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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

i^diiM-^i 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B A. 

X(^ HEIHOEFSEWEG 1 
» ^ ' ^ ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

cÉ 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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ . / ' B 9200 schoonaarde 

'"̂  dendermonde 
05S/4g 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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r DEVRIESE^ 
^ i r ^ M M W 
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baron ruzettelaan 78 
^ 8310 brugge 4 A 
l ^ b a a n brugge-oostkamp^l 
• ^ 050/35 74 04 > < É H 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

WAT LODEWIJK DE RAET 
REEDS VROEG 

J
OHAN SAUWENS, gemeenschapsminister van Buitenland
se Handel en Staatshervorming, heeft deze week de bevol
king uitleg gegeven over zijn uitvoer- en promotiebeleid van 
m Vlaanderen gemaakte produkten Wij vonden het een 
verheugende gebeurtenis, met alleen om het recht-toe-
recht-aan van de toespraak maar vooral om de positieve 
stand van zaken de produktiviteit van onze arbeiders ligt 
hoog, de konkurrentiepositie van onze bedrijven is gunstig, 
de centrale ligging van Vlaanderen is benijdenswaardig 

De toespraak van Sauwens was ook belangrijk omdat zij 
de vernieuwende zijde van de staatshervorming toont 

Door woordvoerders van het bedrijfsleven werd en wordt vaak 
laatdunkend gedaan over de federalizenng van de buitenlandse 
handel want met werkzaam, versnipperd en verwarrend Eerder dit 
jaar nog hebben 60 ,,Belgische topondernemers" de regering 
gevraagd prioritaire aandacht te besteden aan de buitenlandse 
handel Hun partners in den vreemde zouden met meer begrijpen wie 
er nu eindelijk bevoegd is en voor welke zaken En toegegeven het 
kan venwarrend zijn want naast de regionale Diensten voor Buiten
landse Handel blijft ook nog de Belgische DBH aan het werk Maar 
dat IS vooral de fout van de onafgewerkte staatshervorming, van het 
tekort aan promotie van Vlaanderen in het buitenland en van 
Belgische onwil _^ 

De wet van 8 april '88 zegt welke materies 
geregionaliseerd worden, de buitenlandse 
handel is daar een ven/vorven onderdeel 
van maar onmiddellijk alles splitsen bleek 
met mogelijk Hans De Belder, die direkteur-
generaal is van de Vlaamse DBH, zei het 
ooit badinerend als volgt „Men kon bv 
moeilijk pnns Albert in twee kappen " waar
mee hij bedoelde dat verstokte umtaristen 
vreesden op korte termijn naar een snelle 
(voor velen te snelle'') uitholling van het 
federale België te gaan Daarom is men 
blijven steken m een sisteem van parallelle 
bevoegdheden tussen het federale en het 
gewestelijke niveau 

Dat IS natuurlijk om onduidelijkheid en wrevel vragen Wil men die 
toestand echter opklaren dan moet opheldering komen over de 
bevoegdheden en moet men initiatieven nemen Daarom is de 
toespraak van minister Sauwens zo belangrijk 

Vlaanderen voert zowat twee derden uit van alles wat het produ
ceert, de Vlaamse eksport bedraagt ongeveer 73% van de totale 
Belgische uitvoer Van elke vier containers met produkten die in 
België gemaakt worden en die naar het buitenland vertrekken zijn er 
dne gevuld met Vlaamse produkten 

De Vlaamse ekonomie leeft dus van de uitvoer en draagt aldus voor 
een groot stuk onze welvaart Als minister met verantwoordelijkheid 
IS het dus de zorg van Johan Sauwens om het Vlaamse marktaandeel 
te vergroten en de tewerkstelling in Vlaanderen te waarborgen 

Iedereen weet echter dat de BDBH een unitaire bedoening is, 
tenwijl haast 75% van de uitgevoerde produkten van Vlaamse komaf 
IS blijft haar Raad van Bestuur ouderwets paritair samengesteld Het 
IS daarom noodzakelijk dat de Vlaamse overheid, wil zij de regionali-
senng ernstig nemen, een waar uitvoerbeleid opbouwt, zowel m de 
eigen regio als in het buitenland De BDBH zal dan wel van zelf zijn 
unitaire pluimen verhezen 

Sauwens heeft initiatieven bekend gemaakt Het begint m eigen 
land, waar in de vijf Vlaamse provincies VDBH-kantoren dicht bij de 
producenten zullen staan en waar wie dat wenst alle bijstand kan 
krijgen Veel bedrijven weten met hoe zij het best naar de buitenland
se markt toe moeten, dat is nochtans de eerste en onontbeerlijke 
stap Bovendien is kennis van de buitenlandse vraag bepalend, 
produkten (blijven) maken die met meer gevraagd worden is onzin
nig 

Op eigen houtje met het buitenland handelen kan lonend zijn maar 
gebeurt doorgaans ten koste van veel geld, mankracht en tijdverlies 
Daarom is het nuttig om er Vlaamse vertegenwoordigers te hebben 
die als het ware de antennes zijn die de vragen opvangen, ze op hun 
waarde schatten en ze door seinen naar de geïnteresseerde bedrij
ven in Vlaanderen Nu reeds zijn VDBH-vestigingen operationeel in 
Barcelona, Stuttgart, Bangkok, Milaan, Berlijn en Londen Anderen 
zullen volgen 

Omdat Vlaamse bedrijven, zeker de kleine, enige drempelvrees 
hebben om de kommerciele stap in het buitenland te wagen heeft de 
Vlaamse regering beslist eksportgerichte aktiviteit financieel te 
ondersteunen Johan Sauwens kon dan ook de maatregelen aankon
digen die deze week van kracht worden 

Reglementen hebben hun nut, even belangrijk is de groei m 
mentaliteit Als de ekonomie geregionali-
zeerd is dan moet ook de buitenlandse 
handel als onderdeel daarvan gewestmate-
ne zijn De Vlaamse ondernemer, zo stelde 
Hans De Belder het ooit, zal moeten leren 
dat hij voor Wetenschapsbeleid, voor On
derwijs, voor Ekonomie maar ook voor Bui
tenlandse Handel bij Vlaamse instellingen 
terecht moet En zo hoort heti 

De Belgische DBH moet maar eens op
houden te doen alsof er sinds 1946 in dit 
land mets veranderd is, dat is het wel' En 
dat men met komt zeggen dat ,,ons landeke 
al zo klem is " of dat wij „splitsen tenwijl 
Europa verenigt " Er gaat geen dag voor
bij of op het kontinent is er ergens een 

handelsbeurs waar Europese regio's, los van de staat waarbinnen zij 
liggen, zich als zelfstandige, moderne en goed uitgeruste entiteiten 
aanprijzen 

Overdrijven wij wanneer wij de toespraak van Johan Sauwens ook 
een beetje als een eigentijdse 11 juli-toespraak begrijpen ' Door vele 
geachte sprekers wordt rond en op die dag aan de eertijdse 
grootsheid van ons volk herinnerd, zo weinig wordt gewezen op het 
huidige belang van onze ekonomie en haar uitbraak naar het 
buitenland 

Een bevlogen man als Lodewijk de Raet wist reeds eind vorige 
eeuw ,,ln onze tijd hangt de volkswelvaart af van het weerstandsver
mogen in de mededinging op de wereldmarkt " De Laet koppelde dit 
„stoffelijk belang" aan „taalbelang" want voegde er onmiddellijk aan 
toe ,,als de volkstaal hare plaats als kultuurtaal zal hernomen 
hebben " 

Wat klinken zijn woorden van deze tijd i De regio Vlaanderen wil 
zijn ekonomisch deel van de wereldmarkt op een ogenblik dat hij 
streeft naar het handhaven van zijn kuituur en taal in Europa en m de 
wereld 

Maurits Van Liedekerke 
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Johan Sauwens stelde een 
vernieuwd subsidiereglement 
voor inzake buitenlandse 
handel. 

Chris Vandenbroeke te
kent het profiel van de 
hernieuwde VU-partij-
raad. 

J | / \ *̂ ®̂  geboortecijfer van het 
I J jaar 1991 is het hoogste 
I ^ ^ van de voorbije tien jaar. 

Ook de kinderopvangmo-
gelijkheden stegen opmerkelijk. 

^ m Als alles verloopt zoals 
I / l professor Roger Blanpain 
I " ^ het verwacht, zal het 

transfersisteem in het 
voetbal over een tweetal jaren tot de 
geschiedenis behoren. Het transfer
sisteem is immers strijdig met bepa
lingen uit het EG-verdrag van 
Rome. 

18 
De Vlaamse arbeiders die 
vorige eeuw om den bro
de naar Wallonië uitwe
ken, werden er vijandig 

bekeken. 

f^ f^ De Vlaams-Zuidafrikaan-
J ^ se Stichting wil de kultu-

^ ^ ^ ^ rele verbondenheid tus
sen Vlaanderen en Zuid-

Afrika stimuleren. 

f^ M Vanaf deze week, en een 
M p ^ hele zomer lang, brengt 

f^ ^^ WIJ ekstra-bladzijden Zo-
mersproeten. Van boe

ken om mee op reis te nemen, tot 
kursiefjes en weetjes allerhande. 
En op onze boekenbladzijden vindt 
U een greep uit het rijke aanbod 
reisgidsen en vakantieliteratuur 
voor de jongsten. 

f \ f \ Onder de titel Hispania-
^ % | Austria loopt in het Oos-

gg^ ̂  tenrijkse Schloss Ambras 
een tentoonstelling over 

de gemeenschappelijke Oosten-
rijks-Spaanse geschiedenis. 

32 
38 
gered. 

Het Davidsfonds wil te
gen maart 1994 het volle
dig literair werk uitgeven 
van Felix Timmermans. 

Denemarken, zonder 
voorbereiding of ambi
ties, heeft het Europees 
voetbalkampioenschap 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

MIHERAND SOLO 
De Franse president Mitterand heeft zijn 

EG-l<ollega's de loef afgestol<en door op z'n 
eentje naar Sarajevo te vliegen. Hij wilde in 
de belegerde Bosnische hoofdstad een ein
de maken aan de bezetting van de luchtha
ven. Die bleef gedeeltelijk in handen van de 
Servische milities, en daardoor was het on
mogelijk om de stad van Europese hulpgoe
deren te voorzien. 

Mitterand speelde cavalier seul, want de 
EG-kollega's, verzameld op de top van Lissa
bon, waren niet op de hoogte van zijn spekta-
kulair initiatief. Enkele uren vooraleer Mitte
rand in Sarajevo landde had de EG-top in het 
kader van een VN-optreden de inzet van 
militaire middelen toelaatbaar geacht om 
humanitaire hulp te bieden aan de bevolking 
van Sarajevo. 

Hoewel geen enkele Euro-leider de Franse 
helikopterdiplomatie openlijk durfde afkeu
ren, werd er binnensmonds danig getan
denknarst. Volgens de Belgische federale 
premier Dehaene was het immers net Mitte
rand die op de EG-top herhaaldelijk aange
drongen had om gezamenlijk op te treden. 

Wat er ook van zij, maandagavond wap
perde de VN-vlag op de luchthaven van 
Sarajevo, en even later landde een Frans 
transportvliegtuig met hulpgoederen. Dins
dag vertrok een Kanadees bataljon VN-
blauwhelmen van Kroatië naar de Bosnische 
hoofdstad om de veiligheid van de luchtha
ven te verzekeren en de aanvoer van voedsel 
en geneesmiddelen mogelijk te maken. De 
luchthaven werd later om veiligheidsredenen 
weer gesloten, maar alles laat vermoeden 
dat dit slechts tijdelijk was. 

Intussen waren onderdelen van de Ameri
kaanse zesde vloot in de Middellandse Zee 
naar de Adriatische Zee gestuurd om huma
nitaire akties uit de lucht te kunnen bescher
men. Het lijkt erop alsof het Franse initiatief 
toch een stroomversnelling teweeggebracht 
heeft. 

DIALOOG: STAP... 
De onderhandelaars in de dialoog van volk 

tot volk hebben sedert het vertrek van libera
len en FDF een tweede adem gevonden. 
Dagelijks worden kommunikees verstuurd 
waarin een voorlopig akoord over het een of 
het ander wordt aangekondigd. 

Verleden zaterdag bereikten de deelne
mers aan de dialoog een akkoord over het 
verdragsrecht van gemeenschappen en ge
westen. Gemeenschapen en gewesten zul
len internationale verdragen kunnen sluiten 
die betrekking hebben op de terreinen waar
voor ze bevoegd zijn. Anderzijds werden er 
mechanismen uitgewerkt die de samenhang 
van de Belgische buitenlandse politiek blij
ven waarborgen. 

Maandag raakten de verschillende delega
ties het eens over de samenstelling van de 
senaat. Deze zal 62 leden tellen en onrecht-

De solo-trip van Mitterand naar Sarajevo bracht een stroomversnelling 
teweeg. Al werd er eerst binnenskamers wel flink getandenknarst, (foto ap) 

streeks verkozen worden door de Vlaamse 
en Franse gemeenschapsraad. De senato
ren moeten wel buiten de raden verkozen 
worden om te vermijden dat er opnieuw een 
dubbelmandaat zou ontstaan. 

Dinsdag werd een voorakkoord gesloten 
over de bevoegdheidsverdeling tussen de 
nieuwe kamer en de nieuwe senaat. Ze 
worden beide op voet van gelijkheid bevoegd 
voor grondwetsherzieningen, voor het stem
men van kommunautaire wetten en voor de 
goedkeuring van verdragen. De kamer wordt 
alleen bevoegd voor de vertrouwensstem-
mingen voor de federale regering, de begro
tingen, de gewone wetten, de naturalizaties 
etc. De senaat krijgt het alleenrecht op de 
bevoegdheidskonflikten tussen de deelstaat
parlementen en mag reflektiekamer spelen 
voor de gewone wetgeving. 

...VOOR STAP 
Woensdag stond er naar verluidt voor het 

eerst een heet hangijzer op de agenda van 

de onderhandelaars: de centen. 
Het spreekt voor zich dat er pas een 

akkoord over de onderdelen bestaat wan
neer er een akkoord is over het geheel. Tot 
voor woensdag gingen de onderhandelaars 
de grote knelpunten uit de weg. Het heeft er 
veel van weg dat men op die manier een 
groot kompromis wil forceren: als er al over 
veel zaken voorlopige akkoorden bestaan, is 
de verleiding groot om ook over het geheel 
z'n zegen te geven. 

VU-voorzitter Bert Anciaux houdt intussen 
vast aan het tienpuntenprogramma van de 
Vlaamse regering. Die tien punten vormen 
het minimum. Dit betekent dat de VU haar 
stemmen niet levert indien die tien punten 
niet in het akkoord zitten. De Franstaligen 
zullen daarvoor nog veel toegevingen op 
korte termijn moeten doen. 

Want wanneer er een akkoord voorgesteld 
wordt, zal het een biezonder VU-kongres zijn 
dat over het rezultaat oordeelt. Dat kongres 
zal volgende donderdag (9 juli) plaatsvinden 
(zie elders in dit blad). En dat is niet lang 
meer. 
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LICHTING '94 
Volgens enkele kranten zal minister van 

Defensie Delcroix de lichting '94 niet meer 
oproepen voor het vervullen van de militaire 
dienstplicht. De diensttijd voor de lichting '93 
zal ook verkort worden tot 6 maanden voor 
de miliciens die in Duitsland gelegerd wor
den. De beslissing van zijn voorganger Coë-
me om de diensttijd in België van tien naar 
acht maanden te brengen, neemt Delcroix 
over. Coëme's bedoeling was het onder
scheid in de duur van de diensttijd voor 
België en Duitsland af te schaffen, Delcroix 
voert het dus opnieuw in, door er nog twee 
maanden van af te pitsen. De lichting '92, die 
momenteel al onder de wapens is, moet de 
voorziene diensttijd wel kloppen. 

Delcroix wil er alles aan doen om de 
afschaffing van de dienstplicht zo rechtvaar
dig mogelijk in te voeren. De vrijstellingen 
voor de lichting 1993 moesten al in januari 
worden ingediend, toen er nog geen sprake 
was van de afschaffing van de legerdienst. 
Wie toen uitstel aanvroeg, kan er dus niet 
van beschuldigd worden dit uitstel verkeerd 
te gebruiken. Indien de dienstplicht na de 
lichting '93 verder zou blijven bestaan, ver
wachtte men zich wel aan een ware storm
loop van aanvragen tot uitstel. 

Delcroix wil ook het sisteem van de weder
oproepingen herbekijken. Die zouden be
houden blijven, maar dan alleen voor de 
werkelijk geïnteresseerden. 

BOUDIAF 
De Algerijnse president, de 73-jarige Mo

hammed Boudiaf, werd maandag doodge
schoten terwijl hij een toespraak hield bij de 
opening van een kultureel centrum in Anna-
ba, 600 kilometer van Algiers. Bij de aanslag 
raakten 41 mensen gewond. 

De terreurdaad was vrijwel zeker het werk 
van de moslimfundamentalisten. Sedert ja
nuari voeren ze een guerilla omdat de macht
hebbers hen toen een zekere verkiezings
overwinning ontfutselden door president 
Benjedid tot ontslag te bewegen. In plaats 
van de president kwam een vijfkoppige 
Staatsraad, waarvan Boudiaf de voorzitter 
was. Deze zou de termijn van Benjedid 
uitzitten. De Staatsraad annuleerde de twee
de ronde van de parlementsverkiezingen en 
riep de noodtoestand uit. 

De fundamentalistische FIS-partij noemde 
in een eerste reaktie de moordaanslag de wil 
van Allah. Door Boudiaf uit te schakelen 
verhinderen de fundamentalisten dat hij een 
alternatief voor de moslimstaat zou kunnen 
uitbouwen. 

FRANKRIJK DICHT 
Net op het moment dat de vakantie begon, 

legden boze vrachtwagenchauffeurs, boeren 
en dokwerkers de belangrijkste Franse ver-

Verleden zaterdag werd er in Vlaanderen op grote schaal „geroefeld". Het 
was de tweede keer dat er een nationale Roefeldag georganizeerd werd. Op 
Roefeldag mag wat anders helemaal niet kan. Dan mogen de kinderen een 
kijkje nemen in de wereld van de volwassenen, en aan van alles aankomen dat 
anders strikt verboden is. De kinderen mogen dan eens een brandslang 
hanteren, het verkeer helpen regelen, bier brouwen of brood bakken, een 
liedje opnemen in een studio,... 152 steden en gemeenten werkten mee aan 
het initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Die telde zo'n 85.000 roefelen
de jongens en meisjes. (foto vum) 

keersassen lam. De chauffeurs protesteer
den tegen de invoering van een rijbewijs met 
punten, de boeren tegen het Europees land
bouwbeleid en de havenarbeiders tegen het 
Europees Verdrag van Maastricht. Alles sa
men leverde het de grootste wegenblokkade 
op die Frankrijk ooit kende. Alleen al rond 
Parijs waren er dinsdag zeventig blokkades. 

Reizen richting Frankrijk werd dan ook 
door iedereen afgeraden. Dat was wel pech 
voor de duizenden Vlamingen die bij de 
zuiderbuur hun jaarlijkse vakantie wilden 
doorbrengen of het land daarvoor dienen te 
doorkruisen. 

VAN DER BIEST 
PS-kamerlid Alain Van der Biest lijkt nu wel 

in bijzonder slechte papieren te verzeilen. 
Het Luikse parket-generaal heeft kamervoor
zitter Nothomb officieel gevraagd om de 
parlementaire onschendbaarheid van de ge
wezen minister op te heffen. 

De justitie wil Van der Biest immers onder
vragen in verband met de moord op André 
Cools en de zaak van de gestolen aandelen 
waarin zijn naam en die van twee vroegere 
kabinetsmedewerkers genoemd worden. De 
prokureur-generaal, die de pers op de hoog
te stelde van zijn verzoek aan Nothomb, 
beklemtoonde wel in één adem dat de vraag 
om de parlementaire onschendbaarheid van 
Van der Biest op te heffen geen vermoeden 

van schuld inhoudt tot het bewijs van het-
tegendeel. Meent de prokureur-generaal 
misschien te beschikken over „bewijzen van 
het tegendeel"? 

PRAYON RUPEL 
Op een buitengewone ondernemingsraad 

besloot de direktie van het chemiebedrijf 
Prayon Rupel de fosforzuurafdeling van 
Ruisbroek in oktober van dit jaar definitief te 
sluiten. Daarmee komt een einde aan de 
massale gipsstortingen (500.000 ton per 
jaar!) in de Rupelstreek, maar er gaan ook 
127 banen in het bedrijf verloren. 

