bouwvergunning
afgegeven worden aan een bouwheer waarmee
nog geen koncessieakte ondertekend werd?
2. Straffer. Hoe kan die koncessiehouder-in-detoekomst een rechtsgeldige bouwvergunning zelfs
aanvragen ?

Duidelijker. Welke koncessie voor welk bouwwerk, met welke plannen?
Bij nader onderzoek blijkt er immers geen duidelijkheid te bestaan ondermeer over:
— de ondergrondse ingrepen en verbouwingen
aan de kunstwerken van de Lijn;
— de onderhandelingen hierover met deze ondergrondse buren zijn trouwens nog niet afgesloten... een beslissing zit nog in ,,de lijn"!
— en wat gebeurt er met de nog bestaande
atoomschuilkelders die diep onder de Groenplaats
zitten... wie beschikt over dit Koude-Oorlog-kunstwerken?
De Volksunie volgt dit dossier verder op. Het is er
een dat vanaf het begin omgeven was met een
waas van geheimzinnigheid en waarin ook regelmatig blunders geschoten worden.
Met zulke dossiers wordt de geloofwaardigheid
van de politiek bij de burgers helemaal een lachwekker. Bij de kleine Antwerpse burger die steevast
met argustogen gevolgd wordt als hij een verbouwing doet is dit zeker een wrange lach.
Die privé-bouwer heeft dan immers al maanden
gewacht, kilo's dossiers en aanvraagformulieren
ingevuld en tal van vergunningen en stempels
opgewacht. Ondergronds op de Groenplaats
schijnt dit allemaal niet nodig te zijn...
Het zijn zeker niet alleen het globaal Struktuurplan en mooie principes die verkracht worden door
deze parking. Wethouders zouden in de eerste
plaats zelf de wet moeten (laten) eerbiedigen I

3. Op basis van welke definitieve plannen kan «>r
beslist worden tot het gunnen van die koncessii

LIMBURG
SAUWENS
BESCHERMT
ZENNEGAT
Gemeenschapsminister Johan Sauwens heeft
onlangs beslist om het gehele Zennegat-gebied,
zo'n 200 ha groot, volledig te beschermen. Niet in
het minst daarmee opgetogen zijn de VU-jongeren
van Mechelen. Zij immers ontwierpen een goed
jaar terug een fel in de (plaatselijke en nationale)
pers weergegeven henwaarderingsplan voor het
gebied, kaderend in het kanaalplan van senator
Willy Kuijpers. Zonder de eigenheid van het gebied
aan te tasten moest het Zennegat aantrekkelijker
worden gemaakt voor de gemeenschap, aldus
VUJO en ja, in het laatste jaar gebeurden er
inderdaad al enkele kleine ingrepen. Het Zennegat,
een gebied omsloten door de Dijle, de Zenne en het
kanaal Leuven-Mecheten, is een echte groene long
voor de stad Mechelen, doch dient volgens de
plaatselijke VUJO rekreatief beter te worden benut,
zonder daarmee in het platvloerse toerisme te
belanden. Zo zouden beter onderhouden toegangswegen naar het in de nabijheid van de
autosnelweg Brussel-Antwerpen liggende gebied
al veel verhelpen, dient er onmiddellijk iets te
worden gedaan aan de ondraaglijke stankhinder
(vervuilde waters) en moet het gebouw van de
dienst der Zeeschelde grondig worden gerennoveerd Onder de bescherming ressorteren buiten
het Zennegat, de in hoeve-stijl gebouwde woningen
errond en de bossen ook nog de in de onmiddellijke
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VUJO-Mechelen dankt minister Sauwens.
nabijheid staande kastelen van Battenbroek en
Emmaüs. Herstellingswerken aan deze twee kastelen mogen in de nabije toekomst dan ook worden
venwacht...
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ZENNE-ZOEKTOCHT
MORGEN
VAN START

13 MAANDEN OMBUSDMAN
TE ANTWERPEN
1375 dossiers op 13 maanden is de eerste balans
van de Antwerpse ombudsman Trekt men er deze
af die buiten zijn bevoegdheid vallen, dan betekent
dit 863 dossiers waarmee de burger zijn ongenoegen over reilen en zeilen in 't stad kenbaar maakt
Grote en kleine ongenoegens met werkende
straatverlichting, hondepoep en met gesnoeide bomen bij de buren maar ook een onnodige en
onrechtvaardige onteigening En dikwijls ook tries
te gevolgen van bureaukratische mentaliteit Een
rekening van 2 689 fr voor een geplaatste plint van
39 fr in juli 1984 bij een moeder overleden sinds
juni 1984 Even katkaiaans zijn een aantal klachten van het stadspersoneel zelf dat blijkbaar oordeelt dat een neutrale arbitter veiliger is Enzovoort
Verder grasduinend merken we dat 72 klachten
gegrond 95 klachten ongegrond verklaard werden
maar dat het overgrote deel (696) van de dossiers
eigenlijk vragen naar gewone informatie en bemid
deling zijn Dit is een duidelijke illustratie van de
grote afstand tussen stad, adminstratie en hun
klanten-opdrachtgevers OF zou het zo zijn dat er
dikwijls geen opgeleid personeel is om korrekte
antwoorden te verstrekken op soms onvolledig of
verkeerd gestelde vragen ' Omdat men dan zich al
te gemakkelijk afmaakt van de vraagsteller zonder
na te gaan wat nu echt zijn probleem i s ' De
ombudsman merkt hierbij lakomsch op dat het
verstrekken van informatie en public relations voor
verbetering vatbaar zijn