Die beslissing is het antwoord van het 
chemiebedrijf op de beknotting van de stort-
mogelijkheden door de Vlaamse regering. 
Daar had men na heel wat getouwtrek tussen 
de ministers De Batselier (SP) van Leefmilieu 
en Kelchtermans (CVP) van Ruimtelijke Or
dening twee stortplaatsen aangewezen voor 
Prayon waar het bedrijf nog tot '94 zijn gips 
kon storten. Daarna moest uitgekeken wor
den naar andere stortplaatsen. En in '96 
moest Prayon zijn produktieproces zo heb
ben omgeschakeld dat gipsstortingen niet 
meer nodig zijn. 

Die oplossing pikte Prayon niet. Het bedrijf 
had al meermaals met sluiting gedreigd in
dien de Vlaamse regering geen stortvergun-
ningen zou afleveren. 
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KORTWEG 

• Kamervoorzitter Nothomb 
vindt het niet passend dat par
lementsleden in korte broek of 
bermuda het halfrond betreden. 
Johan De Mol {SP) en Louis Stan-
daert (Rossem), de boosdoeners 
met blote knieën, verlieten dan 
maar het parlement. 

• De Braziliaanse bevrijdingsteo-
loog Leonardo Boff maakte be
kend dat hij uit de orde van de 
Franciskanen treedt en de leken
stand aanvraagt. Als leek wil hij 
zijn teologisch werk verderzet
ten. Volgens de teoloog Hans 
Küng Is Boff het slachtoffer van 
de Inkwisitie. 

• Febiac, de beroepsfederatie 
van de Belgische auto- en twee-
wielerindustrie, wil de aanstelling 
van een koninklijk kommissa-
ris voor mobiliteit. 

• De 7-jarige Nicky Batteauw uit 
Oostende, die sinds einde mei 
was vermist, is meer dan waar
schijnlijk verstikt toen hij werd 
bedolven onder het zand van 
een kuil die op het strand aan het 
graven was. 

• Het moet tegenwoordig maar 
eens even flink onweren en 
Vlaanderen kampt weer met wa
teroverlast. Er is geen geld 
meer om de beken te ruimen. Er 
is geen geld meer om de wegen 
te onderhouden. Een rijkswacht-
slndlkaat liet weten dat de voor
raad blanko papier bij de Ant
werpse brigades uitgeput Is en er 
geen geld meer is om er bij te 
kopen. Wat is er aan de hand met 
dit dwaze land, waar bovendien 
lekken In pijpleidingen voor 
aartsgevaarlijke stoffen de zon
dagsrust verstoren? 

• PW-voorzitter Verhofstadt 
maakte deze week zijn Burger-
manifest deel 11 publiek. Het is 
getiteld „De weg naar politieke 
vernieuwing". In een volgende 
uitgave komen we hier op terug. 

• Na meer dan veertien uren on
derhandelen bereikten werkge
vers en vakbonden in de nacht 
van maandag op dinsdag drie 
afzonderlijke akkoorden voor 
het personeel van de partikuliere 
ziekenhuizen, revalidatiecentra 
en rusthuizen. De werknemers 
behaalden een overwinning, want 
de akkoorden bevatten de loons
verhogingen, ekstra vergoedin
gen en bijkomende vakantieda
gen die al in juli van vorig jaar 
toegezegd waren. 

SAUWENS SUBSIDIEERT 
VLMMSE EKSPORT 

Minister Sauwens stelde verleden week 
op een perskonferentie het nieuwe subsi
diereglement voor eksportgerichte aktivi-
teiten voor, dat vanaf 1 juli '92 in voege 
treedt. Dit reglement wil de bedrijven alle 
kansen bieden om het waar te maken op 
de buitenlandse markten, en kadert in een 
beleid dat Vlaanderen moet voorbereiden 
op de ekonomische ontgrenzing van Euro
pa vanaf 1993. Voor het nieuwe reglement 
wordt op de begroting van de Vlaamse 
Dienst voor Buitenlandse Handel 110 mil
joen gereserveerd. De minister geeft een 
woordje uitleg. 

• Welke initiatieven zullen allemaal be
toelaagd kunnen worden? 

,,Alsje het lijstje overloopt, een heleboel. 
Enkele voorbeelden: reizen voor het pros-
pekteren van een markt of het volgen van 
een projekt; deelname aan ekonomische, 
kommerciële, regionale of sektoriële mis
sies; studiekosten in funktie van een bepaald 
projekt; de vestiging van een verkoop- of 
distributiekantoor in het buitenland; de kos
ten van een eksportverantwoordelijke; de 
oprichting of herstrukturering van een ek-
sportdienst in het bedrijf; diepgaande markt-
studies door een eksportkonsulent; deelna
me aan internationale jaar- en vakbeurzen, 
enz." 

• Een hele waslijst. Welke voorwaarden 
zijn er verbonden aan de steunverlening? 

„De initiatieven moeten grosso modo vol
doen aan de volgende bazisprincipes: ze 
moeten ten eerste plaatsvinden in niet-EEG-
landen. Daar zijn evenwel twee uitzonderin
gen op, nl. wanneer het gaat om diepgaande 
marktstudies over een EEG-land, uitgevoerd 
door een eksportkonsulent, of wanneer het 
gaat om deelname aan een vakbeurs in een 
EEG-land, wanneer deze een internationale 
uitstraling heeft. Ten tweede mag het pro-
spektie-initiatief enkel slaan op een nieuwe 
markt. De eksport naar die markt mag maksi-
mum 5% bedragen van de totale eksport van 
de aanvrager. En ten derde moet het gaan 
om Vlaamse goederen en diensten van een 
Vlaams bedrijf. De Vlaamse toegevoegde 
waarde moet minimaal 50% bedragen." 

• Hoeveel bedraagt de steunverlening? 
„Voor de initiatieven die ik zojuist heb 

opgesomd kunnen kleine ondernemingen, 
met maksimaal 70 werknemers dus, een 
subsidie bekomen van 30% van de onkosten 
wanneer de aanvaarde kostenraming tussen 
de 150.000 en de 2 miljoen frank beloopt. 
Voor grotere initiatieven, van 2 miljoen tot 10 
miljoen, kan aan de kleine ondernemingen 
een renteloze lening van 70% van de onkos
ten toegekend worden. 

De middelgrote en grote ondernemingen 
komen in aanmerking voor een renteloze 
lening wanneer hun aanvaarde kostenra
ming schommelt tussen 2 en 10 miljoen 
frank, en slaat op de vestiging van een 
verkoop- of distributiekantoor, de kosten van 
een eksportverantwoordelijke of de oprich
ting of herstrukturering van een eksport-
dienst." 

• Was er eigenlijk wel een nieuw subsi
diereglement nodig? 

,,Ja, want het nieuwe besluit verschilt op 
een aantal belangrijke punten van de vorige 
federale reglementering. Nu leunt het beter 
aan bij de werkelijke behoeften van de 
Vlaamse KH/iO, en het is bovendien eenvou
diger en moderner van opvatting. Zo wordt 
de financiële steun met langer beperkt tot 
initiatieven met het oog op de eksport, maar 
komen ook initiatieven in aanmerking die 
gericht zijn op het tot stand brengen van 
ekonomische samenwerkingsakkoorden, 
zoals joint-ventures bvb. 

Belangrijk in het nieuwe reglement is ver
der dat er een onderscheid ingevoerd wordt 
tussen kleine, middelgrote en grote onderne
mingen. De steun wordt aangepast aan de 
grootte van het bedrijf Andere innovaties 
zijn de kofinancienng door de Vlaamse over
heid van marktstudies, de financiering van 
eksportopleidingen en de steun voor deelna
me aan jaar- en vakbeurzen. Het is de 
Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel 
die belast is met de administratieve behan
deling van de dossiers en de uitbetaling van 
de subsidies en leningen Ondernemingen 
die steun willen genieten moeten hun aan
vraag indienen bij het provinciaal kantoor 
van de VDBH." 
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PERSSPIEGEL 
Zit er nu wat in het dialoogei? Of 
wordt het een windei of een rotei? 
De afwachtende kommentatoren 
reageren naar karakteraanleg of 
politieke opstelling. 
En Verhofstadt legde luid kake
lend, naar zijn gewoonte, zijn 
tweede burgermanifest. Ook dat 
wordt besnuffeld. 

knack 
in een hoofdartikel onder de titel 

„Schiltz" maakt Verleyen een soort Dr. 
Faustusanalise over de Belgische én de 
Schiltzsituatie. Met als nadeel aan Verley
en dat hij in zijn analitisch cinisme zelf 
nooit oplossingen aanbrengt. 

„Maar het probleem van Schiltz en van 
allen die godbetert nog na hem zullen ko
men, bestaat erin dat zij vandaag ongewa
pend moeten onderhandelen met een tegen
stander die op ieder ogenblik de pin uit de 
handgranaat kan trekken Om het even wel
ke Vlaamse eis — de onnozelste eerst — kan 
slechts worden ingewilligd met instemming 
van de Franse tegenstrever bij wie hij moet 
worden afgedwongen Politiek gesproken is 
dat een absurde positie, die overigens de 
eeuwige glimlach en de bons mots van 
Spitaels helpt verklaren 

Onder die toestand blijft de Vlaamse be
volking lijden, ten koste van stilaan haar 
welvaart die haar wordt ontnomen door een 
weinig hoffelijke landvoogd, die af en toe 
Voerense schoolkindjes in een bouwvallig 
schuurtje laat opsluiten om te laten zien hoe 
machtig hij is Want welk verschil is er 
eigenlijk, om het verband nu maar eens 
breed te leggen, tussen de willekeung opge
eiste tiende penning van Alva en de jaarlijk
se, wettelijk verplichte overdracht van een 
paar honderd Vlaamse miljarden naar het 
Waalse buitenland dat ons niettemin wil 
doen blijven betalen voor een eigen Vlaams 
parlement, te vestigen op een grondgebied 
zonder vaste grenzen'" 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

„Woelige tijden wachten als de dialoog 
mislukt" meent Jan Veestraeten met meer 
begrip voor de medespelers. 

„Vlaanderen vecht al meer dan honderd 
jaar voor zijn ontvoogding, voor een grotere 
autonomie, voor zelfbestuur Die Vlaamse 
zelfstandigheid is al voor een stuk werkelijk
heid geworden maar voor een deel is het 

zelfbestuur nog altijd een ongrijpbare droom 
gebleven Als de partijen aan de onderhan
delingstafel dit emancipatieproces tot een 
goed einde kunnen brengen dan zal de 
Vlaamse gemeenschap echt haar lot m eigen 
handen kunnen nemen Is evenwel ook deze 
zoveelste poging om de kommunataire vrede 
te bestendigen tot mislukken gedoemd dan 
gaat dit land zonder de minste twijfel woelige 
maanden en wellicht ook moeilijke jaren 
tegemoet 

De Standaard 
De frankofonie rond Brussel en verder 

in Vlaanderen moet als politiek stoorargu
ment opgegeven of er komt geen vrede, 
schrijft Guido Fonteyn met een verwitti
ging naar de Volksunie. 

„WIJ gebruiken nog twee argumenten Het 
eerste is een politiek De vernieuwde Volks
unie zal nooit instemmen met toegevingen 
aan de Franstaligen uit de rand VU-voorzit-
ter Bert Anciaux zegt dit dagelijks in zijn 
kontakten met afdelingen Dat zijn (toen nog 
mogelijke) verkiezing een nieuw politiek feif 
zou zijn, hadden PS-voorzitter Busquin en 
diens voorganger Spitaels al een paar maan
den geleden begrepen Zij drukten toen al m 
gesprekken hun vrees uit voor een nieuw 
Egmont-scenano 

Het tweede argument is een argument ten 
gronde Wie de frankofonie — het behoren 
tot de Franse taalgroep — als een definitief 
en onveranderlijk gegeven beschouwt en op 
basis daarvan de staat wil ordenen bewan
delt een gevaarlijke weg Wie verhuist, 
draagt zijn taal en zijn kuituur met zich mee, 
maar moet open kunnen sttaan voor de 
maatschappij waarin hij zich vestigt Dat was 
zo voor de Vlamingen die naar Wallonië 
trokken, daar meestal nuttige leden van de 
maatschappij werden of zijn, thuis hun taal 
blijven spreken, maar daar geen staatkundi
ge besluiten uit trekken Ook in deze zin zou 
het dossier van de frankofonie m Vlaams-
Brabant gesloten moeten worden " 

UUBREBELGIOUE 
Tenwijl Verhofstadt zich m klauwaertkol-

der kleedt wordt zijn liberale geestesge-
noot Ducarme van de PRL de nieuwe 
Belgiquestrijder tot tevredenheid van La 
Libre van dit overjaarse Belgique. 

,,Ducarme Het zou wenselijk zijn dat de 
Belgische identiteit beter beklemtoond wordt 
naar buiten toe Het zou nodig zijn dat de 
centrale staat samen en de gefedereerde 
entiteiten m vijfjarenplannen de matenes 
bepalen voor het Belgisch herkenbare pro-
jekt 

Het toepassen van deze beslissingen zou 

toevertrouwd worden aan de gefedereerde 
entiteiten voor de sfeer waar zij bevoegd zijn 
Vergeten we met dat Europa het regionale 
feit met erkent verzekeren wij dus de toe
stand zoals hij nu is " 

Ekonomiscbe JL. JL^_F JL^ 

„Oude wijn tn nieuwe zakken" is de 
relativerende titel van dit blad bij het 
trompetgeschal van Verhofstadt-

„De PVV volgt dus duidelijk een tweespo
renbeleid Op kommunautair vlak wordt de 
Pest Voor Vlaanderen van weleer uitgespro
ken flamingant, tenwijl ze op sociaal-ekono-
misch vlak nog uitgesprokener neo-liberaal 
wordt Het eerste spoor werd m het verleden 
reeds uitgetest door de Waalse liberale broe
ders, toen die een fusie aangingen met het 
RW Een variant van het tweede spoor werd 
reeds met goed gevolg uitgeprobeerd door 
Omer Vanaudenhove, toen hij de nog unitai
re liberale partij ontdeed van haar anti-
konfessioneel karakter 

De profilenng van de PVV op zowel kom
munautair als sociaal-ekonomisch vlak, is 
met alleen te radikaal om erg geloofwaardig 
te zijn 

De PVV IS een traditionele partij Dat wis je 
met uit door de PVV te ontbinden en terstond 
een nieuwe PVV boven de doopvont te 
houden Wil die nieuwe partij meer zijn dan 
een vernieuwde versie van haar voorganger, 
dan IS er naast een nieuwe naam en een 
nieuw programma ook nieuw politiek perso
neel nodig, met in het minst een nieuwe 
voorzitter Ten slotte moet hij het nieuwe 
toch in de eerste plaats belichamen " 

DE NIEUWE GAZET 
Dit blauwe blad steekt natuurlijk mede 

die loftrompet over de nieuwe ,,burgerbe-
vrijdende" Ivanhoe 

,,Waarom zijn de machthebbers van de 
Wetstraat eigenlijk zo bang van de liberale 
leider' In de eerste plaats omdat hij hun 
decennia lang gekoesterde macht daadwer
kelijk bedreigt Wie het gisteren voorgestelde 
Burgermanifest 2 leest, en er is alle reden om 
dat te doen, zal dadelijk beseffen dat een 
door Verhofstadt bestuurd land er totaal 
anders zal uitzien met reële inspraak van de 
burger zelf We hebben het hier ooit al 
geschreven naar aanleiding van het Poupe-
han-verhaal Guy Verhofstadt is de ernstig
ste bedreiging, die de gevestigde macht in 
de naoorlogse geschiedenis ooit heeft ge
kend, meer dan de schoolstrijd of de Ko
ningskwestie Omdat hij de wortels van de 
macht aanpakt al degenen die de macht 
hebben gegrepen ten bate van zichzelf on
der het voorwendsel van een sociaal beleid 
te voeren " 
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HORIZON 

VREES IS GEEN GOEDE RAADGEVER 
De Europese Eenmaking die sedert de vijftiger jaren 

verloopt volgens de filosofie van de „vaders" van het 
EEG-Verdrag, is de ononderbrol<en absolute prioriteit 
geweest van onze (federale) diplomatie. Met geestdrift 
hebben de opeenvolgende Belgische regeringen, van 
allerhande politieke kleur en kleurenkombinaties, 
voortdurend bevoegdheden overgeheveld van het ni
veau van de nationale soevereiniteit — geërfd uit de 
Franse Revolutie — naar het Europees Kommunautai-
re. Waarom? 

Omdat zij meenden dat een reeks van problemen, op 
het einde van de 20ste eeuw, geen goede oplossingen 
meer konden krijgen van de nationale regeringen en 
dat zij zich minstens op Europees niveau moesten 
situeren. 

Voor ons kon de Ekonomische Gemeenschap geen 
eindpunt zijn: de Volkeren in Europa moesten aan de 
oppervlakte komen van dit integratieproces, net zoals 
de grondwetsherziening in België volgens ons uiteinde
lijk niet zomaar zou leiden tot,.Vlaanderen, Belgische 
Regio". 

In beide richtingen geldt dit devolutieproces als één 
der belangrijkste elementen 
van de om-vorming van ons 
staatsbestel, beste garantie 
voor vrede, van demokratie 
en van geestelijke en mate
riële welstand. 

Vlaanderen heeft zich on
dertussen langzamerhand in 
het kop-peleton gehesen van 
's werelds meest welstellen
de landen. Neem het vlieg
tuig en kijk: nauwelijks enke
le uren hiervandaan en je 
bent in een andere wereld. 

Deze Europese dimensie 
— en de politiek-ekonomisch 
gevolgde metode heeft ons totnutoe niet teleurgesteld 
en de nederlaag van de alternatieve formule van het 
marksistisch kollektivisme steunt onze overtuiging dat 
wij de juiste weg hebben gevolgd. 

Het wil mij echter voorkomen dat deze wissel op de 
toekomst ons steeds meer benijd wordt (,,fortress 
Europe") en dat Europa's dinamiek problemen veroor
zaakt, ook in hoofdsteden waarvan je dat niet zo 
meteen zou verwachten. 

Herinner u bvb. de recente episode (maart 1992) van 
de publikatie in de New York Times van het Pentagon-
Document over de USA-strategie voor de periode 1994-
1999 (zie mijn vorige Horizon daarover). 

Eerst stond er in dit Amerikaans dokument: ,,Ons 
eerste objel<tief is te voorkomen dat een nieuwe rivaal 
zou verschijnen, uit de oude USSR of van elders... Wij 
moeten zorgen voor mekanismen die eventuele kon-
kurrenten zouden verhinderen om er zelfs maar aan te 
denken dat zij een grotere rol zouden kunnen gaan 
spelen, zowel regionaal als op wereldvlak...". 

Daar is ondertussen nogal wat diplomatieke druk 
uitgeoefend bij de ClA-direkteuren, vooral vanwege de 
XII die zich direkt geviseerd voelden maar waarschijn

lijk ook door het State Department dat tegenover de 
EEG doorgaans niet zo wantrouwend is. 

En ziedaar: twee maand later publiceert dezelfde 
NYT (op 24 mei '92) hetzelfde militair dokument maar 
als bij wonder klinkt de zopas geciteerde passage nu 
helemaal anders: „Het objektief is, naast de ontrading 
van iedere aanval op de USA, de versterking en de 
uitbreiding van het net van defensie-akkoorden die de 
demokratische landen met elkaar verbinden, in een 
geest van gemeenschappelijke verdediging tegen eni
ge aanval...". 

Als ik over dergelijke intenties, zoals die dus in de 
eerste versie de wereld werden kond gedaan, door
denk, dan wordt het mij kil te moede wanneer ik de 
gevaren zie die Europa op dit ogenblik bedreigen. 
Wanneer troebelwatervissers blijkbaar hun gang kun
nen gaan, dan stel ik mij al geen vragen meer: dan 
denk ik dat moet gereageerd worden. 

In de Deense vrees voor Duits overwicht en meer 
algemeen, in de vrees van de kleinere Lid-Staten dat ze 
door de grotere partners (oude én nieuwe) zouden 
worden overweldigd, ligt enorm veel eksplosief mate

riaal dat de Europese integra-
tiegedachte schade kan be
rokkenen. 

Ook de emoties die door 
aan zichzelf twijfelende Vla
mingen worden gekultiveerd 
i.v.m. het stemrecht voor Eu
ropeanen bij gemeentever
kiezingen kunnen — gratis! 
— worden aangewakkerd tot 
buiten alle politiek-realisti-
sche proporties. 

In Duitsland is het de vrees 
voor het prestigeverlies van 
de D-Mark dat het vertrou
wen in Europa loswrikt, in 

Frankrijk o.a. de vrees voor Le Pen, in Groot-Brittannië 
de vrees dat Labour zou uiteenvallen i.v.m. een moge
lijk referendum, enz... 

Je kan ook enkele algemene tema's aanhalen die 
voor de Gemeenschap in haar geheel konfliktstof 
meebrengen bvb.: de vrees voor de immigratie uit 
Oost-Europa. De gevaarlijke redenering is degene die 
door de Britten bvb. wordt gehuldigd, nl.: snel en 
soepel samenwerken met de landen uit het ex-Oost-
blok, anders hou je de immigratie nooit tegen. 