BEMOEIAL?
De meeste dossiers handelen over politie (184)
en veiligheidsdiensten (66) De burgemeester haal
de bij de perskonferentie de 203 dossiers ter
informatie en het grote aantal verkeersonderwerpen aan om te bewijzen dat deze stad met onveilig
IS Dat wordt een obsessie bij die man
Het blijkt ook dat ambtenaren in de diensten zich
afwijzend en geërgerd afvragen wat die bemoeial
van ombudsman allemaal komt vragen en kontroleren Dat is onaanvaardbaar, de dienstverlening en
de burgers gaan toch voor De ombudsman zou de
toelating moeten hebben overal èlle dossiers te
kunnen nazien zonder toestemming en zonder
vermelding van de naam van de klager
Het eksperiment van de ombudsman beantwoordt aan reële noden en het moet verfijnd
worden Dat is het belangrijkste besluit uit dit eerste
jaarverslag De gemeenteraadsleden kunnen nu
het omvangrijk verslag doornemen en vaststellen
wat er schort Omgekeerd wordt van de ombudsman zelf verwacht dat hij met alleen kleine administratieve onvolkomendheden maar ook beleidsfalen signaleert aan zijn opdrachtgevres de gemeenteraad in de eerste plaats
hugo hermans
— Jaarverslag '91-'92. Gemeentelijke Ombudsman, Paleisstraat 108-110 te 2018 Antwerpen
03/248 48 48.

Mededeling

Forum voor Vredesaktie zoekt gewetensbezwaarde
(zeg het voort, zeg het voort...)

ZOEKERTJES

Bent u iemand die zich daarenboven in teamwerk thuisvoelt en goed ter tale is, en het
statuut van gewetensbezwaarde heeft of snel aanvraagt, dan bent u de persoon die wij
zoeken
Welkom vanaf 1 augustus of 1 oktober 1992
Allerlei opdrachten zijn mogelijk, naargelang van de persoonlijke interesse mee
uittekenen van vredesaktiewerk, informatisering, vredesvorming voor jongeren, enz
Neem snel kontakt op met Gui Boven,
Forum voor Vredesaktie, Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, telefoon 02/648 75 83

NERDI^El^

DOCKSIDES

BAMA

AIGLE
TRETORM
ROMIKA

•'I,

(tjabor)

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY
Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96
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— GEZOCHT — 22-jarige pas afgestudeerde jongedame met diploma kantoorbediende zoekt na
stage m bankwezen en gemeentediensten passende betrekking bij voorkeur als onthaaldame of
telefoniste Zij is gehandikapt aan de onderste
ledematen maar beweegt zich autonoom zonder
hulpmiddelen
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal
(02/56916 04)

Docksides

adidas
C3UMA

ITEKOI

Deelnemingsformulieren aan 100 fr per stuk zijn
o a te verkrijgen in Mechelen m het plaatselijk
kantoor van de Streekkrant, H Consciencestraat 9,
de Toeristische Dienst op de Grote Markt, in alle
ASLK-kantoren van Groot-Mechelen en in enkele
lokale tavernes
Het Milieukomitee verkoopt T-shirts (o a bij De
Streekkrant) met het motief,,Zenne Zuiver Water"
aan 495 fr per stuk Deelnemers die tiidens (of
buiten) de zoektocht drager zijn van zo n T-shirt
komen in aanmerking voor een aparte prijs Een
speciaal kontroleteam is geregeld op pad om namen te noteren
Voor meer informatie bel nr 015/41 64 36 (bij De
Velder) of 015/41 44 16 (bij Baetens)

Bent (of kent) u iemand die
— graag en hard wil meehelpen aan nuttig vredeswerk,
— een boeiende en gevaneerde burgerdienst verkiest (18 maanden),
— een beetje thuis is in de wereld van de sociale bewegingen,
— onze basisbeginselen loyaal kan onderschrijven'

SCHOENEN

Voor de zesde maal al gaat nu zaterdag 27 juni
de voorgaande jaren zo suksesvol gebleken Zenne
Zuiver Water Zoektocht van start De voor de organisatie tekenende milieugroepenng ,De Beneden
loop van de Zenne" stippelde alweer een mooi
fietsparkoers uit en voor het opstellen van de
indrukwekkende vragenlijst werd op geen moeite
gekeken De idealisten van ,De Benedenloop van
de Zenne" zijn er echter met weinig trots op om
voor deze zesde uitgave twee nieuwigheden aan de
reeds suksesvolle formule toe te voegen aan de
fietszoektocht in de Mechelse regio wordt nu ook
een wandelzoektocht m het historisch gedeelte van
de oude hoofdstad der Nederlanden gekoppeld en
voor het eerst is ook een gratis fotowedstrijd
voorzien Deelnemen kan zoals steeds tot medio
september en voor de enorme prijzentafel, echt wel
nodig met het steeds groeiende deelnemersaantal,
kan men meedingen in verschillende keren alle
deelnemers krijgen twee en een halve maand de
tijd zo dikwijls als ze zelf willen de tocht te wandelen
en/of te fietsen en hun antwoorden op de vragen te
vervolledigen of te herzien

aiadora
MEPHISTO

TX«PS
SUBAGO

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

SEBAGO

26 kleuren

•n»rt

20 kleuren

AMIIIOKIX

6 kleuren

^ i t jooii te/iug kei MEEST amta^
Weu/iew van gans de KUST
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WEST-VLAANDEREN
^^^^
~
.^ " " ' ^ — ' HUGO SCHILTZ/ GUY VERHOFSTADT
JUNI
27 WERVIK: Bezoek Leiewerken en eiland. Verzamelen om 14u. in café De Brikke. Org.: Vlaamse
Kring Wervik-Geluwe.
28 IZEGEM: Verassingsreis per fiets. Org.: FWIzegem.
28 DEERLIJK: Tussen 7 en 19u.: rekordpoging
fietsen rond de wereld (40.000 km), voor het goede
doel (gehandikapten, bewoners plaatselijk rustoord
e.a. hulpbehoevenden). 10fr./km — verkeersvrije
omloop van 2 km aan Gaverdomein. Org.: VUDeerlijk. Info: D. Demeurie (056/70.17.92).
29 WERVIK: Wandeling Wijtschate (Kroonaardpad). Vertrek om 15u. op de Steenakker. Org.: VUWervik-Geluwe.
30 KORTRIJK: Debat Hugo Schiltz/Guy Verhofstadt. Om 20u. in Concertstudio Kortrijk (Konservatoriumplein). Moderator: Pol Van Den Driessche.
Org. VU JO en PW-Jongeren Kortrijk. Inkom 100 f r.
JULI
4 KORTRIJK: Elfjuliviering met verbroedering met
Vlaamse Vriendenkring van Linkebeek: stadsbezoek met bloemlegging aan Groeningemonument,
receptie op stadhuis, gezellig tafelen, optreden Jot
Theys en veel verbroedering. I.s.m. FW-Kortri]k.
Info: Hilda Douchy-Comeyne (056/21.04.04). Org.:
vu-Kortrijk.
11 BLANKENBERGE: Guldensporenmis in St.Rochus, om 18u. Opgeluisterd door zangkoor der XX.

Op dinsdag 30 juni gaat in de Koncertstudio te
Kortrijk, Konservatoriumplein, een debat door tussen Hugo Schiltz en Guy Verhofstadt. Moderator is
Pol Van Den Driessche (De Standaard).
Tema's;
1. Staatsomvorming en dialoog; stand van za-

GfWIS VOOR WIJ-LEZERS

Onlangs maakte Johan Sauwens zijn beleidsverklaring aangaande het Vlaams Monumenten- en Landschapsbeleid bekend. De
minister kreeg vanwege de media en de
gespecialiseerde pers veel belangstelling en
aanmoediging. De krant De Standaard sprak
van een ,,veelbelovend beleidsdokument"
en in de kommissie Ruimtelijke Ordening
van de Vlaamse Raad was er niets dan lof,
ook vanwege Agalev.

ken?
2. Ontzuiling: gevecht tegen windmolens?
3. Politieke verruiming: toekomst of hersenschim.
Het debat is een organisatie van Vü-Jongeren
Kortrijk en PVV-Jongeren Kortrijk. Inkom 100 fr.

HOUTLANDSE
KASTELENTOCHT
15de UITGAVE

kadenplein, 12 te 1000 Brussel) wordt zo'n
brochure aan de belangstellenden gestuurd.

Voor de 15de keer richt de vzw Houtlandse
Kastelentocht haar fiets- en wandeltochten in. De
start in het Torenhof (Moerdijk) op zondag 28 juni
wordt om 8u.30 gegeven en loopt over een afstand
van 7,15 of 25 km. Er is ook nog een tocht van 40
km voor fietsers, joggers en geoefende wandelaars.
Het fijne van de tochten is dat de mooiste
landschappen van de kasteeldomeinen van Moere,
Gistel, Eernergem en Ichtegem worden aangedaan, dat er overvloedige animatie is en dat een
barbecue klaar staat om de hongerigen te spijzigen.
Info: Dienst Toerisme, stadhuis Gistel
059/27.98.71.

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf

Door de goede zorgen van het Bestuur
Monumenten en Landschappen werd de beleidsverklaring in een prachtig geïllustreerde
brochure (16blz.) uitgegeven.