Europa's horizon ligt beangstigend dichtbij. Waar is 
de tijd (van nauwelijks enkele maanden geleden) van 
de begeestering der ,,Interne Markt", van ,,1992"? 

De Europese Gemeenschap was de meest spektaku-
laire vredesoperatie die de mensheid ooit wist te 
ontplooien. WO II is sedertdien bijna vergeten, het 
Kommunisme eveneens. Nu Europa op het punt staat 
in de wereld echt mee op te treden en de Europese 
volkeren in het beleid te doen meespelen, moeten wij 
zorgvuldig toezien dat geen onderduimse, reaktionaire 
krachten ons de verkeerde weg zouden insturen. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

BERMUDA'S EN ANDERE 
KLEDINGSTUKKEN 

Ondanks de tropische temperaturen, 
houdt kamervoorzitter Nothomb van vol
doende geklede kamerleden. Dit ondervon
den de kamerleden De Mol en Standaert 
wanneer zij schaars gekleed het debat over 
de fiskale programmawet wilden bijwonen. 
Weer of geen weer in het parlement werd de 
voorbije werk gezwoegd. Naast diverse kom
missies in kamer en senaat, keurde de 
Vlaamse raad de uitgavenbegroting voor '92 
goed. 

VLAAMSE BEGROTING 
De VU-fraktie in de Vlaamse Raad stemde 

voor. Fraktievoorzitter Paul Van Grambergen 
herhaalde dat „de VU in de Vlaamse Rege
ring op basis van een regeerakkoord én een 
tienpuntenprogramma is gestapt. Het tien
puntenprogramma staat op de agenda van 
de dialoog van Gemeenschap tot gemeen
schap. Met andere woorden de Vlaamse 
regeringspartners houden zich aan het re
geerakkoord. De VU schakelt zich in dit 
regeerakkoord. Daarom zal de VU deze 
begroting goedkeuren. In de lange strijd die 
onze partij voert voor de zelfstandigheid van 
ons volk nemen wij, in tegenstelling tot het 
Vlaams Blok, onze verantwoordelijkheid op. 
Anderen nemen hun toevlucht tot demago
gie. Dit is het wezenlijk verschil tussen ons 
en het Vlaams Blok. De Vlaamse partijen 
zullen geen enkele toegeving doen, ook niet 
met betrekking tot de rand rond Brussel." 

LEEFMILIEU 
Bij de bespreking van de begroting '92 met 

betrekking tot het leefmilieu en het natuurbe
houd wees Michel Capoen op het steeds 
duurder wordend prijskaartje. ,,Dit is onmo
gelijk vol te houden. Daarom moet de bevol
king op een ver doorgedreven manier gesen
sibiliseerd worden. Het is jammer dat het 
milieubeleid nog altijd te sektorieel wordt 
aangepakt. Een geïntegreerd milieubeleid 
dringt zich dan ook op om de milieuproble
men te gronde op te lossen. De kommissie-
Boeken verrichtte prachtig werk inzake de 
koördinatie en vereenvoudiging van de mi
lieuwetgeving. Hopelijk wordt dit studiewerk 
omgezet in wetgeving. Vooral de KMO's 
hebben nood aan een duidelijk en eenvoudig 
beleid inzake heffingen en vergunningen." 

Tijdens dezelfde bespreking merkte Jan 
Caudron op dat de milieu-overeenkomsten 
van minister Kelchtermans te haastig in me
kaar gestoken, onvolledig en onrealistisch 
zijn. Op dit ogenblik hebben 283 gemeenten 

Vic Anciaux onderstreepte de perfiditeit van de PVV-motie. (Foto Szommer) 

een milieuovereenkomst gesloten met de 
Vlaamse Gemeenschap. Ondanks het feit 
dat de gemeenten deze overeenkomst op 
vrijwillige basis kunnen sluiten zitten heel 
wat gemeenten nu al de met de handen in de 
lucht. Er worden vragen gesteld rond haal
baarheid en betaalbaarheid van de verplich
tingen. „De gemeenten moeten een milieuin
ventaris opmaken. Vele gemeenten kunnen 
dit niet met eigen personeel. Deze inventaris
sen kunnen een schat zijn aan reële milieu
informatie. Voonvaarde hiervoor is dat de 
jaarlijkse beleidsnota's volgens een eenvor
mig sisteem worden opgesteld. Voor vele 
gemeenten is de aanwerving van één milieu
ambtenaar van universitair nivo een finan
cieel onmogelijke zaak. De Vlaamse Rege
ring heeft 1 miljard frank uitgegeven voor 
milieuboxen waar niemand om vroeg. Indien 
men dat geld eerder had gebruikt voor de 
gemeentelijke milieuambtenaren, dan zou
den we nu reeds heel wat verder staan met 
het opstarten van de milieuovereenkom
sten." 

SUBNATIONALITEIT ~ 
Vervolgens moest er gestemd worden over 

een motie die ingediend werd door de PVV 
over de mogelijke invoering van een Franse 
Gemeenschapstaks voor de Vlaamse Brus
selaar. Vic Anciaux, zelf Brusselse Vlaming, 
onderstreepte de perfiditeit van deze moetie. 
„Deze motie is ondemokratisch omdat een 
instantie, die niets met de betrokken bevol
king te maken heeft, belastingen zou kunnen 
heffen. Toch men kan moeilijk tegen de 
fiskale bevoegdheden van de Gemeen
schappen zijn. Het enige alternatief is de 
subnationaliteit. Ik sta daarmee bij de Brus
selse Vlamingen alleen. Het voorstel van de 
PVV maakt de fiskaliteit nog meer ingewik

keld. Deze motie is nog om een andere reden 
perfiede. De PVV wil de Gemeenschappen 
afschaffen. Dit is voor Vlaanderen funest. 
Daarom zal de VU tegenstemmen. Ikzelf zal 
me als betrokken Brusselse Vlaming onthou
den." Aldus Vic Anciaux. 

PARTICIPATIERADEN 
Vorige week interpelleerde Etienne Van 

Vaerenbergh de minister van Onderwijs op
nieuw over het franstalig onderwijs in de 
gemeenten met een bijzonder taaistatuut. 
Jaarlijks geeft de Vlaamse gemeenschap 
220 miljoen frank uit aan het Franstalig 
onderwijs in de gemeenten met een bijzon
der taaistatuut. Dit volgens de bestaande 
dekreetgeving. Toch de oprichting van de 
participatieraden zorgt weer voor grote er
gernis. Daarom vroeg Van Vaerenbergh aan 
Van den Bossche of de taalwetgeving in 
bestuurszaken al of niet van toepassing is? 

, ,ln welke taal moeten de participatieraden 
in Franstalige scholen vergaderen ? Kan het 
gemeentebestuur Nederlandsonkundigen 
benoemen in deze raden raden ? Heeft de 
Vlaamse Gemeenschap nog gezag over 
deze scholen?" Het antwoord van de minis
ter van Onderwijs was het volgende. „De 
Vaste Kommissie voor taaltoezicht be
schouwt de participatieraden als schoolover-
heden. Zij worden dus aanzien als plaatselij
ke dienst. Deze diensten moeten in hun 
binnendienst de taal van zijn gebied gebrui
ken. Dit geldt ook voor de randgebieden. Als 
buitendiensten kunnen de participatieraden 
uitsluitend het Nederlands gebruiken. De 
tussenkomsten in het Frans zullen als onbe
staande beschouwd worden." 

Greet Claes 
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PARTJRAAD 

HET PROFIEL VAN DE 
HERNIEUWDE PARTIJRAAD 

A
LLEEN al bij de recente sa
menstelling van de Partijraad, 
wat in werkelijkheid zowat als 
het parlement van de VU door
gaat, viel het op hoezeer van-

'uit de arrondissementen met 
jonge en minder jonge nieuw
komers werd uitgepakt. Van
daar dan ook deze bevraging 
omtrent het profiel van dit al
lerhoogste orgaan in de partij. 

Het Is meteen een wezenlijk onderdeel in 
een meer sistematische doorlichting van het 
bestaande kader waarop de VU-Vlaamse 
Vrije Demokraten zich thans kan beroepen 
en waarop, in de nabije toekomst, nog nader 
zal ingegaan worden. 

GEMIDDELDE LEEFIJD 
Zoals gesteld liet de installatie van de 

Partijraad zich in mei '92 door de verschij
ning van heel wat nieuwe gezichten kenmer
ken. Verkeerdelijk werd dit door sommigen 
met een doorgedreven verjonging vereenzel-

Tabel 1 

vigd. Korrekt is het dat met name de samen
stelling van het Partijbestuur en inzonder
heid de hoogste partijfunkties aan een ver
jonging toe zijn. Op het vlak van de arrondis-

De voorbije weken en maanden 
brachten heel wat vernieuwing in 
het partijlocier. De aanzet daar
toe vormden de herverl<iezingen 
van afdelings- en arrondissemen-
tele besturen; op hun beurt waren 
ze de aanzet voor een hernieuw
de samenstelling van de Partij
raad waaruit dan weer op 13 juni 
longstieden het Partijbestuur en 
de zogenaamde partijtop moest 
worden gekozen. 

sementele delegaties naar de Partijraad toe 
is dit veranderingsproces veel minder als 
een generatie-aflossing te betitelen. 

Leeftijdsverdeling (%) binnen de Partijraad 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 

Tabel 2 

Antwerpen 

2,9 
8,8 

5,9 
23,5 
11,8 
11,8 

- 14,7 
14,7 
2,9 

2,9 

Brabant 

5,0 
7,5 

15,0 
17,5 
5,0 

15,0 
10,0 
12,5 
5,0 
2,5 
5,0 

Limburg 

3,6 
7,1 

14,3 
7,1 

25,0 
28,6 
14,3 
— 
— 
— 

— 

Oost-Vlaand. 

2,3 
13,6 
9,1 

11,4 
15,9 
9,1 

13,6 
15,9 
2,3 
6,8 

— 

West.Vlaand. 

5,3 
7,9 
7,9 

13,2 
23,7 
23,7 
10,5 
5,3 
2,6 
— 

— 

Tot. 

3,8 
9,2 
9,2 

11,4 
17,9 
16,8 
12,0 
10,3 
4,9 
2,7 
1,1 
0,5 

Percentage vrouwen 1 

20 — 24 = 14,3 
2 5 - 2 9 = 11,8 
30 - 34 = 23,5 
35 - 39 = 28,6 
40 - 44 = 6,1 

fi de partijraad per leeftijdsklasse 

45 - 49 = 16,1 
50 — 54 = 27,3 
55 - 59 = 10,5 
60 - 64 = 22,2 

Wellicht heeft PR-voorzltter Pol Van 
den Bempt hét profiel van het door
snee VU-partijraadslld: een kloeke 
veertiger en man... (foto R. szommeo 

Ten.volle komt dit tot uitdrukking in tabel 1, 
waarin zowel de totale als de provinciale 
onderverdeling per leeftijdskategorie uitge
splitst staat. Hiertoe werden alle leden, mklu-
sief dus de plaatsvervangers weerhouden 
zodat het statistisch overzicht tot een totaal 
van 184 personen werd uitgebreid. 

Wezenlijke verschillen zijn er per provin
cie, op een paar uitzonderingen na, niet te 
noteren. Als algemeen gemiddelde (= medi
aan) geldt een leeftijd van 44,5 jaar. 

Per provincie geeft dit volgende resulta
ten: West-Vlaanderen = 43,3 jaar, Limburg 
= 43,6 jaar, Oost-Vlaanderen = 44,3 jaar en 
Brabant = 44,5 jaar. 
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De grote uitschieter vormt de provincie 
Antwerpen met een middenleeftijd van 48,7 
jaari Het is meteen de provincie met de 
kleinste VUJO-vertegenwoordiging (= -35 
jaar), namelijk 11,8% In West-Vlaanderen 
bedraagt dit aandeel van jongeren 21%, in 
limburg en m Oost-Vlaanderen 25%, in Bra
bant 27,5% Omgekeerd onderscheidt pre
cies Brabant zich dan weer door een extra 
grote vertegenwoordiging van 60-plussers 
namelijk 12,5% Het tegendeel doet zich 
voor in Limburg, waar het gros van de 
afgevaardigden in de Partijraad veertigers 
en vijftigers zijn 

DE UITERSTEN 
Een specifieke vermelding, met naam en 

toenaam, verdienen de uitersten De benja
min van de Partijraad, amper 21 jaar oud, is 
Peter Jan Bogaert uit het arrondissement 
Brugge Als absolute ouderdomsdeken — al 
IS het hem nauwelijks aan te zien — maar 
met een geboortejaar dat naar wereldoorlog I 
verwijst, IS er Fred Stevens uit het arrondis
sement Mechelen Dat Fred zeker de stilste 
met IS op de Partijraad, zal dan ook wel 
verband houden met zijn ,,levenslange" er
varing i 

Naast de algemene beschouwingen om
trent de leeftijdsverdeling is er het gegeven 
van de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de Partijraad Globaal genomen blijft deze 
erg benedenmaats met een aandeel van 
16,3% (30 op 184 leden) 

Onderverdeeld naar leeftijd (cfr tabel 2) 
doen zich wel enkele vreemdsoortige aan
passingen voor 'Van enige rechtlijnigheid 
getuigt het allerminst Zo bedraagt het aan
deel van vrouwen onder de minder dan 35-
jarigen 17%, op 35-49 jaar is dit 13,3% naast 
20% voor de leeftijdsgroep 50-64 jaar Het 
brengt ons, net als het algemeen gemiddel
de, tot een middenwaarde van 44,5 jaar 

PB: VERJONGING 
Maken we een zelfde oefening voor het 

Partijbestuur, dan is het duidelijk dat zich m 
dit orgaan een drastische verjonging heeft 
voltrokken Thans bedraagt de gemiddelde 
leeftijd er 45,25 jaar 

In zijn vroegere samenstelling bedroeg dit 
49,5 jaar Het is evenwel een open vraag of 
dit evenzeer tot een aanpassing m de besluit
vorming binnen de VU zal leiden Des te 
meer kan men zich die vraag stellen daar ook 
de doorsnee-VU-parlementair als net geen 
vijftiger door het leven gaat De uitersten 
komen er op rekening van de provincie 
Antwerpen, met Herman Lauwers als jongste 
(39 jaar) en Hugo Schiltz (straks 651) als 
meest ervaren parlementslid 

Chr. Vandenbroeke, 
algemeen sekretaris 

HOF DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers 

Midweekarrangement dne 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B F 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 

ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
yOT U, ALS VLAMING 

^ • » ' BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN V.V.Z. ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN V.V.Z.-ZIEKENFONDSEN: 
PROVINCIE ANTWERPEN: 
Antwerpen 2000 Amerikalei 137 tel 03/237 32 10 
Antwerpen 2060 Vondelstraat 17 tel 03/232 73 05 
Heist o/d Berg 2220 Kattestraat 45 tel 015/20 73 85 
Herenthout 2270 Bouwelsesteenweg 13 tel 03/481 77 15 
Lier 2500 Antwerpsestraat 145 tel 03/480 89 91 
Mechelen 2800 Hoogstratenplein 1 tel 015/20 36 40 
Mol 2400 Turnhoutsebaan 15 tel 014/31 27 16 
Nijlen 2560 Gemeentestraat 25A tel 03/481 77 15 
Willebroek 2830 Stationsstraat 22 tel 03/886 30 91 

PROVINCIE BRABANT: 

Brussel 1210 Em Jacqmainlaan 124 tel 02/219 08 64 
Hoeilaart 1560 F Sohiestraat 11 tel 02/657 96 08 
Lennik 1750 Markt 15 tel 02/532 01 72 
Leuven 3000 J B Van Monsstraat 83 tel 016/29 10 48 
Overijse 3090 Schapenweg 2 tel 02/687 95 42 

PROVINCIE LIMBURG: 

Bree 3960 Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03 
Genk 3600 Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 
Aalter 9880 Ter Walle 12 tel 091/74 25 00 
Beveren 9120 Zandstraat 14 tel 03/775 66 66 
Brakel 9660 Stationsplein 11 tel 055/42 51 88 
Eekio 9900 Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
Eke 9810 Steenweg 249 tel 091/85 50 10 
Gent 9000 Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
Merelbeke 9820 Poelstraat 40 tel 091/30 79 09 
Sint-Niklaas 9100 Kalkstraat 64 tel 03/776 51 12 
Zele 9240 Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 
Brugge 8000 Katelijnestraat 115 tel 050/33 22 24 
leper 8900 Capronstraat 15 tel 057/21 84 21 
Izegem 8870 Nieuwstraat 29 tel 051/20 83 45 
Kortrijk 8500 Graaf Gwijde van Namenstraat 7 tel 056/22 56 98 
Menen 8930 leperstraat 65 tel 056/51 06 91 
Roeselare 8800 Hugo Verneststraat 4 tel 051/20 83 45 

V.V.Z.-doelstellingen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal kultureel front 

V V Z -sekretariaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortriik 
Tel 056/22 56 98 
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MEER KINDEREN VRAGEN 
MEER OPVANG 

K
IND & GEZIN IS een Vlaamse 
overheidsinstelling met als op
dracht de zorg voor het welzijn 
en de gezondheid van de jonge 
kinderen In dit kader is zij ook 
bevoegd voor de erkenning en 
subsidiering van, en het toe
zicht op, de diverse vormen van 
kinderopvang 

In haar jaarverslag meldt Kind 
& Gezin dat er m 1991 m ons 

land 126 068 kinderen geboren werden, 
waarvan 70 454 in het Vlaamse gewest 
(1,4% ten opzichte van 1990) en 14 234 m 
het Brussels hoofdstedelijk gewest (10,8%) 
De stijging in Brussel is voor een met te 
verwaarlozen aandeel het resultaat van ge
boorten bij vreemdelingen zij zorgen er voor 
33,8% van het aantal geboorten Het aantal 
geboorten m het Vlaamse gewest is geste
gen met bijna 10% tegenover 1985, het 
voorlopige dieptepunt wat betreft het geboor-
tencijfer Kind & Gezin voorspelt trouwens 
een verdere toename van het aantal geboor
ten in de komende jaren 

DAGOPVANG 
Uit deze stijgende trend kan men echter 

met zomaar afleiden dat de vruchtbaarheid 
van de vrouw is toegenomen Het grotere 
aantal geboorten is veeleer het gevolg van 
het feit dat het aantal vrouwen m de ,,vrucht
bare" leeftijdskategorie van 25 tot 40 jaar in 
1991 opnieuw hoger is dan in 1990 Dit ten 
gevolge van de baby-boom van de zestiger 
jaren 

Overigens, het gemiddeld aantal kinderen 
per vrouw bedroeg in 1987 (meest recente 
cijfer) 1,54 En dit terwijl er gemiddeld 2,1 
kinderen per vrouw nodig zijn om de oudere 
generaties te vervangen door nieuw jong 
geweld Ander interessant gegeven huwelij
ken op jonge leeftijd zijn zeer uitzonderlijk 
De gemiddelde leeftijd bij huwelijk bedraagt 
m ons land 29 jaar en 3 maanden bij de 
mannen en 26 jaar en 9 maanden bij de 
vrouwen En voor wie maar met genoeg kan 
krijgen van statistieken nog deze uitsmijter 
in 1990 werden er in ons land 64 554 huwelij
ken gesloten en 20 331 echtscheidingen uit
gesproken 

Dit groeiend aantal geboorten heeft uiter
aard enkele gevolgen Op 1 januari 1991 was 
de groep Vlaamse kinderen onder de 3 jaar 
(d w z de kinderen die in aanmerking komen 
voor dagopvang) toegenomen met 4 525 uk-

jes of 2,3% Tegen het jaar 2000 verwacht 
men voor deze groep een stijging met nog 
maar eens 13% 

De nood aan kinderopvangplaatsen zal 
zich in de toekomst dus nog meer doen 
gevoelen dan vandaag, zeker nu tweever-
diengezinnen de regel worden Volgens Kind 
& Gezin worden 53% van de kinderen jonger 
dan 3 jaar geregeld toevertrouwd aan de 
diverse soorten van opvang De familie, en 
dan voornamelijk de grootouders, worden 
veruit het meest ingeschakeld voor de op
vang ZIJ ontfermen zich over bijna de helft 
van de opgevangen kinderen Bijna 30% van 
de opgevangen kinderen (dit zijn 52 161 
kleine gabbers) maakt evenwel gebruik van 
de opvangvoorzieningen gesubsidieerd door 

Het geboortencijfer van het jaar 
1991 is het hoogste van de voor
bije 10 jaar. Dit wordt weerspie
geld in de sterlc toegenomen \ón-
deropvangmogelijl<heden. 
Ouders van Ideine Idnderen, 
soms wanhopig op zoek naar op
vang voor hun spruiten, zullen 
misschien ongelovig de wenk
brauwen fronsen maar de be
schikbare plaatsen in de sektor 
van de kinderopvang zijn in 1991 
met bijna 10% gestegen. Deze en 
andere cijfers staan te lezen in 
het jongste jaarverslag van Kind 
& Gezin. 