Pas heringerichte luxekamers
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners. 4.950 B.F.
per persoon.
Hoof straat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10 17

Voor WIJ-lezers die een hart hebben voor
monumenten- en landschapszorg ligt op
onze redaktie zo'n brochure klaar.
Op een eenvoudige vraag aan WIJ (Barri-
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WESTHOEKSE TEVREDENHEID
Onlangs brachten wij verslag uit van tiet werkbezoek dat minister Sauwens aan de Westtioek
bracht. Thans zijn meer gegevens bekend over de
toegekende bedragen die moeten dienen om de
monumenten een dringende beurt te geven. Voor
de IJzertoren en de gehele bijhorende site mag het
Bedevaartkomitee voortaan op een jaarlijks bedrag
van 2 miljoen fr. onderhoudskosten vanwege de
Vlaamse gemeenschap rekenen, i.p.v. 1 miljoen
nu.
Voor de restauratie van de Oude Zeedijkmolen in
Avekapelle: 3 miljoen, Huize Rutsaert in Veurne
een restauratiepremie van 5,6 miljoen, voor Hof
Ingels te Leiseie een premie van 250.000fr. Voor de
restauratie van de voorgevel van het museumprojekt De Snoek te Alveringem 2,5 miljoen, terwijl
vzw Westhoek-Monumenten 9 miljoen fr. wordt
toebedeeld voor de restauratie van de brouwerijgebouwen.

DUINLANDSCHAP TER YDE
Minister Sauwens heeft verder de procedure in
gang gezet om het duinengebied Ter Yde in Oostduinkerke als landschap te rangschikken. Ter Yde
geldt als de verzamelnaam voor alle duinen tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoori, meer bepaald de
Zeebermduinen, de Kartuizerduinen, Ter Yde zelf
met het Home Georges Theunis, het Mariapark en
het Hannecartbos.

65ste IJZERBEDEVAART
DIKSMUIDE r
30.8.1992-^

Minister Johan Sauwens en Westhoelc-gastheer senator Jan Loones bij de
ondertel<ening van de beschermingsbesluiten van de IJzertoren, de Paxpoort
en de weide-site. Lionel Vandenberghe en Bob Vanhaeverbeke, voorzitter en
lid van het Bedevaartkomitee kijken toe.
De strijd van senator Jan Loones tegen de
verdere verloedering van het inkrimpend duinpatrimonium is genoegzaam bekend. Op dat vlak is
echter nog een lange weg af te leggen, maar
Loones stelt terecht dat de kust in dat verband een
grote toeristische verantwoordelijkheid draagt,
zelfs naar het hinterland toe.
Sauwens ondertekende ook het voorlopige beschermingsbesluit van het Mieke Hillduin in Sint
Idesbald, gelegen in een bouwzone en door nieuwe
bebouwing bedreigd.

11 UUR

Jan Loones: „Zoveel is zeker dat het bezoek
van minister Sauwens de Westhoek weer hoop
heeft geveven. En dat kan alteen maar bijdragen tot

een nog grotere aantrekkingskracht voor het hinterland van een streek die in de toekomst beslist de
kultuurhistorische kaart zal moeten spelen, gericht
op kwaliteit in plaats van op kwantiteit waaraan de
kustzone zich thans al te vaak bezondigt"
Over werkbezoek aan en problematiek van de
Westhoek werd een lijvige brochure samengesteld
met parlementaire vragen en antwoorden over
monumenten en landschappen, voorbereidende
dokumenten, de volledige lijst van alle (voorlopig)
beschermde monumenten en landschappen, de
persverslagen.
Aanvragen bij senator Jan Loones, Engelandstraat 2 te 8670 Oostduinkerke (058/513 738).

-YWANDEREN
ONS HUIS
ONZIHUUS

HERKENNINGSTEKENS
IJZERBEDEVAART
Tot en met 11 juli kan men Herkenningstekens voor de IJzerbedevaart bekomen aan 120
fr. i.p V 160 fr., door storting op rek.nr. 4743100521-50 van IJzerbedevaart.
Voor verdere informatie: Mare De Vulder,
Cobbestraat 6 te 9800 Deinze (091/86.72.84 of
051/50.02.86).
Leveringen gebeuren pas na ontvangst betaling.
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De Veurnse gemeenschap, hier in het beschermde interieur van het prachtige
Huis Rutsaert, dankt minister Sauwens en senator Loones voor de genomen
monumenteninitiatieven.
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OOST-VLAANDEREN

GULDENSPOREN FEEST TE GENT

JUNI
28 LEDE: Groepswandeling op het Tussenbeekpad. Vertrek Wanzele-dorp om 14u. Org.: VULede.
JULI
5 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht. Afstand: ca. 20 km. Met wagen, fiets of te voet. Start
tussen 13 en 15u. Aankomst: ten laatste om 18u.
Gemeentelijke lagere school-Centrum (Kerkstraat).
Mooie prijzen te winnen. Org.: A. VerbruggenkringWaasmunster.
5 OUDENAARDE: Barbecue. Vanaf 12u. in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te Melden. Volwassenen: 350 fr., -12J. 170 fr. Gast is VUvoorzitter Bert Anciaux. Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde.
10 GENT: Guldensporenslag-herdenking. Om 15u.
in Grote Feestzaal Reinaeri, Reinaertstraat te
Gent. Deuren 14u. Steunkaart 100 fr. Feestredenaar: Koen Baert. Org.: VWG-Gent.
12 ZOTTEGEM: 11 Juli Barbecue. Van 11u.30tot
16u. in feestzaal Bevegemse Vijvers te Zottegem
Volw.: 350 fr., -12j.: 175 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Zottegem.

Kapstok zorgt voor animatie op Guldensporenteest te Gent.
Op vrijdag 10 juli heeft om 20u. in het Vleeshuis,
Groentenmarkt te Gent een groots Guldensporenteest plaats. Organisatie: VU-arr. Gent.
Op het programma dat de titel ,,Geef ons een
land!" draagt:
— Volksmuziekgroep Kapstok

(foto R. Szommer)

— Dirk van Esbroeck met een voorproefje van
zijn nieuw programma ,,Van Nijlen en Minne"
— Gastspreker is Vü-voorzitter Bert Anciaux
Tijdens de Gentse Feesten is er opnieuw een VUterras m de Bennesteeg.

LIMBURG
PROVINCIALE
GULDENSPORENVIERING
LIMBURG
De provinciale Guldensporenviering van Limburg
gaat dit jaar op zondag 5 juli door, het wordt weer
een boeiend en militant programma. Plaats van
treffen is het Kultuurcentrum van Heusden-Zolder
en begint om IOu.30 met een eucharistieviering in
de grote schouwburg. Herman Mertens gaat voor,
er IS een optreden van het Mannenkoor De OudHeivinken. Om l l u . 3 0 gaat een aperitiefkoncert
door in het groot foyer met het Renaissance Koperkwintet.
De namiddagviering begint om 15u. in de grote
feestzaal waar Richard Celis de feestrede houdt
waarna het harmonieorkest Demer en Laak een
proms-koncert ten beste geeft. Tijdens de namiddagviering is er een verteluurtje voor de kinderen.
Om 16u. is er een avondmaaltijd (barbecue) op
het grasprek naast het Kultuurcentrum. Inschrijven
op het sekretariaat van het kultuurcentrum is wel
nodig.

JULI
7 HEUSDEN/ZOLDER: 11 juliviering. Org.- VVVGBeringen/Heusden-Zolder/Lummen
(011/42.59.95).
11 BREE: Guldensporenviering. Om 15u. bloemenhulde aan gedenkteken pater Lambertus Vandermeulen. Om 15u.15 feestzitting in binnentuin
Ontmoetingscentrum, m.m.v. Breese zangkoren,
KH De Verenigde Vrienden, vendelzwaaiers Sym-

bolica, voordracht K. Schools, toespraak door Richard Celis. Om 17u. volksreceptie. Om 20u. bal
van burgemeester Jaak Gabriels.
12 GENK: 11 juliviering met Vlaamse Kermis in De
Slagmolen, Slagmolenweg 76 om 14u. Org.:
VVVG-Genk (011/35.88.79).
16 GENK: Geleide natuurwandeling in de Kattevennen en studiebezoek aan Georama en Europlanetanum: Org.: VVVG-Genk.

ZOEKERTJES

— GEZOCHT — Ervaren boekhouder, gewezen
verantwoordelijke kommerciële dienst, zoekt een
betrekking. Inlichtingen: kabinet staatssekretaris
Anciaux, 02/646.33.50, toestel 22.

— TE KOOP — Komputerprogramma voor het
berekenen van de personenbelasting voor loon- en
weddetrekkenden, vennoten, bestuurders en zelfstandigen. + Berekening van de werkelijke bedrijfslasten. -^ Duidelijke handleiding. IBM-compatibel onder MS/DOS op diskette 3.5' of 5.25'
(kleur/mono). Ideaal voor uw sociaal dienstbetoon!
Prijs: 1000 fr. (verzendingskosten inbegrepen). Te
bestellen op tel. nr. 052/42.25.05 (A. Vergeylen).
— GEZOCHT - Vrouw, (°03.03.66), hoger sek
onderwijs. Kennis Fr., Eng., Duits, noties Spaans.
Zoekt werk in de omgeving van Brussel.
O/Ref.920108. Voor i4nl. kontakteer kamerlid E.
Van Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot
15u.).
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— GEZOCHT — Vrouw (26.9.65), industrieel ingenieur, richting Mechanika — optie Elektronika.
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94
(7U.30-15U.). O.Ref: 920373.
— GEZOCHT — 24-jarige jongedame met diploma
hoger sekundair beroepsonderwijs afdeling kantoorwerken, met bijscholing boekhouden en handeiskorrespondentie en vaardig op PC, wenst betrekking in de hoofdstad of ten zuidwesten ervan.
Voor
inlichtingen
senator
J.
Valkeniers,
02/569.16.04.
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

¥

goc,^ni

j^y-^^^^'ö*''''^

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30.82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

jms

Caié ^o.(A 9^otcÊ
1
— Cawib*l*ius —
•tKCoostctótóaat 3*3960 ^*ce
011/47.28.97

M

Café

'tboerenhof

In de Groene Poort
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en ijs
Terras, speeltuin, vergaderzaal.
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten.

Adverteren in WIJ
rendeert

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill

Prijzen vcx)r groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 SInt-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Probeer eens!

Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speciaiteiten bruitoften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood-en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hostellerie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

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

ygtM«
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

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

Oerenstraat 13
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conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden
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8690 Atveringem tel. 058/288 007

WEDERWOORD
wanneer dat weekblad de VU afkeurde in
verband met de dialoog der gemeenschappen.