Kind & Gezin, hetzij in opvanggezinnen, 
hetzij in kinderdagverblijven In 1990 waren 
dit er nog maar 46 255 

SAMENWERKEN NODIG 
Het aantal plaatsen in de sektor van de 

kinderopvang is dus aanzienlijk toegeno
men, en dit zowel door nieuwe erkenningen 
als door uitbreiding van de bestaande dien
sten Eind 1991 waren er 38 056 plaatsen 
beschikbaar, tegenover 34 719 in 1990 Een 
evolutie die waarschijnlijk zal blijven voortdu
ren De Vlaamse regering beloofde immers 
in haar beleidsverklaring dat ze minstens 
1 500 bijkomende opvangplaatsen wil reali
seren Daarmee zal, volgens Kind & Gezin 

aan de toenemende vraag aan kinderopvang 
kunnen voldaan worden 

De bijdrage die de ouders voor de kinder
opvang moeten betalen hangt af van hun 
belastbaar inkomen en bedroeg in 1991 (elk 
jaar worden de bedragen gemdekseerd) mi
nimaal 60, maksimaal 516 frank De ouders 
genieten bovendien van een fiskale aftrek 
van 80% De gemiddelde ouderbijdrage be
droeg 367 frank m de diensten voor opvang
gezinnen, 351 frank in de kinderkribben en 
264 frank in de peutertuinen 

De kinderopvang, en met alleen van de 
mm 3-jarigen maar ook de buitenschoolse 
opvang, wordt onder druk van de maat
schappelijke processen een steeds brander
der politiek tema 

Op de recente kaderdag van de VU-vrou-
wen te Smt-Niklaas werd door Nelly Maes, 
VU-senator en schepen van Sint-Niklaas, 
een konkreet uitgewerkt model van buiten
schoolse opvang voorgesteld en besproken 

Ook de Bond van Grote en Jonge Gezin
nen ruimt voor het tema van de kinderop
vang een meer dan belangrijke plaats in in 
haar werking Een interessant Dossier Kin
deropvang werd onlangs voorgesteld waann 
de Bond de nadruk legt op een dnngend 
behoeftenonderzoek, de effektieve kwali
teitsbewaking de mogelijkheden tot ouder
participatie, het aanpassen van de regle-
mentenng en het voorzien van specifieke 
opvangmogelijkheden voor bijvoorbeeld zie
ke kinderen 

Hoe waardevol deze initiatieven ook zijn, 
toch mag men met uit het oog verliezen dat in 
de sektor van de kinderopvang meer dan ooit 
koordinatie nodig is Partikulieren, bedrijven, 
gemeenten nemen vaak goedbedoelde ini
tiatieven, zonder enig overleg of kommunika-
tie met nabijgelegen instellingen Initiatieven 
worden ook genomen door diverse overhe
den zowel op nationaal als op gemeen
schapsniveau Ook hier is koordinatie van 
wetgeving en financiële middelen dringend 
gewenst Een koordinatie op Vlaams niveau 
door Kind & Gezin lijkt voor de hand te 
liggen 

Filip Delos 

- Kind & Gezin, Jaarverslag 1991 (02/533 12 
11), Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Dos
sier Kinderopvang (02/507 88 11), kinderopvang 
in Sint-Niklaas (info Greet Claes op het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum, 02/219 49 30) 
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RODE KAART VOOR 
TRANSFERSISTEEM 

V
ERLEDEN week vrijdag werd 
de finale in het Europees voet
balkampioenschap tussen 
Duitsland en Denemarken be
slecht Miljoenen televiziekij-
kers waren weer 90 minuten m 
de ban van de bal Europa 
genoot van een modern ge
vecht tussen David en Goliath 
De underdog (Denemarken 
was immers met eens gekwali

ficeerd voor de eindronde van het tornooi, en 
kreeg slechts een toegangsticket als invaller 
voor het uiteengevallen Joegoslavië) zien 
winnen van de absolute meester levert 
steeds een boeiend kijkstuk op 

Voetbal is bovendien een razend populaire 
sport Dampende stadions, joelende suppor
ters, kettingrokende trainers, opgewonden 
televisiekommentatoren, verhitte diskussies, 
(spijtig genoeg ook) hooligans En op de 
grasmat 22 moderne gladiatoren, als het 
goed gaat goden die op handen gedragen 
worden, als het soms eens tegenzit kop van 
jut Maar meestal sterren, idolen, nieuwe 
rijkaards, afgoden, helden Dit beeld van de 
profvoetballer klopt slechts ten dele 

Want voetbal is ook loges en business-
seats, sponsors, reklameborden, televisie
rechten, investmaatschappijen Geld, veel 
geld En in dit spel zijn de voetballers met 
meer dan produktiegoederen Zo staat letter
lijk te lezen in een tussentijds vonnis van een 
Luikse rechter 

DE ZAAK BOSMAN 
Jean-Marc Bosman is een profvoetballer 

van gemiddelde kwaliteit Hij is geen echte 
sterspeler, maar een beetje Jan Modaal op 
de voetbalvelden van eerste klasse Bosman 
was einde kontrakt bij FC Luik Hij kon aan 
de slag bij een Franse klub maar werd 
daarin geblokkeerd door de hoge transfer
som (11 miljoen) die op zijn hoofd gezet 
werd Die transfervergoeding m de voetbal
wereld moet zogezegd de, vormingskosten" 
die de klub voor een speler maakt dekken 
Bosman trok naar de rechter Die besliste 
eerst in kortgeding, en later ten gronde dat 
deze blokkage strijdig is met het Europees 
Verdrag van Rome over het vrij verkeer van 
werknemers Nochtans geraakte Bosman 
nergens in Europa aan de slag Hij speelt 
intussen op het Afrikaanse eiland La Reu
nion Maar dat had nog heel wat voeten m de 
aarde 

Verleden week werd de officiële 
transferperiode in de eerste voet
balklasse afgesloten. Als alles 
verloopt zoals professor Roger 
Blanpain het verwacht, dan zal dit 
transfersisteem in het voetbal 
over een tweetal jaren tot de ge
schiedenis behoren. Hoe het 
voetbal er dan zal uitzien blijft 
nog onduidelijk. Maar de prof
voetbaliers zullen dan eindelijk 
vrije werknemers zijn, en dat is 
precies waar de gewezen VU-se-
nator zich al dertig jaar voor in
zet. 

In de zaak Bosman vroeg de voetballer 
vergoeding van de schade die hij geleden 
heeft ten gevolge van het handhaven van het 
transfersisteem, opgezet door de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB), Uefa en 
Fifa Nadat hij m kortgeding een vrije over
gang had bekomen, wou immers geen enke
le klub hem nog m dienst nemen En dit 
terwijl hij dus zo goed als ,,gratis' was op 
zijn wedde na Bosman beweert dat hij 
geboykot werd, op een , zwarte lijst" terecht
kwam Hoewel dit moeilijk te bewijzen valt, 
bestaan hiervoor ernstige aanwijzingen 
Bondsverantwoordelijke Meulemans pres
teerde het zelfs om in Het Belang van Lim
burg (10 november 1990) klaar en duidelijk te 
laten weten aan de voetbalklubs dat ze een 
sanktie riskeren indien ze Bosman zouden 
engageren 
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Op 11 juni velde de Luikse vrouwelijke 
rechter een tussentijds vonnis. De transferre
glementering werd hierin vakkundig ge
kraakt. Volgens de rechter beantwoordt de 
gevraagde transfervergoeding niet aan de 
kosten voor vorming of perfektionering die 
de klub voor de speler heeft gemaakt. Zij 
beantwoordt evenmin aan een soort van 
meerwaarde van de speler. 

In werkelijkheid wordt die vergoeding be
paald in verhouding tot de bruto-inkomst, 
beloofd aan de speler (het loon vermeerderd 
met verschillende voordelen), en vermeer
derd met de premies en vergoedingen ont
vangen gedurende het verlopen jaar, een en 
ander vermenigvuldigd met een koëfficiënt 
overeenkomstig de ouderdom van de speler. 
Dit is de vergoeding die gedurende de perio
de van verplichte transfer aangehouden 
wordt. En die ligt zo hoog dat niemand 
Bosman (of andere spelers in zijn geval) nog 
wil overnemen. De achterliggende bedoeling 
is duidelijk: de verplichte transfer ontmoedi
gen om over te gaan naar de zogenaamde 
,,vrije transfer". En dit werkt: in 1990 werden 
er slechts 3 van de 508 spelers op bazis van 
verplichte transfer verkocht. 

KOOPWAAR 
In het transfersisteem worden de spelers 

volgens de rechter beschouwd als produktie-
goederen die ten gelde gemaakt kunnen 
worden. De klubs bekleden daardoor een 
dominerende positie op de voetbalmarkt. De 
spelers worden hierdoor verhinderd zichzelf 
op het einde van hun overeenkomst te verko
pen aan een andere klub. 

De rechter aanvaardt ook de bewering van 
Bosman dat hij geboykot werd nadat hij in 
kortgeding toch een vrije overgang had be
komen. Volgens de rechter kan alleen een 
boykot (Blanpain noemt dit broodroof) verkla
ren dat Bosman, na een eerste tewerkstel
ling bij St-Quintin, geen enkele Europese 
klub als werkgever heeft kunnen vinden. De 
hoogte van die schadevergoeding moet nog 
bepaald worden. 

Belangrijk in het vonnis is echter dat de 
rechter een aantal prejudiciële vragen ge
steld heeft aan het Europees Hof van Justi
tie. De rechter wil daarmee een uniforme 
oplossing voor heel Europa afdwingen. Ze 
vroeg het Hof om een antwoord te geven op 
de vraag of het transfersisteem al dan niet 
strijdig is met 1) het vrij verkeer van werkne
mers in Europa (art. 48 van het Verdrag van 
Rome), 2) met het verbod van monopolievor
ming en beperking van de mededinging (art. 
85) en 3) met het verbod van misbruik van 
macht (art. 86). De Luikse rechter heeft 
zichzelf ook bevoegd verklaard ten aanzien 
van Uefa, aangezien de Europese voetbalfe
deratie een Europees sisteem voor de voet
baltransfers heeft opgezet. Dit betekent dat 

wat met Bosman begonnen is, België over
stijgt en een Europese zaak is geworden, 
met uitwerking in de 19 landen van de 
Europese Ekonomische Ruimte (de EG plus 
de 7 EVA-landen IJsland, Finland, Noonwe-
gen, Liechtenstein, Oostenrijk, Zweden en 
Zwitserland). 

Het Europees Hof is immers bevoegd om 
te antwoorden op vragen die door de natio
nale rechters worden gesteld in verband met 
de juiste betekenis en draagwijdte van het 
Europees recht. Dit Hof heeft het laatste 
woord. De nationale rechtbanken moeten de 
uitspraak van het Hof toepassen. Blanpain 
verwacht die uitspraak over één a twee jaar. 
Gezien het om een miljardenhandel gaat, 
rekent Blanpain op een juridisch titanenge
vecht waarbij de zwaarste kanonnen in stel
ling zullen gebracht worden. 

DOOD VAN HET 
TOPVOETBAL? 

De gevolgen zullen inderdaad enorm zijn. 
Blanpain gaf op een perskonferentie in de 
Professorenzaal van de Leuvense Rechtsfa-
kulteit toelichting bij het tussentijds vonnis. 

Blanpain: „Wij staan dicht bij de ontl<no-
ping van een juridisch dispuut dat bijna 
dertig jaar duurt en waarbij stap voor stap de 
sport onder de toepassing van het recht 
komt: de beroepssporter is nu een werl<ne-
mer, met sociale zekerheid, ook bescher
ming inzake arbeidsongevallen, met de mo
gelijkheid zich tot de rechtbank te wenden. 

Professor Blanpain: „In afwachting dat de bond zijn verplichtingen nakomt, 
dient de Koninklijke erkenning van de KBVB te worden ingetrokken", (foto wu) 
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Over de laatste stap, met name of de voetbal-
speler ook een vrije werknemer is, die na de 
afloop van zijn kontrakt zelf vrij een nieuwe 
werkgever kan zoeken in de fiele wereld, 
wordt nu op Europees vlak beslist." 

De professor Arbeidsrecht bewondert de 
moed van de voetballer Bosman, die niette
genstaande de aangehouden broodroof al
leen het gewicht van dit proces draagt. 
Bosman slaagt erin om de praktijk in de 
voetballerij waarbij personen niet meer dan 
koopwaar zijn, voorgoed tot het verleden te 
laten behoren. De KBVB ging al in beroep 
tegen de uitspraak in de zaak-Bosman. 

De tegenspelers van Blanpain en de Luik
se rechter waren en zijn machtig. Wie eens 
goed kijkt wie er 's zaterdags en 's zondags 
allemaal in de voetballoges zit, beseft dat de 
voetbalwereld machtige vrienden heeft. Naar 
verluidt was het ijs tussen Dehaene en Kom
missievoorzitter Delors onmiddellijk gebro
ken dankzij hun beider passie voor voetbal. 

De voetbalbond hanteert altijd één groot 
argument pro het transfersisteem. Aange
zien voor veel klubs de spelers het grootste 
deel uitmaken van de bezittingen, zou het 
afschaffen van transfervergoedingen het fail
liet van de meeste klubs betekenen. Hel 

transfersisteem afschaffen is niet meer noch 
minder dan de dood van het topvoetbal, 
klinkt het. 

GESJACHER MET 
SPELERTJES 

Of dit zo is, durven we eerlijk gezegd 
betwijfelen. Maar zelfs indien het voetbal 
zonder transfersisteem ten dode is opge
schreven, hebben alvast Blanpain noch de 
Luikse rechter oor voor dit socio-sportief 
argument. „De oirbaarheid van een sisteem 
wordt immers niet gemeten aan de hand van 
voordelen of nadelen, die met zijn verdwij
ningzouden gepaard gaan", zegt de rechter. 
„Het is toch niet omdat een drugdealer zijn 
broodwinning kwijt is als men hem zijn prak
tijken verbiedt, dat hij daarom zijn handel 
mag blijven doen", legt Blanpain het wat 
plastischer uit. Eén en ander wil meteen 
zeggen dat wie nog investeert in voetballers 
via ,,investmaatschappijen", straks met 
dode ondernemingen opgescheept zit. 
,,John Cordier is precies op tijd uit het 
voetbal gestapt. Hij heeft de zaak goed 
doorzien", merkt Blanpain op. 

Maar ook voor de vrije tijds-voetballers en 
het jeugdvoetbal heeft deze uitspraak enor
me gevolgen. Van zo gauw jeugdige speler
tjes immers ,,getekend" hebben voor een 
klub, zijn ze eigendom van die klub. Een 
overgang naar een andere voetbalklub kan 
dan pas onder welbepaalde voonwaarden. 
Wanneer een knaap bvb. bij een andere klub 
wil gaan voetballen, moet er een verzoek 
gericht worden aan de Verzoeningskommis
sie van de KBVB. Deze kommissie oordeelt 
of een overgang kan of niet. Redenen die 
daarvoor in aanmerking genomen worden, 
zijn vaak van familiale aard (een verhuis van 
de ouders bvb.). 

Daarnaast is het mogelijk jom voor de 
periode van één jaar over te stappen naar 
een andere klub, op huurbazis. Maar dat kost 
geld: van 17.000 frank per jaar voor een 
knaap, 39.000 frank voor een scholier tot 
150.000 frank voor een vierde jaars junior. 
Ouders worden ook in de mogelijkheid ge
steld om hun jonge voetbalkindertjes af te 
kopen van de klub. Jeugdspelers kunnen 
verder ten allen tijde definitief overgaan naar 
een andere klub indien ze de ronde som van 
1.123.000 frank op tafel (laten) leggen. Ab-

Wat de afschaffing van het transfersisteem zal betekenen voor het topvoetbal, is nog onduidelijk. Op de foto betwisten 
de Deen John Jensen en de Duitser Riedie elkaar de bal. (foto ap) 
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surd? Zeker, maar ook werkelijkheid. 
In de praktijk komt het uitlenen op huurba-

zis het trekwentst voor. Deze regeling is in 
feite ontworpen voor eerste en tweede klasse 
klubs die jeugdtalent uit hun omgeving zo 
relatief goedkoop een jaartje kunnen uitpro
beren. Dit natuurlijk in de veronderstelling 
dat de belofte daar zelf mee instemt. Maar 
welk jong voetballertje droomt er niet van om 
gevraagd te worden om bvb. voor Ander-
lecht, KV Mechelen of Club Brugge te spe
len? Indien het gehuurde talent na dat jaar 
de moeite waard blijkt om er verder in te 
investeren, kan het nog gekocht worden. 

Ook tegen dit gesjacher met jonge speler
tjes wil Blanpain optreden. Hij stelt voor dat 
de ouders, die terzake moeilijkheden onder
vinden, een vereniging oprichten om geza
menlijk procedures in te leiden voor de 
Belgische rechters. Blanpain vindt ook dat 
de verzekeringsmaatschappijen in hun fami
liale polis de mogelijkheid moeten voorzien 
„om de kosten van processen, gevoerd voor 
de bevrijding van kinderen t.o.v. bonden, 
zoals de Belgische Voetbalbond, te financie
ren. " 

De gewezen Volksuniesenator vindt het 
trouwens niet langer verantwoord om een 
bond die wet en recht negeert, nog de titel 
,,Koninklijk" te laten dragen. 

Blanpain: ,,ln afwachting dat de bond zijn 
wettelijke verplichtingen nakomt, dient de 
Koninklijke erkenning van de Belgische voet
balbond te worden ingetrokken. Wij vragen 
ook aan de minister van Justitie om uitdruk
kelijk verbod op te leggen aan magistraten 
verder mee te werken aan kommissies van 
de bond, zolang deze de wet niet naleeft. En 
indien de minister op deze vraag met ingaat, 
zal ik hem laten interpelleren in het parle
ment. Wij vragen aan magistraten, in af
wachting, om evidente redenen, zelf ontslag 
te nemen. Verder bevestigt de uitspraak van 
de Luikse rechter mijn stelling dat de KBVB 
één onderneming is, waarvoor een onderne
mingsraad en een veiligheidskomitee dienen 

I li 'I I l \ \ N N ^ J "•', 

De Belgische rechter verklaarde zich ook bevoegd t.a.v. de UEFA, de 
Europese voetbalfederatie. Via het Hof van Straatsburg en het EG-Verdrag van 
Rome kan een uitspraak geforceerd worden die geldingskracht heeft in alle 19 
landen van de Europese Ekonomische Ruimte. UEFA-sekretaris-generaal Gerd 
Aigner (links) en UEFA-voorzitter Johansson lijken wel sprakeloos... 

(foto VUM) 

opgericht te worden. Wij zien niet in waar 
Sporta en de andere vakbonden die spelers 
als werknemers rechtens vertegenwoordi
gen, op wachten om verkiezingen, die straf
rechtelijk verplicht zijn, te vragen en terzake 
kandidaten voor te dragen." 

Of Blanpain en ko de kruistocht tegen het 
transfersisteem zullen winnen, weten we 
niet. Zeker is dat ze de beste kaarten in 

handen hebben. Blanpain zelf acht het ge
zien de Europese wetgeving niet erg waar
schijnlijk dat het Hof het transfersisteem met 
zou afschieten. Maar zelfs indien dat zo zou 
zijn, wil hij op bazis van de Belgische wetge
ving verder werken. 

(Pdi) 

KBVB MISBRUIKTE MACHTSPOSITIE 
IN ZAALVOETBAL 

De Koninklijke Belgische Voetbalbond 
werd in nog een andere zaak vakkundig 
op de plaats gezet. De KBVB had op 24 
mei '91 besloten om zelf zaalvoetbal, 
nationaal en internationaal, in te richten. 

De bond gaf daarbij een verbod aan de 
scheidrechters en lijnrechters om wed
strijden buiten de bond om georgani-
zeerd, te leiden. Spelers mochten in 
andere organizaties dan deze van de 
KBVB niet optreden. Anders gezegd: de 

KBVB organizeerde voor zichzelf een 
monopolie van veld- en zaalvoetbal. 

Bij de Europese kommissie werd hier
tegen klacht neergelegd door de Fransta
lige Zaalvoetballiga. Hoewel de konklu-
zies van EG-kommissarls Leon Brittan 
nog niet gepubliceerd zijn, deelde prof. 
Blanpain ze reeds uit. Er waaien blijkbaar 
niet alleen gunstige winden op nieuwsre-
dakties, maar ook in universiteitsgebou
wen. Het standpunt van de Kommissie 

komt eveneens neer op een veroordeling 
van de praktijken van de bond. Ook zij 
stelt vast dat de KBVB een onderneming 
is en dus onder toepassing valt van het 
EG-recht. De beslissingen van de KBVB 
vormen volgens Brittan een ongeoorloof
de beperking van de vrije konkurrentie, 
en het verbod aan spelers en scheids
rechters deel te nemen aan andere wed
strijden dan deze georganizeerd door de 
KBVB vormt een misbruik van een domi
nerende positie. 
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FLAMINDS: 
VUIL, IMMOREEL 

EN KRIMINEEL 

V
ERSCHILLENDE faktoren ver
klaren waarom het debat over 
de immigranten de jongste ja
ren in een ware stroomver
snelling is gekomen. Een be
langrijk gegeven was de op
komst van het Vlaams Blok, 
groot geworden dankzij het 
gastarbeiderstema. Het meest 
in het oog springende ant
woord op het elektoraal suk-

ses van het Blok was de installatie van een 
koninklijk kommissariaat voor het Migranten
beleid. Dit kommissariaat verrichtte baanbre
kend onderzoekswerk, en formuleerde tien
tallen voorstellen. Er kwam een ruim debat 
op gang dat niemand onverschillig liet. 