ENGELS
In WIJ (29 mei j.l.) staat onder de titel
„Volken en staten, een jaar volksnationale
strijd", voor diegenen die Engels kunnen
lezen en verstaan een ludieke strip van
Steven Bell uit The Gardian.
Pietluttigheid zult u zeggen? Plezant is
echter wat anders als een trouw WIJ-lezer u
hiervoor hard aanpakt. Is het nu echt zo
moeilijk een Nederlandse vertaling onder of
boven de plaatjes te plaatsen ?
Nederlands let op uw zaak!
Ward Herbosch, Wominelgem

ENGELS (2)
Als bestuurslid van de Vlaamse Volksbeweging afd. Brugge ben ik niet partijpolitiek
gebonden maar uw tijdschrift kreeg uiteraard
de nodige aandacht. In de rubriek Kortweg
(WIJ, 12 juni j.l.) valt u terecht uit naar de
krant De Standaard die het had over de
Nederlandstalige Beigen.
Wat ik echter niet begrijp is dat u op de
achterflap van uw tijdschrift een publicitaire
tekst laat verschijnen onder de titel „Singapore goes Bell-gian". Weeral zo'n engelstalige tekst.
Binnen de W B Bestaat een werkgroep,
waarvan ik in Brugge deel uitmaak: de 15fr.
aktie. Het ligt in onze bedoeling om alle
bedrijven die anderstalige publiciteit maken
met brieven te bestoken opdat ze in de
toekomst alleen onze mooie taal zouden
gebruiken in reklameteksten.
Tot mijn spijt moet ik datzelfde nu schrijven naar een politieke partij die de verdediging en de ontvoogding van ons volk in zijn
vaandel draagt.
Patrick Dezillle,
Brugge Sint-Kruis

RECHTZEGGING

~

In de lezersbrief ,,Vrouwen" van Mark
Andries, O.L.V.-Waver is een spijtige zetfout
geslopen (WIJ, 19 juni j.l.).
Te lezen stond: ,,Uiteraard is de geringe
vrouwelijke aanwezigheid in het parlement
voor rechtgeaarde demokraten geen probleem."
Natuurlijk bedoelde lezer Andries een probleem.
Met onze verontschuldigingen voor deze
zetdulvel!

NIET UITSLUITEN
Ik zie mij verplicht te reageren op het
hoofdartikel ,,Het moet niet ver gezocht worden" (WIJ, 12 juni j.l.). Het is opvallend dat u
nu voor de eerste keer 't Pallieterke citeert
waar u dit bijvoorbeeld niet gedaan hebt

U citeert inderdaad nu 't Pallieterke om de
roep naar samenwerking met het Vlaams
Blok in de kiem te smoren. Ik meen dal u
fundamenteel fout zijn I
Het enige leidmotief van een Vlaamsnationale partij — en dit wil de VU toch
blijven en dit heeft de nieuwe voorzitter Bert
Anciaux trouwens voor de TV bevestigd —
moet het „Vlaanderen eerst" zijn. Om dit te
bereiken mag de samenwerking met geen
enkele groep, partij of vereniging worden
uitgesloten.
Ik vind het overigens nogal ongeloofwaardig dat de VU elke samenwerking met het
Vlaams Blok a priori zou uitsluiten daar waar
de VU wel bereid is te dialogeren met een
FDF en partijgenoten van Happart en dit nog
onder het voorzitterschap van een eminent

De redaktle ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de scheurmand In, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktle behoudt 2Jch 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktle.

VU-politikus aan wiens bekwaamheid, goede
trouw en zin voor pragmatisme ik niet wil
twijfelen!
Wat er ook van zij, indien het om het
Vlaamse belang gaat moet elke andere overweging wijken en telt het uiteindelijke resultaat, met wie de VU hiertoe in zee moet gaan
is dan ook van ondergeschikt belang.
Dit is de enige houding en konsekwente
handelswijze die een Vlaams-nationale partij
volgen kan!
dr.jur. H.A., Turnhout