Les Cahiers de la Fonderie, het blad van 
het gelijknamige Centrum La Fonderie, be
lichtte onlangs een zijde van het migratie
vraagstuk die nog vrij duister gebleven was, 
nl. de historische. Het centrum, gespeciali-
zeerd in sociale en industriële geschiedenis 
van het Brussels hoofdstedelijk gewest, 
schenkt in een temanummer getiteld Les 
Autres o.m. aandacht aan de immigratie te 
Brussel tot 1850, de joodse immigratiegolf in 
Brussel van de 19de eeuw, de Italiaanse 
inwijking te Brussel, en ook de uitwijking van 
Vlamingen naar Wallonië voor 1914. De 
geschiedenis van deze migratievormen ver
toont veel parallellen met het huidige migran
tenvraagstuk. 

EEN TUINTJE VOOR 
DE VLAMINGEN 

De eerste emigratiegolf uit Vlaanderen 
situeert zich volgens Yves Ouairiaux halver
wege de vorige eeuw. Vlaanderen was een 
ekonomisch en sociaal rampgebied, Wallo
nië kende een industriële boom. Hoewel de 
Vlaamse emigratie spontaan tot stand kwam, 
werd ze af en toe een duwtje in de rug 
gegeven, soms zelfs georganizeerd door de 
steenkoolmijnen die in de vette jaren bijna 
met een permanent personeelstekort kamp
ten. In Vlaanderen werden werfakties en 
publiciteitskampanjes opgezet. Nog in 1906 

TERRIBLE BAGARRE 
TrotSs po l l e l ers tienMent téte 

h "wlnst Flamandfl 
LundI, vers tróis heures de Taprès midi, la 

rue des Forgerons a été mise en émol par une 
scène sanglante. Une bande d'une vingtaine 
de Flamands Toulaient mettre è sac Ie café 
tenu par Buyrsens Camllie.On rpan la la pallce 
et deux agents ne tardèrent pas k ^rflver, 
bientót sulvls d'un commlssalre. 

Een faits-divers uit "Les Nouvelles" (1906). Gelijkaardige bericliten over 
vechtlustige, bandeloze, kriminele,... Vlamingen waren in het Waalse steen
koolbekken schering en inslag. 

De Vlaamse arbeiders die vorige 
eeuw om den brode naar Wallo
nië uitweken, werden er vijandig 
bekeken. „Les ffaminds" waren 
vuil, immoreel, krimlneel Ze had
den bovendien de naam zeer 
slaafs de onmenselijke wetten 
van het patronaat te ondergaan, 
en gingen door voor stakingbre
kers. Hun integratie in de Waalse 
samenleving was vanaf de twee
de generatie zo goed als volko
men. Toch bestaan er tussen de 
situatie van de Vlamingen die vo
rige eeuw naar Wallonië uitweken 
en de toestanden met Noordafri-
kaanse migranten in het Vlaande
ren van vandaag merkwaardige 
parallellen. 

spiegelde de Société de Mariemont-Bascoup 
de Vlaamse arbeiders een tuintje voor groter 
dan dat van de autochtone arbeiders. Ook in 
landen als Turkije en Marokko werden via 

' grootscheepse kampanjes gastarbeiders ge
ronseld voor onze rijke streken. 

Deze eerste migratiegolf leek weinig reak-
tie op te wekken in de Waalse publieke 
opinie. De Vlaamse migratie was rond 1850 
ook nog niet zo massaal. Nochtans vormde 
de miserabele aanblik van dit Vlaamse prole
tariaat het zaad voor de latere virulente 
negatieve vooroordelen. Uit deze tijd dateert 
ook de misvatting dat het schier onuitputtelij
ke Vlaamse arbeldsreservoir de Waalse ar-
beidersstrijd belemmerde. Het uitblijven van 
grote stakingen bij de Waalse mijnwerkers 
werd toegeschreven aan de Vlaamse nieuw
komers. 

De Vlamingen in de mijnen knapten het 
ondergeschikte en ongeschoolde werk op. In 
de ogen van de Walen waren de Vlamingen 
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zelfs omwille van erfelijke redenen minder 
geschil<t om mijnarbeid te verrichten dan de 
Walen. De Waal zag zichzelf duidelijk als 
superieur, en niet alleen op professioneel 
vlak. De Vlamingen wasten zich niet, waren 
immoreel en bandeloos, vechtersbazen en 
onbetrouwbare kriminelen. De parallel met 
de huidige vooroordelen tegenover Noord-
afrikaanse gastarbeiders ligt voor de hand. 

De integratie van de uitgeweken Vlamin
gen in de Waalse gemeenschap verliep (ver
geleken met de integratie van islam-migran-
ten vandaag bvb.) nochtans van een leien 
dakje. Volgens Quairiaux werd de assimilatie 
gerealizeerd vanaf de tweede generatie, be
halve daar waar echt Vlaamse wijken opge
richt werden, zoals in het gehucht Hocquet in 
La Louvière. In Hocquet ontwikkelde zich 
een Vlaams gemeenschapsleven, gegroeid 
rond een kolonie gravers voor een aftakking 
van het kanaal Brussel-Charleroi, met eigen 
winkels, kafees, karnaval- en andere vereni
gingen. Hocquet behield zijn Vlaamse eigen
heid tot aan de tweede wereldoorlog. En 
zelfs in de jaren zestig woonden er nog 
Vlamingen die geen woord Frans kenden. 
Ook hier valt weer een interessante vergelij
king te maken met de gettovorming van 
migranten van vandaag, en de nog steeds 
gebrekkige kennis van het Nederlands (of 
Frans) bij sommige f^arokkanen en Turken 
die hier al een generatie lang wonen. 

TRAINS DE FLAMINPr 
Na 1880 draaide de Vlaamse emigratie 

naar Wallonië op volle toeren. De Waalse 
industrie diversifieerde zich, en de lokale 

arbeiders ruilden meer en meer de maat
schappelijk minderwaardige jobs in de mij
nen voor de minder gevaarlijke en beter 
betalende jobs in de nieuwe fabrieken. In die 
periode kwam de invoering van de sociale 
treinabonnementen tot stand. Tegen het ein
de van de vorige eeuw sprak men in Wallonië 
van de Trains de Flaminds. Ook deze Vlaam
se pendel naar Wallonië liet bij de Waalse 
treingebruikers diepe sporen na. Een korres-
pondent van La Gazette de Charleroi schreef 
op 4 juni 1891: op het tijdsstip waarop deze 
myriaden Vlaamse mijnwerkers, vol steen-
koolgruis, zwart als schoorsteenvegers, de 
treinen overvallen om terug naar huis te 
keren, moet men de neus zien van de andere 
reizigers die het zich niet kunnen permitteren 
om tweede klasse te reizen... 

Maar naast de pendelarbeiders, bleven er 
ook nog duizenden Vlamingen tijdens de 
werkweek logeren in goedkope pensions, 
gespeend van komfort, smerig en onhygië
nisch. De Waalse pers maakte regelmatig 
melding van de uitspattingen die zich daar 
afspeelden. Het waren volgens de kroniek
schrijvers broeihaarden van kriminaliteit, 
dronkenschap, bandeloosheid. In 1906 
schreef Les Nouvelles: „Mooie Vlaamse ze
den! Alleen zouden die bruten er goed aan 
doen ze hier in Wallonië niet in te voeren. 
Zonder te beweren dat de Walen engeltjes 
zijn, mogen we toch vaststellen dat ze min
der wilde zeden hebben dan de volkeren uit 
de Vlaamse Far West." 

Het spreekt nogal voor zich dat deze 
klichees ertoe bijdroegen om een gevoel van 
zelfgenoegzaamheid op te wekken bij de 
Walen dat meespeelde in het kommunautair 
debat van toen, merkt Quairiaux op. De 

Belgische diptiek van die tijd was er een met 
een tableau van een landelijk, katoliek, in
dustrieel en onderontwikkeld Vlaanderen, 
onmachtig om zijn bevolking van werk te 
voorzien, en een industrieel, progressief 
Wallonië, dat genereus talloze Vlamingen 
tewerkstelde en de Belgische staat van het 
merendeel van zijn inkomsten voorzag. Het 
is een beeld dat in Vlaanderen misschien wat 
in de vergetelheid raakte, maar dat zeker het 
kollektief bewustzijn van Wallonië nog beïn
vloedt, en regelmatig als argument bovenge
haald wordt, zoals de Vlaamse dialogisten 
ongetwijfeld zullen weten. 

Zo ver gaat de auteur in zijn konkluzies 
niet. Eigenlijk wordt het trekken van konklu
zies aan de lezer overgelaten. Zo geeft 
Ouairiaux geen antwoord op de volgende 
vraag: hoe komt het dat de integratie van 
Vlamingen in Wallonië vorige eeuw op nau
welijks één generatie haast volledig een feit 
was, en Vlaanderen vandaag met ,,moeilijk 
aanpasbare" minderheden (islam-migranten 
én Franstaligen) op z'n grondgebied blijft 
zitten? En indien (zoals sommigen aanne
men) de islam een belangrijke remmende 
faktor is voor de integratie van de migranten, 
welke faktoren remmen dan de integratie van 
Franstaligen? Nog altijd dat negentiende 
eeuws kollektief bewustzijn? 

(pdj) 

— Les Autres... Les Cahiers de la Fonderie n" 
12 (juni 1992). Revue d'histoire sociale et indus-
trielle de la region Bruxelloise. Ransfortstraat 
28, 1080 Brussel. Tel. 02/410.10.80. Prijs: 320 
fr. (-f50 fr. portkosten). 
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Het dagblad „De Vlaamsche Werkman in het Walenland" was een kort leven beschoren. Het verscheen in de streek van 
La Louvière, maar moest na 2 maanden wijken voor bladen als Het Volk en Vooruit, die in de Waalse gemeenten met 
sterke Vlaamse aanwezigheid op grote schaal gratis bedeeld werden. 
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VERHAAL VAN ONZE TAAL 
IN 15 TALEN 

U
ITGEVER Ons Erfdeel kon ver
leden week, bij monde van haar 
afgevaardigd-bestuurder Jozef 
Deleu meedelen dat de brochu
re nu ook m 5 talen van Midden-
en Oost-Europa is verschenen 
Russisch, Pools, Tsjechisch, 
Hongaars en Servo-Kroatisch 

De grondtekst van de Vlaam
se filoloog Omer Vandeputte 
werd door docenten Nederlands 

in St -Petersburg, Wroclaw, Praag, Boeda
pest en Belgrado voor hun respektievelijke 
taalgebieden bewerkt en vertaald 

ARABISCH VOLGT 
J. Deleu: „De publikatie van de nieuwe 

edities heeft veel inspanning en moeite ge
vraagd Het IS met gemakkelijk in het Rus
sisch of het Hongaars, in het Pools, het 
Tsjechisch of het Servo-Kroatisch nauwkeu
rig en wetenschappelijk verantwoord het ver
haal te doen van die geheel andere taal die 
het Nederlands is leder boekje is méér dan 
een vertaling alleen " 

Voor eind 1993 voorziet de Stichting een 
uitgave in het Arabisch 

J. Deleu: ,,Er leven in Vlaanderen en 
Nederland bijna 200 000 mensen afkomstig 
uit een Arabischsprekend land Velen zijn 
nog onvoldoende vertrouwd met de taal en 
de kuituur van hun gastland De brochure in 
het Arabisch over onze taal zal m de eerste 
plaats voor hen bestemd zijn en naar hen toe 
bewerkt worden, wij willen daarmee een 
konkreet hulpmiddel aanbieden om kennis te 
maken met de geschiedenis van de taal die 
ZIJ dagelijks horen " 

Een tweede reeks brochures handelt over 
De lage landen, geschiedenis van de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
Een derde reeks handelt over Hedendaagse 
Nederlandstalige prozaschrijvers Beide 
reeksen zijn ook in de belangrijkste Europe
se talen vertaald Een vierde, ook viertalige, 
uitgave zal handelen over hedendaagse Ne
derlandstalige poëzie 

In een penode van 10 jaar verschenen 
aldus ruim 200 000 eksemplaren van uitga
ven die onze taal, onze geschiedenis en 
onze letteren voor het eigen en het andersta
lige publiek toegankelijk maken 

MET ENIGE TROTS 
Deze prestaties waren voor de Stichting 

een voldoende reden om de pers in haar huis 
te Rekkem, pal op de grens met Vlaanderen-
in-Frankrijk, uit te nodigen Jozef Deleu 
maakte van de gelegenheid gebruik om en
kele harde waarheden over het gebrek aan 
buitenlands kultureel beleid zowel in Vlaan
deren als in Nederland uit te spreken (zie 
kadertje) 

Tien jaar geleden begon de Stich
ting Ons Erfdeel met de uitgave 
van de brochure Nederlands, taal 
van twintig miljoen Nederlanders 
en Vlamingen. Het verhaalt de 
geschiedenis van onze taal, be
ginnend bij de eerste vermeldin
gen in het Diets - de taai van het 
voH< - tot de nieuwerwetse uit
vindingen ais piepschuim, we
reldwinkel en snorfiets; om deze 
maar te noemen. 
Dat in zo'n verhaal onderwerpen 
zitten ais Vlaamse ontvoogdings-
strijd, poiitieice geschiedenis, di-
alet(tvergeiijkingen, taaigevolgen 
van de l<olonisatie en gel^oloni-
seerd worden, de vele kronkels 
die het Nederlands rijk is, mag 
natuurlijk niet verbazen. 
Het boeiend verhaal van onze 
taal is vanzelfsprekend geschikt 
om het Nederlands In andere 
taalgebieden in te leiden. Om te 
beginnen gebeurde dat in de 9 
talen van de huidige Europese 
Gemeenschap, later gevolgd 
door het Indonesisch. 

De terechte trots waarmee de persont
vangst in het Dialoogcentrum omringd was 
mocht aangevuld worden met enige verjaar
dagen 35 jaar geleden kwam het eerste 
nummer van Ons Erfdeel uit en groeide 
ondertussen uit tot een van de grootste 
algemeen-kulturele tijdschnften in het Ne
derlandse taalgebied Het blad verschijnt vijf 
keer per jaar, telt telkens 160 bladzijden en 
heeft een gemiddelde oplage van 10 000 
eksemplaren Die 35 jaargangen beleefden 

157 nummers, bevatten 7 155 artikelen die 
door 1 509 verschillende medewerkers over 
23 454 bladzijden werden uitgesmeerd 

Andere trots behelst het twintigjarige Sep-
tentrion, het enige tijdschrift in het Frans dat 
sistematisch Vlaanderen en Nederland in de 
Fransprekende wereld probeert bekend te 
maken Het blad verschijnt vier keer per jaar 
op een kleine honderd pagina's en heeft een 
oplage van 7 000 eksemplaren De helft 
daarvan wordt in Frankrijk zelf verspreid, 
40% m franstalig België, de rest in de be
langrijkste landen van de Frankofonie 

Sepentnon krijgt herhaaldelijk goede kri
tieken Zo sprak France Culture van „ une 
information absolument etonnante, surtout 
dans Ie contexte europeen C'est une revue 
extrêmement vivante " 

KONKREET WERK 
Jozef Deleu kon ook het 17de jaarboek van 

De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas 
Fran9ais voorstellen Wij komen later terug 
op deze uitagve 

Als definitief in de maak, want ook finan
cieel rond, kon de uitgave aankondigd wor
den van de Engelstalige publikatie The Low 
Countries Dit wordt een jaarboek van 320 
bladzijden dat in oktober 1993 kort voor de 
Frankfurter Buchmesse, waar de Neder
landstalige literatuur centraal staat, zal ver
schijnen The Low Countries wil arts and 
society in Flanders and the Netherlands in 
de Engelstalige wereld bekendmaken De 
Vlaamse en Nederlandse kultuurministers 
zegden voor de penode '93-'96 hun financië
le steun toe 

Met dit overzicht hebben wij gepoogd een 
beeld te geven van de wijze waarop de 
Stichting Ons erfdeel uiterst konkreet werkt 
aan onze taalkundige en kulturele identiteit 
m de steeds kleiner wordende wereld 

J. Deleu: „Wij gaan ervan uit dat wij 
slechts onzelf kunnen zijn en blijven naarma
te WIJ rekening houden met anderen en de 
anderen met ons omdat ze ons kennen 
Daarom bouwen wij verder een net van 
Nederlands- en anderstalige publikaties uit, 
waardoor wij het kultureel ruilverkeer in en 
buiten Europa effektief helpen bevorderen 
vertrekkend van onze kulturele identiteit " 

(m.v.l.) 

WIJ — 3 JULI 1992 20 



NEDERLANDS 

„SOMS LIJKT HET EROP 
DAT WIJ BUITEN DE WERELD LEVEN" 

„In de mate waarin wij voortgaan af
stand te doen van onze politieke en 
ekonomische beslissingsbevoegdheden, 
in die mate ook zullen wij onze kulturele 
identiteit tot uitdrukking moeten brengen. 

In het teoretische geval van een alge
mene Europese integratie zal er maar 
één gebied zijn dat als drager van onze 
identiteit zal fungeren, namelijk het kultu
rele." 

Jozef Deleu haastte zich deze vaststel
ling onmiddellijk aan te vullen met vol
gende ietwat pessimistische bedenking. 

J. Deleu: „ Uit niets evenwel blijkt dat 
de overheid in Vlaanderen en in Neder
land zich ernstig voorbereidt op deze 
situatie, situatie die zijzelf steeds dichter 
bij de voltooiing brengt. In zo'n min of 
meer volmaakte fase zullen de grote 
partners hun identiteit wél veilig hebben 
gesteld en hun invloedssferen hebben 
afgebakend; ook op het gebied van de 
taal en de kuituur in de breedste zin." 

BLINDE VLEK 
En waar staan wij, Nederlandstaligen, 

als het zo ver is? 

J. Deleu: „Het is onbegrijpelijk dat wij 
niet in staat blijken te zijn — niet in 
Vlaanderen en evenmin in Nederland — 
om een klaar koncept voor een buiten
lands kultureel beleid dat enerzijds onze 
interne verscheidenheid respekteert en 
anderzijds naar buiten toe vertrekt van uit 
onze gemeenschappelijke taal." 

Is dit schroom? Onwil? Onwetend
heid? Het Nederlands staat staat noch
tans in de top 50 van de rangorde van 
meer dan 4.000 talen m de wereld, en 
kan dus een middelgrote taal worden 
genoemd. Waarom is er dan geen offen
sief buitenlands kultureel beleid? 

J. Deleu: „Waarom vormt zowel in 
Vlaanderen als in Nederland een buiten
landse kultuurpolitiek zo'n blinde vlek op 
de politieke kaart? Waarom voeren de 
ons omringende landen, en ook kleine 
landen als Zweden en Denemarken, een 
aktief beleid terzake en waarom slagen 
wij er met in een elementair kader tot 
stand te brengen waarbij wij precieze 
doelstellingen en prioriteiten formuleren 
en uitwerken ? 

Tsaar Peter de Grote woonde in 1697 als scheepstimmerman in het 
Noordhollandse Zaandam. Door hem en de intense handelsaktiviteit tussen 
de Nederlanden en de Baltische streken werden tal van Nederlandse 
scheepstermen in het Russisch opgenomen. 
In de Russische editie van „Nederlands, taal van twintig miljoen Nederlan
ders en Vlamingen" staat de tsaar-timmerman dan ook afgebeeld. De 
brochure kreeg een oplage van 10.000 eksemplaren... 

Soms lijkt het erop dat wij buiten de 
wereld leven, dat onze kultuurgemeen-
schap blijft vasthouden aan een intern. 

verkrampt provincialisme dat echte sa
menwerking met de ons omringende lan
den en kuituren uit de weg gaat." 
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JE MOE NIE HUIL NIE, JE MOE NIE TREU NIE: 

DIE KONTAKTE MET 
SUID-AFRIKA KOM WEER 

Na de opschorting van het kultureel ak
koord tussen België en Zuid-Afrika in 1977 
werden de de kulturele betrekkingen tussen 
Vlaanderen en Zuid-Afrika zo goed als 
drooggelegd 

Een aantal vooraanstaande personen uit 
Vlaamse kulturele en akademische middens 
zag met spijt in het hart de teloorgang, van 
wat ZIJ noemden „de veelzijdige culturele 
uitwisselingen en de samenwerking tussen 
academici, universiteiten en wetenschappe
lijke instelling", aan De historische band 
tussen het Nederlands en het Afnkaans, en 
daarmee de vriendschapsbanden tussen 
Vlaanderen en Zuid-Afrika, dreigden volgens 
hen, als gevolg van de kulturele boycot 
onherroepelijk verloren te gaan Ook het 
onderwijs Nederlands m Zuid-Afrika zou door 
ontmoediging ondermijnd geworden zijn 
Vanuit die bezorgdheid werd naar steun voor 
een oplossing gezocht 

En die steun kwam er J M Missak, die m 
1980 overleed, was de zoon van een Ar
meense Vader en een Vlaamse moeder Bij 
legaat stelde hij middelen ter beschikking, 
waaronder zijn landgoed m Johannesburg, 
om de Vlaamse kuituur in Zuid-Afrika te 
bevorderen Al spoedig, in 1981, werd m 
Vlaanderen de Stichting Vlaams Kultureel 
Centrum Johannesburg vzw opgericht, on
der impuls van Andre Vlenck en gewezen 
VU-senator wijlen Wim Jorissen Snel breid
de de vereniging haar aktieterrein over gans 
Zuid-Afrika uit De stichting hield zich vooral 
ledig met het sturen van Vlaamse voor
drachtgevers, kleinkunstenaars, musici, 
plastische kunstenaars, volkskunstenaars, 
gastronomen en zangkoren naar Zuid-afrika, 
en het organiseren van tentoonstellingen In 
1985 werd een Akademische Contaktgroep 
Vlaanderen-Zuid-Afnka in het leven geroe
pen, met als doel de kontakten m meerdere 
diciplmes tussen universiteiten in Vlaande
ren en Zuid-Afrika te vergemakkelijken en te 
bevorderen Het gevolg was een intense 
uitwisseling tussen professoren en studen
ten 

EENDRACHT 
MAAKT MACHT 

De Stichting Vlaams Kultureel Centrum 
Johannesburg en de Akademische Kontakt-
groep Vlaanderen-Zuid-Afrika, deels gedra
gen door dezelfde personen, vulden mekaar 
aan Ze besloten dan ook om te fusioneren 

Op 28 juni 1991 werd de vzw Vlaams-Zuid-
afrikaanse Cultuurstichting boven de doop
vont gehouden Binnen de struktuur van de 
stichting bleven evenwel een kulturele en 
een akademische kontaktgroep werkzaam 

Het Missakcentrum, het voormalige land
goed van J M Missak, wei-d het bruggehoofd 
van de nieuwe stichting Het Aksiekomitee 
dat van daaruit de Vlaamse initiatieven op
ving en ter plaatse organiseerde, werd gelei
delijk aan uitgebreid en kreeg in 1990 de 
naam Vlaams-Suid-Afnkaanse Kultuurstig-
ting Naar eigen zeggen is deze stichting, 
met streekkomitees over heel het land, re
presentatief voor gans Zuid-Afrika 

De Vlaamse en de Zuid-Afrikaanse stich
ting werken nauw samen „op basis van 
overleg, afspraken en wederzijdse aanwe
zigheid in de beleidsorganen Hun doelstel
lingen zijn dezelfde " 

En wat die doelstellingen zijn lezen we in 
de folder „De Vlaams-Zuidafnkaanse Cul
tuurstichting vzw heeft tot doel de samen
werking te bevorderen tussen Vlaanderen en 
Zuid-Afrika op het gebied van cultuur, inzon
derheid taal, onden/vijs, kunsten en weten
schappen " Van m het begin heeft de stich
ting zich, gezien de kultureel-historische 
banden waarnaar ze verwijst, tot de Afrikaan
se gemeenschap m Zuid-Afnka gericht, zon
der daarom een zuiver ,,taaivereniging" te 
zijn De Vlaams-Zuidafnkaanse Cultuurvere-
niging benadrukt dat er steeds meer kleurlin
gen in Zuid-Afrika zijn die interesse vertonen 
voor de aktiviteiten van de stichting 

WIE IS WIE 
Zoals we al zegden stond Wim Jonssen 

mee aan wieg van de huidige Vlaams-Zuid-
afrikaanse Stichting Jorissen was destijds 
ondervoorzitter van de stichting (die toen nog 
Stichting Vlaams Kultureel Centrum Johan
nesburg noemde) Andre Vlenck was voorzit
ter, Robert Orient, gewezen VTB-VAB-voor-
zitter, was de tweede ondervoorzitter Achiel 
Samoy, van het dagblad De Nieuwe Gids 
was een van de sekretarissen 

De huidige Vlaams-Zuidafrikaanse Cul
tuurstichting acht het tijdstip nu rijp om m de 
openbaarheid te treden Op 6 juni j I gaf zij 
te Brussel een perskonferentie Gezien het 
toch wel enigszins gewijzigde politieke kli
maat in Zuid-Afnka en de dooi van de onder
koelde ekonomische en politiek betrekkin
gen met de rest van de wereld, vindt de 
stichting het opportuun om uit de schaduw te 

treden Men heeft ons echter verzekerd dat 
dit geenszins wil zeggen dat de stichting tot 
voor kort,.ondergronds" werkte, steeds is er 
intensief aan kulturele uitwisseling met het 
door velen gehate land gedaan De Vlaams-
Zuidafrikaanse Stichting gaat er prat op nooit 
aan politiek te hebben gedaan De huidige 
voorzitter Ward Thielemans (KUL-professor, 
van '56 tot '63 adjunkt-adviseur van de 
Nationale bank van België en nu bekleder 
van een topfunktie bij de Kredietbank) zegt 
hierover ,,We hebben ons steeds buiten het 
politieke terrein gehouden We willen enkel 
de kulturele verbondenheid benadrukken en 
stimuleren Zonder eksklusief te zijn willen 
we samenwerken met alle mensen van goe
de wil " En tot die mensen van goede wil wil 
de stichting zich nu nchten „Daarom deze 
perskonferentie", aldus Thielemans De 
stichting wil nu een heus ledenbestand uit
bouwen 

De Raad van Beheer is een bijzonder 
,.eerbiedwaardig" konglomeraat Naast 
voorzitter Ward Thielemans en Achiel Sa
moy, maken o a ook deel uit van de Raad 
van Beheer KUL-professor Marcel Jans-
sens (ondervoorzitter), de geestelijke vader 
en stichter van Vlamingen in de Wereld 
Arthur Verthe (ondervoorzitter en sekretans), 
VU-fraktieleider in de kamer Herman Can-
dnes, bezieler van de Vlaamse Volkskunst
beweging Mon De Clopper, ere-voorzitter 
van het Davidsfonds en ondervoorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee Clem de Ridder, 
mevrouw Annie Fleerackers-Ruys, Paul 
Rock, ere-direkteur-generaal van het minis
terie van Nederlandse Kuituur en ooit nog 
kabinetschef van staatssekretaris Vic An-
ciaux en Guido van Gheluwe, vooraanstaand 
ekonoom en stichter van de Orde van den 
Prince 

OPEN EN BLOOT 
Zowaar een onvolledig, maar toch wel 

indukwekkend lijstje dat zou moeten aanto
nen dat de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuur
stichting geen samenraapsel is van simpele 
nostalgische folkloreliefhebbers, of rabiate 
apartheidsfreaks Want zeker om voor dit 
laatste versleten te worden is de stichting als 
de dood' 

Het hoeft geen betoog dat de stichting met 
gelukkig was met de kulturele boycot van 
Zuid-Afnka Rustig maar vastberaden onder
hield ZIJ steeds kontakten met Pretoria Uiter
aard werd haar dat met door iedereen in 
dank afgenomen, en werd de vereniging 
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LANDUIT 

over dezelfde kam geschoren als de ronduit 
pro-apartheidsgezinde organisaties en klub-
jes. 

Voorzitter Thielemans: „Wij hebben 
steeds gepleit voor openheid in onze kontak
ten. Wij wensen wederzijds bevruchtende en 
verrijkende kontakten met Zuid-Afrika. Wij 
hebben een moeilijke periode achter de rug, 
maar we hebben onze werking steeds als 
een dienst aan een , kultureel verstoten ge
meenschap' beschouwd. Aan steriele dis-
kussies over het Zuid-Afrikaans regime heb
ben we zo weinig mogelijk meegedaan. Wij 
voelden dat door de kulturele drooglegging 
andermaal een stuk van ons toch wel kleine 
taal- en kultuurgebied in de wereld, verloren 
dreigde te gaan. Met het kultureel embargo 
sneden we in ons eigen vlees. De neerlandis
tiek heeft een zware slag gehad. Door de 
opschorting van het kultureel verdrag werd 
aan de Zuid-Afrikaanse universiteiten de kur-

sussen Nederlands en Afrikaans opgesplitst, 
met een sterk verminderde belangstelling 
voor het Nederlands tot gevolg." 

E ZAL DAT BETALEN? 
De stichting beklaagt er zich ook over dat, 

in tegenstelling tot vele ander landen, Vlaan
deren de kulturele boycot zo skrupuleus 
heeft uitgevoerd. Het kollokwium over het 
Nederlands in de w^ereld, dat vorig jaar in de 
Vlaamse Raad is gehouden, en waarbij het 
Afrikaans op dezelfde voet werd behandeld 
als het Nederlands, krijgt dan wel alle lof van 
de stichting. Toen werd besloten een associ
atieverdrag af te sluiten, maar weer jammer 
vindt de stichting dat nu niet zal worden 
overgegaan tot het ondertekenen van dit 
verdrag alvorens er een nieuwe regring komt 
in Zuid-Afrika. 

En wie betaalt deze hele, toch wel dure, 
onderneming? Een reisje Zuid-Afrika heen 
en terug kost toch algauw een bom duiten. 
Financieel blijkt er niet direkt een probleem 
te zijn, gezien de stichting kan beschikken 
over de nalatenschap van de Vlaams-Ar
meense Missak. Verder zijn er de bijdragen 
van de leden, nu nog zeer beperkt in aantal, 
er worden ook sponsors aangetrokken om de 
werkingsmiddelen te verruimen. De stichting 
hoopt ook op medewerking van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Over de opportuniteit van een ekonomi-
sche en zeker een kulturele boycot is in het 
verleden heel wat geredetwist. De vaak ver
hitte en ongenuanceerde diskussies lieten 
geen afwijkende meningen terzake toe. Wie 
tegen een boycot of embargo was werd als 
apartheidsgezinde gedoodverfd, wie zelfs 
maar voor de meest beperkte maatregelen 
tegen Zuid-Afrika was werd als een linkse 
herrieschopper aanzien. Het gekrakeel is 
trouwens nog altijd niet afgelopen. 

Ondanks de snelle omwentelingen in Zuid-
Afrika, vindt de ene dat we hoe dan ook op 
onze hoede moeten blijven en dus elke 
toenadering moeten schuwen. Zolang er 
geen duidelijke waarborgen voor de zwarten 
zijn vindt de andere dat het kulturele integra
tieproces niet snel genoeg kan gaan. 

EIGEN STEM 

Onder W.F. De Klerk verandert een en ander in Zuid-Afrika, Vlaamse aandacht 
voor Pretoria is meer dan ooit geboden. (foto Reuter) 

Hoe dan ook, nu de Vlaams-Zuid-Afrikaan-
se Cultuurstichting in de openbaarheid wil 
treden, zal zij ook moeten bewijzen dat ze 
inderdaad een ,,eerbiedwaardige" vereni
ging is. Op onze vraag of de stichting niet 
bang is dat een aantal obscure pro-apart-
heidsgroepjes aansluiting gaan zoeken is 
voorzitter Thielemans formeel: „Iedereen 
die van goede wil is kan lid worden en 
meewerken, op voorwaarde dat hij of zij onze 
doelstellingen onderschrijft en onze filosofie 
van dialoog en openheid deelt. In deze geest 
hebben we een oproep gedaan tot de leden 
van het zichzelf opgeheven Protea." 

Eerlijkheidshalve dient gezegd dat het pu
bliek niet op de hoogte is van de aktiviteiten 
van de stichting, zodat een oordeel vellen 
over haar werking moeilijk is. Of de stichting 
dat nu leuk vindt of met, wanneer zij een 
grotere bekendheid wil geven aan haar doel
stellingen zal ze toch betrokken moeten 
worden in het debat over Zuid-Afrika. De 
scheidingslijn tussen kuituur en politiek is 
moeilijk of bijna niet te trekken, dat zullen de 
leden van de stichting ook wel al hebben 
ondervonden. De stem die de Vlaams-Zuid-
afrikaanse Kultuurstichting in de diskussie 
omtrent Zuid-Afrika levert, zal vanuit de erva
ring die ze beweert te hebben bijzonder 
heilzaam kunnen zijn. 

Afwachten dus maar. 

(ts) 

— Voor meer Informatie: sekretariaat 
van de Vlaams-Zuldafrikaanse Cultuur
stichting vzw: Veydstraat 11 /1,1050 Brus
sel, tel. 02/538.70.97. 
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EKOFRONT 

PROF. JOZEF SCHOLL: 
GENETISCHE MANIPULATIE 

In een uitstekend Weekendportret in 
Het Belang van Limburg gaf de Vlaamse 
professor Jozef Schol!, die thans de plak 
zwaait in het vermaarde Duitse Max 
Planck Gesellschaft te Keulen, uiting aan 
zijn misnoegen. Dit omdat er vanwege 
milieuaktivisten scherpe kritiek geuit 
werd op zijn levenswerk, met name de 
genetische manipulatie van land- en tuin-
bouwgewassen. 

Rik Dedapper las de uitspraken van de 
prof en voegt er een eigen kommentaar 
aan toe; vanuit een niet-politieke, noch 
rood-groene ingesteldheid iaat hij opmer
ken. 

Drie decennia geleden was men bij Max 
Planck zeer bedrijvig met ergonomie, zijnde 
,,de studie van en streven naar aanpassing 
van de werkomstandigheden aan de aard en 
de begrenzing van de mens" Toen reeds 
mocht dit Instituut om dit baanbrekend werk 
op meer dan (onze) gewettigde waardering 
rekenen 

Maar keren wij naar de genetische mani
pulatie van landbouwgewassen terug, wij 
laten prof Scholl zelf aan het woord 

Prof Scholl ,,Toen we in het midden van 
de jaren zeventig ontdekten dat we konden 
ingnjpen in de genen van planten, en op die 
manier werken aan meer produktieve plan
ten die het milieu minder zouden belasten, 
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dachten we dat de milieujongens zouden 
luichen. Maar wat blijkt '> Het zijn onze felste 
tegenstanders geworden Ik begrijp dat met, 
want een van de drie faktoren die het milieu 
het meest belasten is een uitputtend inten
sieve landbouw Door planten genetisch te 
manipuleren kunnen we meer opbrengst ga
randeren met minder middelen en minder 
schade voor het milieu Waarom blijven de 
groenen ons dan aanvallen ' Omdat de Duit
se Grunen knalrood zijn Zij misbruiken de 
milieugevoeligheid van de maatschappij om 
politieke redenen " 

.GISSEN EN MISSEN 
Prof Scholl „Het is begrijpelijk dat de 

mensen een beetje schrikken van het ingrij
pen in de natuur Maar dat doen ze uit 
onwetendheid Kijk, planten produceren van 
nature gif om met gegeten te worden De 
planten die we toch kunnen eten zijn zo 
gekweekt door de eeuwen heen, of werden 
op basis van „gissen en missen" geselek-
teerd Ik zou de mensen de kost met willen 
geven die in de loop der tijden gestorven zijn 
aan het eten van een verkeerde plant Het
zelfde met het natuurlijk kruisen van gewas
sen Dat IS vrijwel altijd een sprong m het 
onbekende geweest Als wij nu metoden 
ontwikkelen om dat gekontroleerd te doen, 
goed wetende wat het rezultaat zal zijn, 
begint men te steigeren Ik begrijp dat met " 

ILLUSIE 
Prof Scholl „Je kan de evolutie met terug-

dringen Er zijn ekologen die zouden willen 
dat WIJ terugkeren naar die zogenaamd pro
pere tijd van vroeger Maar dat is pas een 
illusie' Zonder de moderne ingrepen in de 
landbouw zou een groot gedeelte van de 
Europese bevolking verhongeren En zullen 
die heren dan bepalen wie wel en wie met 
mag verhongeren'' 

Nee, we moeten er gewoon voor zorgen 
dat de wetenschappelijke rezultaten op een 
behoorlijke manier gebruikt worden " 

Tot daar onder de titel Wantrouwen enkele 
vaststellingen van een verontwaardige pro
fessor Jozef Scholl 

WAAKZAAM 
Prof Schell hoeft zich volgens ons met te 

ergeren omdat de, volgens hem knalrode, 
groenen met wild entoesiast zijn i v m het 

genetisch manipuleren van land- en tuin-
bouwgewassen Ergens zal hij toch wél gelijk 
hebben waar hij stelt dat „een uitputtend 
intensieve landbouw zeer belastend is voor 
het milieu " Wij zouden het zelf met beter 
kunnen verwoorden 

Toch moet de prof begrijpen dat er nog 
heel wat niet-politiek-gebonden-groenen zijn 
die in deze materie zeer waakzaam wensen 
te blijven Zij en wij zijn nog met vergeten dat 
de allereerste verwezenlijking op dit vlak erin 
bestond tabaksplanten resistenter te maken 
tegen eventuele schade bij het gebruik van 
pesticiden 

Gelukkig is men op dat vlak andere wegen 
opgegaan, hoewel niemand minder dan ene 
professor Van Assche met klem waarschuwt 
tegen een ongebreideld genetisch manipule
ren 

Het werd voor ons toch even onbehaaglijk 
wanneer wij lezen dat een zo bekwaam 
wetenschapper er zomaar in een greep de 
giftigheid voor de mens van bapaalde gewas
sen, het selekteren en kruisen van gewassen 
en nog andere zgn „sprongen in het onbe
kende" bijsleurt Eerlijk gesteld, met de 
genetische manipulatie riskeert men dan 
toch, breed gezien, heel wat gevaarlijker 
sprongen in het onbekende 

GENOEG VOOR 
IEDEREEN 

WIJ willen zeker en vast met terugkeren 
naar een ,,ouderwetse landbouw van vroe
ger ", maar wel naar een zeer moderne, 
natuurlijke bio-land- en tuinbouw Wanneer 
bekwame wetenschappers als de heer 
Scholl ons varianten aanbieden, waann 
weerstand tegen ziekten en plagen en sober
heid inzake teeltwijze en hulpmiddelen aan
wezig zijn, zullen wij dit, na voorafgaandelij-
ke ruggespraak, soms wél en in dank aanne
men 

Met een moderne, natuurlijke bio-land- en 
tuinbouw hoeft Europa met te verhongeren, 
hoogstens wat overschotten wegwerken 
Derde Wereldlanden zouden mets dan baat 
vinden bij een natuurlijke landbouw, waarbij 
heel wat minder tot liefst geen chemische 
hulpmiddelen nodig zijn En dan graag mét 
weerstandbiedende, levenskrachtige rassen 
die uiteindelijk zelf in staat zouden zijn ge
deeltelijk voor hun eigen voeding te zorgen 

Niemand, zeker met een eminent weten
schapper en Vlaming Jozef Scholl, zal het 
ons kwalijk nemen dat wij bij dit alles zeer 
alert willen zijn en blijven 

Rik Dedapper 
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EEN REISTAS VOL BOEKEN 
Een boek van 

Yourcenar en een 
_ ^ ^ i ; ^ _ concerto van Vival-

ze moe, je laat ze 
buiten. Ze morren 

noch protesteren. Toch staan ze altijd klaar. 
Voor wie met vakantie gaat en een boek even 
onmisbaar vindt als de zon en de stilte heb ik 
een paar suggesties. 

In de valies 

Je zou de groeipijn en de weemoed van 
Eric De Kuyper in je tas kunnen stoppen. Eric 
de Kuyper is voor mij verbonden met het 
televisieprogramma De andere film, een bij
zondere reeks, voorgesteld door een bijzon
der man. De toetsen en schakeringen die hij 
er aanbracht vind ik terug in De hoed van 
tante Jeannot en Grand hotel solitude. Bij het 
lezen denk ik af ten toe aan Proust. Maar die 
is minder toegankelijker en taaier. Hier is 
iemand op zoek naar zichzelf, tegendraads, 
schijnbaar afstandelijk en koel observerend, 
maar eigenlijk met veel warmte en tederheid. 
Fijnzinnig is het woord dat hier past en 
subtiel. 

Of Wit is altijd schoon van Leo Pleysier. Na 
een paar regels treft me de schok van de 
herkenning. Een moeder praat met haar 
zoon over de grens van de dood heen over 
bloemen en begrafenis, behang en kleer
kast, Gusta en Bertien. De intonatie van de 
stem staat niet in de partituur van Pleysier. 
Toch hoor ik de moederfiguur praten als was 
het de mijne. Ik denk: spraakwaterval, wij
ding, ontroering, vertedering. De clichés, het 
dialekt, en de dominante toonaard maken 
het portret levensecht. 