DIENSTRECHT
Verschillende politieke partijen bereiden
het debat voor over de afschaffing van de
dienstplicht. In het kader van deze diskussie
wordt door sommigen gepleit voor het invoeren van een veralgemeende gemeenschapsdienst, vergelijkbaar met de burgerdienst die
nu door 1500 Vlaamse gewetensbezwaarden wordt gedaan.
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Principieel is het een goede zaak alle
jongens en meisjes aan te zetten tot het
uitvoeren van een dienst ten voordele van de
gemeenschap. Realistisch is dit echter met.
Men kan 120.000 jongeren geen zinvolle
dienst aanbieden; dit zou een enorme omkadering veronderstellen die op zich veel kost
en waar de efficiëntie waarschijnlijk zoek zou
zijn. Dit wordt het installeren van een nieuwe
bureaukratie. Anderzijds is het verplichten
tot gemeenschapsdienst geen goede stimulans, men kan jongeren niet verplichten tot
het zich engageren ten gunste van de samenleving. Ik pleit echter voor het installeren
van een dienstrecht. Jongeren, maar ook
volwassenen zouden het recht moeten kunnen hebben om voor een bepaalde tijd met
een goed afgebakend kontrakt als vrijwilliger
te werken in de verzorgings- of bijstandssektor, of in de wereld van het socio-kulturele
werk. In deze arbeidssektoren kunnen zij
dan ekstra-ondersteunende taken uitvoeren.
In het post 24 november-tijdperk is het ingaan op de kleine noden van de kansarmen,
de bejaarden, de gehandikapten,... een
noodzaak. Het dienstrecht kan uitgeoefend
worden in het ziekenhuis waar een ekstra
man/vrouw op de kinderafdeling, die de kunderen pedagogisch begeleidt en met hen
speelt, geen overbodige lukse is en toch
bestaan hiervoor geen budgetten. De dagdagelijkse animatie van bejaarden (met hen
wandelen in de tuin, gewoon het dagelijkse
babbeltje) draagt bij tot het au serieux nemen
van de kleine maatschappelijke noden.
De grote volwassenen- en jeugdbewegingen zouden hun leden positief kunnen stimuleren om van dat dienstrecht gebruik te
maken. Tewerkstellingsplaatsen zijn er voldoende, een groot aantal is nu reeds erkend
om gewetensbezwaarden in dienst te nemen.
Het recht om op vrijwillige basis een wettelijk geregelde burgerdienst te doen, beantwoordt aan een fundamenteel rechtsgevoel
en is een verfijning van ons demokratisch
stelsel.
Luc Van Elsacker, Wommelgem

HOTEL - RESTAURANT

aztino
fan
Berg 17 • B 3790 St. Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltum, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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TEGENDRAADS

HOOP DOET LEVEN
Enkele weken geleden stelden we ons de vraag of de
Konferentie van Rio over Milieu en Ontwikkeling een top
of een flop zou worden. Alhoewel de konkrete resultaten erg
mager zijn, vooral door de
weerstand van de Verenigde
Staten, werd een belangrijke
stap gezet in het mondiale
bewustmakingsproces
rond
de problemen die tot diep in
de 21ste eeuw aan de orde
zullen zijn. De westerse industrielanden hebben nog steeds
onvoldoende Ingezien dat het
egoïsme waarvan ze blijk geven uiteindelijk in hun nadeel
zal uitvallen. De onwil om voldoende middelen vrij te maken teneinde de ontwikkeling
van de arme landen mogelijk
te maken en daardoor ook
tegelijk de druk op het milieu
weg te nemen zal enkel de
kostprijs in de toekomst verhogen en de konsensus bemoeilijken. Al te vaak wordt vergeten dat milieu en ontwikkelingseffekten zich op erg lange termijn afspelen.
De nefaste vervuiling van
de planeet, veroorzaakt door
een ongekontroleerde ontwikkeling en produktie in de industrielanden, zullen tientallen jaren volgehouden inspanningen vereisen. Het weigeren van voldoende steun aan
de ontwikkelingslanden kan
enkel tot gevolg hebben dat
de aantasting van het milieu
doorgaat totdat er geen weg
terug meer is. Ons eigen land,
en Vlaanderen in het biezonder, is hiervan een uitstekend
voorbeeld. Zopas verscheen
de studie van het regelmatig
uitgevoerde onderzoek naar
de kwaliteit van onze oppervlaktewaters, daaruit blijkt dat
de toestand opnieuw slechter
is geworden. Reeds in de jaren vijftig kenden wij de meest
vooruitstrevende wetgeving
op het gebied van de bescherming van de oppervlaktewateren. Door het uitblijven van
uitvoeringsbesluiten en een
zich steeds wijzigende politiek
kwam er in de praktijk echter
niets terecht van de uitvoering
van de wet. Ook nadat de
bevoegdheid werd overgedragen naar de gewesten trad er
geen verbetering op. Er werden waterzuiveringsstations
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gebleken dat vandaag de industrielanden nog steeds niet
bereid zijn hun kennisoverdracht aan de ontwikkelingslanden kosteloos te laten verlopen.

gebouwd, dat wel, maar onvoldoende en zonder konsekwente planmatigheid, zonder
voldoende middelen om ook
de kollektoren en riolen aan te
leggen die noodzakelijk zijn
om deze stations optimaal te
laten funktioneren.
Ook bij ons bestaat de onverbeterlijke neiging van elke
nieuwe minister om het beleid
van zijn voorganger te herzien
alhoewel het over problemen
gaat die eigenlijk niets te zien
hebben
met
partijpolitiek
maar puur technisch zijn en
dus boven het politieke gekrakeel verheven zou moeten
worden. Politici moeten uiteraard ook over deze aangelegenheden een debat organiseren, een strategie en een
budget goedkeuren, de uitvoering kontroleren. Maar de
uitvoering zelf blijft een technische aangelegenheid van
specialisten. Jammer genoeg
gebeurde het één noch het
ander.
Het milieuprobleem is uiteraard veel omvattender dan de
watervervuiling alleen. De afvalberg blijft toenemen. De
luchtverontreiniging stopt niet
omdat er geen grensoverschrijdende akkoorden bestaan over de aanvaardbare
normen en nog veel minder
over de kontrolemogelijkhe-