GEVONDEN 
VOORWERP 

„Over zijn liefde moet een mem 
zi(h niet schamen. En vaderlandsliefde 
is nog altijd een goede liefde. Wel moet 
zij streng en kritisch zijn, zoniet ver
wordt zij tot apenliefde." 

Friedrich Dürrenmatt 
in „Der Verdacht" 

De jeugdherinneringen van Eric Oe 
Kuyper altijd goed voor een leulce 
leesdag op vakantie. (foto M. ceis) 

Of Hersenschimmen van Jan Bernlef, het 
verhaal van aftakeling en dementie. Mij staat 
voortdurend de paradokss voor ogen: hoe 
beschrijf je dit proces zonder het zelf te 
hebben ervaren? En anderzijds: wie dit pro
ces meemaakt is niet in staat het te beschrij
ven. Dat het toch lukt komt door het inle
vingsvermogen en het talent van Bernlef die 
je meevoert van onzekerheid over vertwijfe
ling naar waan. Een beklemmend en vreemd 
verhaal over vervreemding. 

Wie op de roman wat uitgekeken is en op 
zoek is naar een boeiend zelfportret kan bij 
de reeks Privé-domein terecht. Ik heb er de 
kleine kanten van Brecht ontdekt en de 
spitse ideeën van Canetti, de gevoeligheid 
van Julien Green en de fatale onrust van 
Klaus Mann. Ze zijn niet goedkoop maar je 
hebt er een kluif aan voor weken. Ze zijn niet 
altijd even toegankelijk maar ze beklijven. 

Het verkoolde alfabet van Paul De Wispe-
laere is een schitterend dagboek in versplin
terde vorm. Eros en thanatos, gemijmer en 
zelfspot, ikjes-sprokkelen en openheid vor
men een mozaïek van verrassende invallen, 
schijnbaar losse draden maar samenlopend 
in een web waar de mens in zijn kompleksi-
teit centraal staat. 

Oost-Europa staat smds de val van de 
muur in het brandpunt. Daarom zou je De 
grap van Milan Kundera in je reistas kunnen 
stoppen. De student Ludvik loopt, als een 
eksponent van tragische ironie, zijn noodlot 
en zijn ondergang tegemoet. Kundera 
schrijft wrang en cmisch-gevoelig zijn beden
kingen bij staat en individu, bureaukratie, 
liefde en illusie. Hier en daar duiken flarden 
van herinneringen aan de humor en de 

gewiekste onschuld van soldaat Schweik op, 
maar ook het sarkasme waarmee de Tsje
chen in '68 de Russische tanks te lijf gingen 
en de sfeer van vervreemding zo eigen aan 
Kafa. Dit is Kundera's eerste roman, maar 
reeds vol dubbele bodems. 

Hier wordt niet gelachen, heb ik vaak 
gedacht toen ik jaren geleden de toenmalige 
DDR bezocht. De gezichten van de voorbij
gangers leken me egaal en van ijzer. De 
slogans aan bruggen en muren klonken vals. 
En toen ik een kapper vroeg wat hij dacht 
over de toestand in zijn land gaf hij me de 
raad het partijblad Neues Deutschland te 
kopen. Daarin zou ik vinden wat hij dacht. 
SIndsien zijn Berlijn, Dresden en Weimar me 
blijven boeien. Daarom raad ik je van Cees 
Nooteboom de Berlijnse notities aan. Noote
boom kijkt, noteert en legt verbanden. Noote
boom mijmert over Goethe en Schiller, over 
de kust van Gorbatsjov en de Thomaskirche 
in Leipzig waar Bach cantor was en Mozart 
ooit speelde. Hij plaatst je middenin een 
boeiende tijd waarin een sisteem afbrokkelt 
en de geschiedenis een andere wending 
neemt. 

WDB 

ZOMERSPROETEN 
Gedurende de vakantieweken krijgt 

ons weekblad de aparte rubriek Zomer-
sproeten, een verzameling van ernst en 
luim om het wat luchtiger aan te doen. 
De 4 bladzijden zullen enkele vaste 
rubrieken bevatten. In Woordenkraam 
vergast Jot Theys ons op een spitsvon
dige uitleg van onze taal. Het hoofdbe
roep van Jot is eigenlijk humor maar 
daar kun je niet van leven daarom 
vertaalt hij voor de kost. Begonnen als 
kartoenist kan hij zijn grappen nu kwijt 
via de kabaretgroep Komma waanmn 
hij de oprichter, tekstschrijver en op-
voerder IS. 

Tweede vaste klant is Frans-Jos Ver
doodt die zijn reeks Historisch Perspek-
Mverderzet en waarin hij politiek-histo-
rische begrippen uitlegt. Iets om bij te 
houden. 

De andere rubrieken worden door 
gastauteurs of door de redaktie zelf 
verzorgd. In De Valies w\ een voorzichti
ge suggestie van vakantieboeken doen, 
Natuurlijk zal het over de natuur hebben 
en Gevonden Voorwerp brengt een 
merkwaardig citaat. 

Naar gelang het weer kan hier en 
daar nog wel eens een nieuwe rutwtek 
opduiken. Tot slot is er elke week een 
wedstrijd met de nodige prijzen. 

Veel leesplezier, beste lezer! 

25 WIJ — 3 JULI 1992 



k^ilJ,IJ:HJ;liliij; 

VAN MARC DE GRYSE EN WITBIER 
Er zijn mensen 

die de naam van 
Mare de Gryse als 
De Griese uitspre-
l<en. Dat is niet na
denken. Zelfs in 
West-Vlaanderen, 
waar de voetballer 
vandaan komt en 
waarvan in andere 

provincies wordt aangenomen dat ze iedere 
,, i j " als ,,ie" uitspreken, zegt iedereen De 
Grijze. Waarom? Omdat die naam sedert 
onheuglijke tijden zo wordt uitgesproken. Die 
klank is overgeleverd. En de schrijfwijze ook, 
die leeft voort van toen iemand hem voor het 
laatst zo heeft geschreven, voordat men 
bewust op de schrijfwijze is gaan letten. Dat 
die oude schrijfwijze niet meer met de huidi
ge schrijfwijze overeenstemt, verandert niets 
aan de uitspraak. De Grieze zeggen is even 
dom als spreken van professor Vermeersj, 
wiens naam als Vermeersch geschreven 
wordt. 

Woordenkraam 

Voor de tijd van De Vries en Te Winkel 
(samen gaven zij in 1863 de Grondbeginse
len der Nederlandsche Spelling uit) schreef 
iedereen zoals het hem goeddocht. Er waren 
vrijwel geen regels. Vooral niet in tweeklan
ken. Een ,,ui" bij voorbeeld kon worden 
geschreven als ,,uij", ,,uy", ,,uey", ,,uye" 
enz. Dat gold ook voor de scherpe klanken. 
Een lange ö kon eruit zien als ,,oo", ,,oe", 
,,oi", ,,ooy", ,,ooiy", ,,oy". Als we dat weten, 
begrijpen we pas goed waarom de uitspraak 
,,vannwa" voor de naam Van Roy zo bela
chelijk is. De naamgever van de heer Van 
Roy was gewoon iemand die op een ,,ge-
ro(oi)de" plek, een ,,rode" woonde, een 
toponiem dat we ook in Sint-Genesius-Rode 
aantreffen. 

Vele mensen hebben de neiging om zich 
bij het zoeken naar een verklaring voor 
bepaalde namen te baseren op het woord 
zoals het nu geschreven staat. In de Kam-
straat bij voorbeeld zullen ze zich afvragen 
waar daar ergens ooit een kam gevonden 
kan zijn, terwijl ze beter naar een oude 
brouwerij zouden zoeken, want daarom slaat 
het woord Kam doorgaans in plaatsnamen. 

Ook de gemeentelijke vertaler van Ukkel 
heeft zich hieraan laten vangen want de 
Rodestraat — de straat die naar Sint-Gene
sius-Rode leidt — heet voortaan in het Frans 
Rue Rouge... 

Maar nu over ons witbier. Het bijzondere 
aan witbier is dat het van tarwe wordt (werd) 
gemaakt, of toch gedeeltelijk. Dat is ook het 
geval met geuze trouwens. Vandaar de zuri
ge smaak. De meeste mensen denken dat dit 

Zeg niet De Griese maar De Grijze als je Mare De Gryse bedoelt... (foto VUM) 

bier zijn naam te danken heeft aan het wat 
melkachtige uitzicht en het felwit schuim. Dat 
is helemaal niet zo. 

Het woord tanve vindt men in geen enkele 
andere Germaanse taal terug. Het is uitslui
tend Nederlands en alleen in het Oudindisch 
kwam een misschien verwant woord voor. 
Het heeft bij ons het algemeen-Germaanse 
woord ,,weit" verdrognen. Dit laatste is wel 
blijven bestaan in ,,boekweit", met name 
een soort graan waarvan de zaden op een 
beukenootje lijken, vandaar dat ,,boek". 
Boekweit is dus eigenlijk ,,beuktarwe". Ove
rigens is in vele gewesten ,,veit" nog lang 
geen uitgestorven woord. Het wordt (ook in 
samenstellingen) gebruikt voor ofwel tarwe 
in het bijzonder, ofwel koren in het alge
meen. 

Dit woordt heeft niets te maken met de 
,,wijtewagen" van Gezelle, waarin „wijte" 
huif betekent. (Let op de verschillende 
schrijfwijze). In het gedicht van Gezelle komt 
trouwens de zinsnede voor: ,,binst de wijt", 
onder de huif. 

In het Engels heet tarwe wheat en in het 
Duits Weizen. In Duitsland bestaan twee 
tarwebieren en die heten in het zuiden Wei-
zenbieren in het noorden Weisse. Dit laatste 
is een dialektische uitspraakvariant en geeft 
ook weeral aanleiding tot verwarring met wit 
dat in het Duits ,,weiss" luidt. 

Ons Vlaams witbier is dus eigenllijk niets 
anders dan weitbier, of, anders gezegd, 
tarwebier. En dat Intussen de schrijfwijze 
veranderd is (zie hierboven; De Gryse) of 
zelfs de uitspraak, doet niets af van de 
oorspronkelijke betekenis 

Waar we toe wilden komen, was duidelijk 
te maken dat we voor de zoveelste keer met 
een verkeerde Belgische vertaling te maken 
hebben als de Waal zijn tarwebier Blanche 
noemt. Er zijn intussen een tiental merken 
van witbier op de markt gekomen, waarvan 
de brouwers misschien zelf niet weten waar 
de naam op slaat, maar het toppunt is toch 
dat een Waalse brouwerij uitkomt met Blan
che de Namur, een bier dat luidens het etiket 
hulde moet brengen aan ene Blanche of 
Blanca, dochter van Jan I van Namen en 
Maria van Artois, die huwde met Magnus II 
en zo koningin van Zweden en Noorwegen 
werd. 

Dat was in de 14de eeuw, en als Blanca 
een bierdrinkster was, dronk ze waarschijn
lijk witbier want naar het schijnt wordt er al 
langer bier gemaakt van tarwe dan van gerst. 

Maar om het nu helemaal al te gek te 
maken; eigenlijk heeft ,,weit" taalhistorisch 
wél iets met ,,wit" te maken. Tan/ve is name
lijk het koren dat het witste meel oplevert. 

Jot. 
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DE PADDENWIJFJES DOEN HET 

K>-:>f^^i'V 

De Ortolaan, die 
zich inzet voorhet 
natuurbehoud in 
het Vaartland, heeft 
tijdens de voorbije 
„paddenopvang" 
minder ambifieen 
geteld dan verle
den jaar Voorzitter 
Désiré Tierens 

droomt echter van een paddentunnel als 
alternatief voor het met de hand overzetten 
van al die diertjes 

De paddenopvang die op 8 februari van 
start ging werd op 24 apnl afgesloten met 
2 475 padden, 97 bruine kikkers en 43 water
salamanders Dat IS in vergelijking met verle
den jaar, ruim 500 padden minder 

Natuurlijk 

„Dit IS een zeer eigenaardig verschijnsel" 
stelt voorzitter Desire Tierens vast, ,,temeer 
daar de opvang drie weken langer duurde 
dan vorige jaren " 

HIJ hoopt echter, via de op andere plaatsen 
in Vlaanderen genoteerde statistieken, een 
veel duidelijker beeld te knjgen over de 
paddentrek m het algemeen 

HIJ stelt dat het uitzetten met de hand moet 
kunnen worden omgebogen naar een pad
dentunnel Op die manier kunnen de diertjes 
tijdens de jaarlijkse amfibieentrek heelhuids 
de andere kant van de straat bereiken 

Vooral de padden lopen bij het oversteken 
van onze wegen een groot risiko om door 
haastige automobilisten overreden te wor
den Het IS en zich jaarlijks herhalend drama, 
dat enigszins beperkt blijft door de grote 
inzet van een ploeg vrijwilligers Niettemin 
wordt elk jaar opnieuw een onaanvaardbaar 
aantal padden door voorbijrazende auto's tot 
,,verkeersslachtoffer" gemaakt 

Voorzitter Desire Tierens meent echter dat 
het overzetten met de hand door toedoen 
van de Duitse firma Aco Dram nv, die 
gespecialiseerd is in ontwatenngssistemen, 
kan worden omgebogen tot een tunnelsis-
teem dat bestaat uit een ingangselement, 
een geleidingswand en de daarbijhorende 
montagematenalen 

De tunnel zelf is vervaardigd uit milieu
vriendelijk polyesterbeton en is bestand te
gen de zwaarste verkeersbelastingen 

De amfibieen worden via de modulaire 
geleidingswanden en het ingangselement 
naar de tunnel geleid, waardoor de dieren 
zonder risiko de overzijde van de weg kun
nen bereiken 

De geleidingswanden zijn zodanig ontwor
pen dat de amfibieen er met overheen kun
nen klimmen, al kunnen zij bij gespreide 
terugkeer vanaf de paargebieden wel over 

de speciaal ontwikkelde wanden klauteren 
Wat een belangrijk voordeel is ten opzichte 
van de vaak toegepaste gaasafrasteringen 

De investeringskosten voor zo'n tunnel 
zijn in geen geval goedkoop te noemen Voor 
een tunnel van acht meter lengte en honderd 
meter geleidingswand, moet er meer dan 
200 000 fr neergeteld worden VoordeOrto-

laanvoorzitter Desire Tierens is dit geen 
frank teveel 

Graag vermelden wij nog dat de sterke 
wijfjes de zwakke mannetjes op de rug naar 
de paarplaats sleuren 

Hilda Uytterhoeven 

Info: Aco Dram, Vaartdijk 112, 1070 
Brussel. 02/522.66.70. 

Door het leven getekend 
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RE-INTEGRATIE 
Afgezien van zijn 

fiziologische en psi-
chologische oor
sprong, vormt het 
begrip integratie 
een ekonomisch en 
kultureel versctiijn-
sel waarmee de 
mensen dagdage
lijks bezig zijn, nu 

eens onbewust en spontaan, dan weer nood
gedwongen. 

Het verschijnsel vormt een essentieel on
derdeel van het maatschappelijk leven, 
waarin alles samenhangt met alles, waarin 
alles overloopt in alles en zich voortdurend 
vermengt. Integratie is een kwestie noodza
kelijke evolutie. Want niet evolueren is ster
ven. 

Een feitelijk imperatief dus. Jarenlang heb
ben wij dat imperatief overigens bijna uitslui
tend gehanteerd als de motor van onze zorg 
om zaken die ver van ons bed liggen. De 
Derde Wereld bijvoorbeeld. De verre kansar
men niet helpen om te integreren in onze 
eigen ekonomische en morele verworvenhe

den werd daarom beschouwd als een on
waarde, als een hatelijke harteloosheid en 
als een uiting van slecht begrepen eigenbe
lang. 

Historisch pers|ielitlet 

Vandaag lijkt de integratie voor velen plots 
een boemerang die door anderen is gegooid 
maar uitgerekend voor onze voeten terecht
komt, abusievelijk en opzettelijk. En dus 
voeren wij verbale gevechten over de schuld
vraag. Pas nadien besluiten wij wat er verder 
moet gebeuren. 

Terwijl wij in het Westen worstelen met het 
integratie-probleem, worden grote delen van 
de wereld waar men gekonfronteerd met een 
afgeleide van het integratie-probleem, nl. de 
re-integratie. Dat laatste probleem wordt ver
oorzaakt door abrupte wijzigingen in de 
maatschappelijke, politieke en ekonomische 
verhoudingen. De harmonie — wat men 
daaronder ook moge begrijpen — van de 

samenleving is verbroken en de velen die de 
dragers waren van de oude toestand vinden 
geen plaats meer in de nieuwe harmonie die 
zich ontwikkelt. 

De voorbeelden zijn legio: de prestatie
dwang van de vrije markt schakelt hen uit die 
verwend werden door het utilitair komfort van 
het etatisme, de kaders van proletarische 
diktatuur worden weggezuiverd en tot politie
ke paria's verklaard, de klasse van vertrou
welingen en informanten van het oude regi
me wordt uitgedreven als een massa verra
ders en verklikkers. De grens tussen goed en 
kwaad wordt daarbij meestal op simplisti
sche wijze vereenzelvigd met de grens tus
sen de oude en de nieuwe toestand. 

Zowel integratie als re-integratie zijn pro
cessen die hoe ook tot stand komen, in 
weenwil van de remmende werking van re
pressie en afwijzing. Tegen de logika van de 
geschiedenis ingaan is dus nodeloos leed 
veroorzaken. 

Frans-Jos Verdoodt 

HEBBAN OLLA VOGALA... 
Het Poëziecen-

trum. Hoornstraat 
11 te Gent, heeft 
zich een sterke re
putatie opgebouwd 
in de wereld van de 
letteren, het is veel 
meer dan een win
kel, het is vooral 
een dokumentatie-

en informatiecentrum met een biblioteek met 
meer dan 11.000 titels en 3.750 knipselmap
pen. Maar het PC is ook de uitgeverij van 
gedichtenbundels en bloemlezingen, maar 
ook van de inhoudelijk sterke en uiterlijk 
fraaie Poëziekrant, nu reeds in de 16de 
jaargang. Men kan er ook dagelijks, via de 
poëzietelefoon (091/243.243) een gedicht 
van een Vlaamse of Nederlandse dichter 
beluisteren. 

Vraagteken 

Maar het Poëziecentrum heeft ook origine
le trekjes. Zo is er de non-book-afdeling waar 
men poëzie in alle maten, vormen en kleuren 
vindt. Bibliofiele bundels, straalplaatjes, cas
settes, posters, enz. 

Sterk in trek zijn de zgn. T-shirts met 
poëtische teksten. Reeds eerder kwamen 
Paul van Ostaijen en Piet Paaltjes (met het 
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...JÊÊSÊÊm 
Dit fris truitje, waarin WIJ-redakteur 
pdj poseert, l<an het uwe worden. 
Zullen ze in Benidorm raar opkijken... 

(foto Szommer) 

gedicht Wel menigmaal zei de melkboer) aan 
de beurt. Jongste aanwinst is een T-shirt met 
de wellicht oudste geschreven Nederlandse 
tekst, waarschijnlijk door een jonge Vlaming 
die op het einde van de elfde eeuw in Kent 
studeerde en een nieuwe pen uitprobeerde 
of ,,inschreef". De probratio leverde een 
pracht van een minnedichtje op waar reeds 
zoveel (taal-)geleerden het wijze hoofd over 
hebben gebroken, en nog! 

WIN ZO'N POËTISCH-
HISTORISCHE 
T-SHIRT 

Zomersproetjes heeft 5 van deze poëtisch-
historische T-shirts in de vakantievalies. U 
moet er wel drie vraagjes juist voor beant
woorden. 

1. Waar: en 

2. Wanneer: werd de bedoelde tekst te
ruggevonden? 

3. Wat: was de status van de auteur? 

De antwoorden (liefst op een gele briefkaart) 
sturen naar Weekblad WIJ, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel, ten laatste op dinsdag 14 
juli '92. 
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HISPANIA-AUSTRIA 
TOONT HABSBURGERS 

N
A de dood van Karel de Stoute 
(1433-1477) in de slag bij Nan
cy, erfde zijn doctiter Maria van 
Bourgondië de Nederlanden. Zij 
huwde met Maximilian van Oos
tenrijk." 

Zo staat het in alle school
boekjes en enige bladzijden ver
der vinden we dat Karel V in 
1555 troonsafstand deed en zijn 
rijk verdeelde tussen zijn zoon 

Filips II, die Spanje, de kolonies en de 
Nederlanden kreeg en zijn broer Ferdinand 
(1503-1564), die de keizerskroon en de Duit
se bezittingen werd toegewezen. Dat hier
mee de Habsburgse macht een voldongen 
feit werd in Europa is wel duidelijk. De 
Nederlanden kenden in de komende jaren 
een uitermate donkere periode: de scheiding 
van Noord en Zuid, de godsdienstige twisten, 
het optreden van de Inquisitie, de beelden
storm, de voortdurend rondtrekkende vreem
de legerbenden maakten van het Spaanse 
bewind bij ons, op enkele kortere perioden 
na, een weinig schitterende zaak. 