In de rand van de Konferentie van Rio heeft onze eigen
eerste minister nogmaals de
belofte herhaald dat ons land
bereid is 0,7% van het BNP
aan Ontwikkelingswerking te
besteden... tegen het jaar
2000.... of zo spoedig mogelijk
daarna. Op hetzelfde tijdstip
werden de werkelijke cijfers
bekendgemaakt van de bestedingen aan Ontwikkelingssamenwerking waaruit blijkt dat
deze achteruit in plaats van
vooruit gaan. Reeds twintig
jaar spreekt men over de besteding van 0,7% maar de
uitvoering wordt telkens opnieuw vooruitgeschoven in de
tijd. Woorden volstaan niet,
den en de afdwingbaarheid het komt op daden aan. Dit
geldt uiteraard niet enkel voor
van normen.
ons land maar voor alle wesEn toch zal er een moment terse industrielanden.
komen dat de gevolgen van al
deze onwil, drang naar tijdelijk
De Konferentie van Rio
gewin en de onmacht zichzelf heeft nog maar eens duidelijk
bepaalde grenzen op te leg- aangetoond dat de kloof tusgen, dergelijke onleefbare si- sen arme en rijke landen uitertuaties tot stand doet komen mate groot is en moeilijk overdat de mens zelf het slachtof- brugbaar. Het positieve elefer zal worden van de onher- ment is ongetwijfeld dat het
stelbare schade die wordt forum gekreëerd door de Veraangericht. Dit is geen doem- enigde Naties en de beloofde
denken maar een logisch ge- opvolging van deze konferenvolg van de vastgestelde fei- tie een boodschap van hoop
ten.
bevat. De hoop dat er een
Optimisten blijven beweren internationaal gezag ontstaat
dat de mens in staat zal zijn waar de problemen die de
technische oplossingen te be- staatsgrenzen overschrijden
niet enkel aan de orde komen
denken om de bestaande promaar ook naar oplossingen
blemen op te lossen. Wij willeiden. Oplossingen gebalen hen wel geloven, maar seerd op een grotere internaniets wijst er op dat deze be- tionale solidarteit.
weringen juist zijn. Zij houden
immers onvoldoende rekeWij beseffen dat we in dit
ning met de eksplosieve de- grote geheel geen doorslagmografische evolutie die zich gevende rol kunnen vervullen
vooral voordoet in ontwikke- maar binnen de Europese inlingslanden waardoor de druk stellingen kunnen wij wel ons
op het milieu en de natuurlijke steentje bijdragen en we kunrijkdom van de aarde nog nen tenminste beginnen met
steeds toeneemt. En zelfs in- zelf het goede voorbeeld te
dien er technologische oplos- geven. Indien de huidige gesingen bestaan voor een aan- neratie niet de geschiedenis
tal problemen dan is het nog wil ingaan als de vernietigers
de vraag of de eigenaars van van onze planeet zal er snel
deze technologie bereid zijn, iets moeten veranderen. Niet
ze over te dragen, ook aan oppervlakkig, maar ingrijdiegenen die ze niet kunnen pend.
betalen. In Rio is in elk geval
Lamoraal

50

TROTTER
TROTTER: DE NIEUWKOMER IN DE NEDERLANDSTALIGE REISWERELD
Weg van de
platgereden paden,
biedt deze vlotte
reisgids betrouwbare
informatie en brengt
je daar waar je
anders nooit zou
komen

meffiïii

.\_,
\

VJiLV-

Trotter is de vertaling
van de gerenommeerde
Franse reisgids
'Guide du Routard'

METEEN 6 TITELS
Griekenland
Spanje
Parijs
Indonesië
Groot-Brittannië
Westkust USA/Rocky Mountains

280 a 300 pagina's
boordevol nuttige informatie
met tientallen z/w-kaarten
paperback - 398 BF

'TIandig en goedkoop

LANNOO'S REISGIDSEN VOOR HET COMPLETE REIZEN
NIEUW! LANNOO'S AUTOBOEK

USA
Nieuw in de reeks
LANNOO'S REISGIDSEN

Per auto door de USA.
Een kanjer
van bijna 800 biz.
boordevol informatie
Meer dan 120 kaarten
en plattegronden
meer dan
1000 kleurenfoto's

LANNOO's REISGIDS
DE LOIRE
216 blz -850BF
LANNOO's REISGIDS
NORMANDIE
240 blz - 895 BF

gebonden - 1395 BF

LANNOO's REISGIDS
NEW YORK
128 blz. - 695 BF

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
(051) 42 42 72

lannoo

uitgeverij

VRAAG NAAR DE GRATIS TOERISMEFOLDERS VAN LANNOO'S REISGIDSEN

- / ^
ADVERTENTIE

BVBA J. BORBEMANS - COCK en KINOEREN
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN
Algemene bouwondernemingen
Een familiebedrijf met stijl en traditie.
Zaakvoerder: Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid)
Architect- Richard Borremans
Binnenhuisarchitect Elizabeth Borremans
Financienng: H Steenhoudt
Nuttige telefoonnummers. 054-41.25.89
054-41 30.44

054-41.35 34
054-41 64 10 (fax)

Wij bouwen voor U sleutel op de deur