SCHLOSS AMBRAS 
Van de Oostenrijkse Habsburgers horen 

we In de eerstvolgende tijd nog maar weinig, 
alhoewel de banden tussen de aanverwante 
huizen zeer nauw bleven. Waar de Spaanse 
tak in 1700 uitstierf en de troon met Philips 
van Anjou in Franse handen kwam, bleef de 
Oostenrijkse tak, de oorsprong van beide 
huizen, tot in 1918 aan het bewind. 

De band tussen beide huizen wordt dit 
jaar, 1992, waarin Spanje sterk in het middel
punt van de belangstelling staat, ekstra be
licht in twee tentoonstellingen. De eerste in 
Spanje zelf in Toledo {Museo de Santa Cruz), 
de tweede in Innsbruck {Schloss Ambras). 
De tentoonstelling in Schloss Ambras is 
bijzonder interessent daar Innsbruck en in
zonderheid het slot ons een goed beeld 
geven van het verdere wedervaren van de 
Oostenrijkse Habsburgers in een voor onze 
gebieden eerder wisselvallige tijd. 

Dit jaar is er bovendien in het slot de 
speciale tentoonstelling Hispania-Austria, 
waarbij heel wat werken uit Spaans bezit 
tentoongesteld worden, niet alleen uit het 
beroemde Prado museum, het Museo Arque-
logico of de Biblioteca Nacional maar ook uit 
over gans Spanje verspreide verzamelingen 
van kerken en kloosters. Van Oostenrijkse 
zijde zijn er werken ontleend aan het Kunst

historisch Museum, de Albertina en de Oos
tenrijke Nationale Biblioteek. Een tentoon
stelling die zeer de moeite loont voor wie zich 
interesseert aan de toch niet zo voorbije 
geschiedenis van ons eigen volk, dat onder 
beide Habsburgse huizen leefde. De aan
dachtige bezoeker zal overigens dadelijk in 
de tentoonstelling en in de eigen verzame
ling van Schloss Ambras een aantal ver
trouwde namen terugvinden zoals Gerard 
David, Hoos van Cleve, enz. 

Van vandaag 3 Juli tot 20 septem
ber '92 loopt In het merkwaardige 
Schloss Ambras te Innsbruck 
een boeiende tentoonstelling. 
Onder de titel Hispanla-AusMa 
wil deze een beeld brengen over 
beginperiode en eerste tijd van 
de gemeenschappelijke Oosten-
rijks-Spaanse geschiedenis. 
Omdat ook de Lage Landen zo 
nauw bi] deze periode betrokken 
waren heeft deze expo ook voor 
ons z'n belang. Wie deze zomer 
Tirol bezoekt mag niet twijfelen 
Schloss Ambras aan te doen, ze
ker omdat in Innsbruck nog tal 
van aktiviteiten, waarbij ook mu
ziek niet vergeten wordt, zijn 
voorzien. 
Maar, waarschuwt Mija Proost 
ons: „Op één dag komt geen 
mens rond in deze boeiende en 
rijke wereld, trek er dus voldoen
de tijd voor uit". 
Onze medewerkster geeft alvast 
een voorproefje door in enkele 
bijdragen de relatie Spanje-Oos-
tenrijk-Nederlanden uit de doe
ken te doen. 

Wie waren nu deze Habsburgers? Hoe 
geraakten ze zo nauw betrokken in onze 
eigen geschiedenis en wat heeft uitgerekend 
Schloss Ambras er mee te maken? 

Een op het eerste gezicht eerder ingewik
kelde zaak, waarbij een groot aantal louter 
politieke berekeningen door het lot en door 
menselijke faktoren sterk beïnvloed was. 

Wanneer in 1273 de Duitse keurvorsten 
een nieuwe keizer moeten kiezen voor het 
Heilig Roomse Rijk was hun belangrijkste 

zorg een onbeduidend man te nemen die 
vooral de gewichtige kroon niet erfelijk zou 
maken. De ,,uitverkorene" wordt Rudolf van 
Habsburg. Maar de keurvorsten hadden zich 
misrekend. Al vlug bleek dat Rudolf niet 
alleen een goed veldheer en politieker was 
maar dat hij bovendien de gave bezat zich bij 
de bevolking geliefd te maken. Toch ontglip
te de kroon na de dood van Rudolfs zoon 
terug aan de Habsburgers tot in 1452 Frede-
rik V van Habsburg ze weerom in handen 
kreeg. Van dan tot in 1806 bleven de Habs
burgers onafgebroken aan het bewind over 
het Heilige Roomse Rijk en Oostenrijk (Oos
tenrijk zelfs tot in 1918). Weliswaar waren er 
in de loop van de tijden de nodige grens-en 
gebiedswijzigingen, maar de naam Habs
burg had definitief zijn intrede gedaan in de 
wereldgeschiedenis. 

Frederik was in feite geen echt sterke vorst 
en het ontbrak hem vooral aan geld. Welis
waar was er door zijn voorvaderen reeds een 
handige huwelijkspolitiek gevoerd waardoor 
het huis Habsburg in aanzien was gestegen, 
maar de flegmatieke, kalme, taaie Frederik 
moest het bestaan tot tweemaal toe. Wenen 
te moeten ontvluchten onder druk van de 
opstandige bevolking. Ook in zijn huwelijk 
met Eleonora (Helena) van Portugal (1452) 
kende de vorst heel wat tegenslag: van de 
vijf kinderen bleven alleen de oudste zoon 
van Maximilian en een dochter Kunigonde (x 
Albert van Beieren 1488) in leven. 

Keizer Frederik, een rasechte late middel
eeuwer, met een grote belangstelling voor 
okkultisme, magie en astrologie, hechtte bij
zonder veel belang aan een indrukwekkende 
stamboom, die in werkelijkheid echter ont
brak. Geen nood, met wat gegoochel links en 
rechts, gelukte het Frederik de Habsburgers 
terug te laten gaan tot Keizer Augustus, en 
zelfs tot koning Priamos van Troje. Ook 
Maximilian hield erg aan deze overlevering 
wat ons een prachtig kunstwerk zou opleve
ren. 

BOURGONDIË 
Een tweede probleem was het huwelijk 

van troonopvolger Maximilian. Alhoewel Fre
derik de geschiedenis is ingegaan als een 
kalm, nogal berustend man, die van zijn 
warmbloedige Portugese echtgenote hier-
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over de nodige verwijten te slikken kreeg, 
was hij vastbesloten met het huwelijk van zijn 
zoon een grote slag te slaan. 

Waarschijnlijk op aanraden van zijn vriend 
en kanselier/^enaeasP/cco/om/m, paus Pms 
II (1405-1464), het de vorst zijn oog vallen op 
Maria, de enige dochter van Karelde Stoute 
van Bourgoridië. Het huis van Bourgondie 
was de voorafgaande jaren bijzonder rijk en 
machtig geworden, vooral onder Filips de 
Goede (1396-1467). Door veroveringen maar 
vooral door een handig politiek steekspel 
was hij meester geworden van Bourgondie, 
Franche-Comté, Vlaanderen, Artois, Bra
bant, Holland, Zeeland, Friesland, enz., wat 
hem tot de machtigste vorst van Europa 
maakte. In zijn gebieden vestigde hij een 
goede administratie en nep hij instellingen in 
het leven (Statengeneraal, gerechtshoven, 
raadgevende organen) die elke schijn van 
regelrecht despotisme wegnamen. Philips 
de Goede trad bovendien op als de belang
rijkste maecenas van zijn tijd. Kunst en 
kuituur, de stichting van de Orde van het 
Gulden Vlies, de pracht van het Bourgondi
sche hof gaven de hertogen een uitstraling 
over gans de toenmalige wereld. Maar daar 
lag nu juist hét probleem: de machtigste 
vorst moest zich nog steeds tevreden stellen 
met de titel van hertog. 

VERBINTENIS 

Waar een verbintenis tussen Habsburgers 
en Bourgondiërs voor de eerste een reële 
machtsuitbreidmg betekende, was het voor 
de tweede vooral een winst in aanzien. Toch 
waren de onderhandelingen tussen beide 
vorstenhuizen lang en moeilijk Maria was 
het kostbaarste bezit van Karel de Stoute 
Talloze kandidaten dienden zich aan als 
bruidegom. De onderhandelingen met de 
Habsburgers sprongen dan ook telkens weer 
af om enige tijd later weer aangeknoopt te 
worden Karels leven werd echter beheerst 
door twee hartstochten: de liefde voor zijn 
hertogdom en de haat tegen de Franse 
koning Een huwelijk van zijn dochfer met 
een telg uit de Habsburger familie zou van de 
Bourgondiërs de gelijken van de Franse 
koningen maken en bovendien de kans ge
ven om de titel van keizer van het Heilige 
Roomse Rijk te verkrijgen, waardoor zij ho
ger in rang kwamen te staan dan het Franse 
huis. Na heel wat verwikkelingen geraakten 
beide vorsten in 1476 eindelijk akkoord De 
slag bij Nancy (5 januari 1477), waarbij Karel 
de Stoute het leven liet, bracht de zaken m 
een stroomversnelling. De Vlaamse steden 
trachtten hun stedelijke vrijheden, groten
deels verloren onder Philips de Goede en 
Karel de Stoute, terug in handen te krijgen. 
De twintigjarige troonopvolgster werd de ge
vangene van haar eigen onderdanen. Boven
dien loerde in Frankrijk Lodewijk XI — door 
zijn vijand ,,een spin die haar net over de 
wereld uitspreidde" genoemd — op deze 
enige kans om de rijke Boergondiersdochter 

Maximilian I (door Berhard Strigel), hij had een neus voor grootse zal<en. 
(foto KHM Wenen) 

te laten huwen met zijn negenjarige zoon, de 
latere Karel VIII. Maria's hovelingen en 
raadsleden beijverden zich om haar zo vlug 
mogelijk gehuwd te krijgen, maar de jonge 
vrouw zelf toonde zich bijzonder vastbeslo
ten en doelbewust: zij zou met Maximilian 
van Habsburg huwen en uit. 

GELUKKIG GETROUWD 

Nog scheen de zaak te mislukken, daar 
Frederik niet over genoeg geld beschikte om 
de kostelijke bruidsvaart van zijn zoon te 
bekostigen. Weerom diende er geleend en 
voorschotten gevraagd, een aantal politieke 

hindernissen moesten opgeruimd geraken 
en eindelijk werd dan op 19 augustus 1477 
het huwelijk afgesloten dat bepalend zal 
worden voor de eerstvolgende eeuwen van 
de Europese geschiedenis. 

Alhoewel de trouw tussen Maximilian en 
Maria van Bourgondie een loutere bereke
ning was, geraakten beiden hals over kop 
verliefd, dermate dat Maximilian nog jaren na 
Maria's dood om zijn eerste echtgenote zou 
treuren. Overigens bleken heel wat van de 
huwelijken, door de Oostenrijkse Habsbur
gers afgesloten uit berekening, ook mense
lijk gezien een sukses, of naar de Mattiias 
Corvinus (laatste Hongaarse koning) toege
schreven woorden: ,,Laat machtige rijken 
oorlogen uitvechten, gij, gelukkig Oostenrijk, 
huwt." 
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Maximilian, die zichzelf graag als de laat
ste ridder beschouwde — hij was ondermeer 
dol op tornooien — zag overigens in het 
streven naar zijn jonge bruid ook een ridder
lijke deugd en bovendien was hij verrukt over 
de pracht van het Bourgondische hof. Lang 
zou het geluk van het tweetal niet duren, 
want de vijandelijkheden met Frankrijk laai
den terug op. Tegen de sluwheid en behen
digheid van een Lodewijk XI kon Maximilian 
met zijn ridderlijke maar verouderde ideeën 
over oorlogsvoering niet op. De uitrusting 
van een nieuw Bourgondisch leger kostte 
handen vol geld, zelf voor de rijke Bourgon
diërs een probleem. Bij Nancy was het eens 
zo geduchte leger van Karel de Stoute volle
dig uiteengeslagen. Zowel Maximilian als 
zijn opvolgers zullen ondanks hun rijke ge
westen telkens weer moeten afrekenen met 
niet aflatende schuldeisers. In juni 1478 
moeten echter alle nare gedachten even 
wijken wanneer Maria een zoon, de verhoop
te troonopvolger, ter wereld brengt {Philips 
de Schone). In januari 1480 volgt er een 
dochter, Margaretha (van Oostenrijk 1480-
1530). In de zomer van 1478 was Maximilian 
bovendien hoofd van de Orde van het Gul
den Vlies geworden, wat hem weer in be
langrijke mate in aanzien deed stijgen. 

INNSBRUCK 
Maar in maart 1482 doet Maria van Bour-

gondië bij een valkenjacht een zware val. 
Alle pogingen van de artsen ten spijt sterft zij 
enige dagen later (27 maart 1482). De diep-
bedroefde Maximilian ziet de politieke moei
lijkheden dag aan dag groter worden en is 
verplicht het voor hem vernederende Ver
drag van Arras te ondertekenen om tot een 
wapenstilstand met Frankrijk te komen. Zijn 
dochter Margaretha wordt aangeduid als 
toekomstige bruid voor de Franse dauphin 
(Karel VIII). 

In 1493 sterft Frederik V en Maximilian 
volgt zijn vader op. 

Alle eigenschappen van de taaie Fredenk 
schijnen op de Oostenrijkse Habsburgers 
voortaan hun stempel te drukken. Zonder 
uitzonderlijke militaire begaafdheden, zon
der geld en ook zonder enige zin of middelen 
om eraan te geraken zijn ze verplicht veelvul
dig naar de wapens te grijpen. Hun voor
naamste rijkdom en macht bouwen ze tel
kens weer op met een zo verstandig mogelij
ke huwelijkspolitiek voor hun kinderen. Hun 

overleven (tot 1918) danken zij vooral aan 
hun uithoudingsvermogen, aan kompromis-
sen en het zich weten aan te passen aan de 
gebeurtenissen en nieuw ontstane verhou
dingen. 

Maximilians lievelingsverblijfplaats in de 
toekomst wordt Innsbruck, hoofdstad van 
Tirol. 

Mija Proost 
(vervolgt) 

HISPANIA-AUSTRIA 
AUSSTELLUNG 

Die Katholischen Könige-Maximilian I 
und die Anfange der Casa De Austria in 
Spanien. 

Spanisch-Oesterrelchisen Kunst urn 
1492. 

Innsbruck, Schloss Ambras 3 juli tot 20 
september 1992. 

Schloss Ambras in Innsbruck. 3 maanden lang worden de Habsburgers er tentoon gesteld. 

(foto Bundesdenkmalamt Wenen) 
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TIMMERMANS KOMPLEET! 
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Wit i J 

Felix Timmermans nu Itompleet uitgegeven door de goede zorgen van het 
DavidsfondS. (foto WU-archief) 

D
E bespreking van de laatste drie 
delen uit het eerder uitgegeven 
Timmermansfonds rondden wij 
in WIJ van 22 november 1991 af 
met de bedenking: „Met velen 
hopen wij dat zij (het Davids-
fonds en tekstverzorger prof. 
Keersmaekers) ook de rest van 
zijn verhalen en ook de bundel 
Adagio wellicht In een tweede 
twaalfdelige reeks zullen uit

brengen. " 

Amper een half jaar later pakt het Davids-
fonds uit met konkrete plannen voor een 
tweede Timmermansreeks die in elf delen 
het resterende literair werk van de Lierse 
schrijver brengt. 

VERRASSEND 
Norbert D'hulst, sekretaris-generaal, be

nadrukte bij de voorstelling van het gigan
tisch projekt twee uiteenlopende kritische 
bemerkingen die men rond Timmermans kon 
horen: wordt zijn werk nog wel gelezen? 
Wanneer is zijn volledig literair werk beschik
baar? Dat het werk wel degelijk nog gelezen 
wordt, bewijst o.m. de aanhoudende stroom 
van vertalingen van Timmermans. Nog in 
1989 kende Boerenpsalm een Poolse verta
ling en sindsdien werden ook vier werken 
(o.m. Schemeringen van de dood) in het 
Duits vertaald. Voor een pocketeditie van 
Pallieter sloot Inselverlag bovendien zopas 
nog een kontrakt. Ook de belangstelling in 
Vlaanderen spreekt letterlijk boekdelen. Uit 
de twaalfdelige Timmermansreeks die tus
sen september '88 en maart '91 verscheen, 
werden ruim 70.000 eksemplaren verkocht, 
wat een gemiddelde van 6.000 stuks per titel 
vertegenwoordigt. Een verrassend resultaat 
als men rekening houdt met het feit dat een 
aantal titels pas vorig jaar verscheer^. Deze 
gegevens hebben de uitgever ertoe aange
zet zonder de steun van de overheid (!) het 
risiko (?) te nemen nu ook tegemoet te 
komen aan de vraag naar het overige werk. 
Want waar bleven de bundel Adagio, de 
satire Boudewijn, de verhalen uit Pijp en 
toebak, Schoon Lier en het populaire Drleko-
ningentryptlek? Dat alles en nog veel meer 
komt er vanaf het komende najaar tot het 
voorjaar 1994. 

PIJP EN TOEBAK 
Mark Vanvaeck lichtte de planning van de 

publikatie toe. Voor dit najaar worden ver
wacht : 1. Pijp en toebak, 2. Naar waar de 
appelslenen groeien (Timmermans' verslag 
van zijn Italiëreis) en 3. Boudewijn. Dieren
verhalen. In het voorjaar 1993 verschijnen: 

4. Adagio. Verzameld dichtwerk, 5. Uit mijn 
rommelkas. Een lepel herinneringen. Pallie
ter In Holland (ervaringen en verbeeldingen 

Het historisch pand d'Eycken 
Boom op de Grote Markt te Lier 
vormde het prachtig leader voor 
literair nieuws van formaat. Het 
DavidsfondS kondigde er de uit
gave aan van het volledig literair 
werk van Felix Timmermans te
gen maart 1994. 

uit de periode november '18 — mei '19 toen 
de Fé in Nederland verbleef), 6. Begijnhof
sproken en 7. Driekoningentryptiek. Het ho

venierken Gods. Minneke Poes. Begin 1994 
wordt de tweede Timmermansreeks vervolle
digd met Karel en Elegast. De vier heemskin
deren, 9. Schoon Lier. Begijnhofhehnnerin-
gen, 10. Vertelsels en 11. Het keerseken in 
de lanteern, twee bundels met ca. 15 kortver-
halen. 

Deze elfdelige reeks krijgt uiteraard dezelf
de vormgeving mee die boekarchitekt Gregie 
de Maeyer voor de eerste twaalf delen be
dacht en waarvoor hij bekroond werd met de 
Plantyn-Moretusprijs. Timmermans' verza
meld werk wordt dus een reeks die schitte
rend oogt op de boekenplank maar ook zacht 
in de hand ligt. Wie iets wil (her)lezen, houdt 
geen lompe klomp van een boek vast waarin 
men bladzijden met minuskule letters moet 
doorbladeren. Wie de volledige reeks in huis 
haalt (22 prozadelen, 1 dichtbundel en het 
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BOEKEN 

begeleidend essay van prof Keersmaekers) 
betaalt nog geen 500 fr per titel De sugges
tie om op langere termijn een aantal titels in 
een (nog) goedkopere pocketeditie voor jon
geren te brengen, verdient een aanbeveling 

DICHTWERK 
Blikvanger van de reeks wordt ongetwijfeld 

het Verzameld Dichtwerk waarin naast /^da
g/o ook Timmermans'debuutbundel Door de 
dagen uit 1907 wordt opgenomen en diverse 
elders gepubliceerde en vooral niet-gepubli-
ceerde gedictiten Prof August Keersmae
kers die een studie over Timmermans' dicht
werk voorbereidt, benadrukt het problema
tisch karakter van de manuskripten van de 
verzen Gezeten op de hoek van een stoel of 
languit gelgen schreef Timmermans vaak 
met potlood de verzen die in hem opkwa
men Voor een tekstkritikus worden de pro
blemen er met minder om Maar Keersmae
kers ontdekte er een nog rijker en ruimer 
dichter dan de auteur van Adagio Anderzijds 
ook geen nieuwe Timmermans omdat er 
tussen het prozawerk en het poëtisch oeuvre 
geen scheiding ligt De spuiter Timmermans, 
de verteller, de volkse literator, de diepe 
mijmeraar, de kunstenaar die speelt met 
woord en klank ze komen alle terug in de 
zowat 165 gedichten van dit verzameld dicht
werk Nu metrum en rijm met meer zo 
verdacht zijn, zullen deze verzen menig lezer 
verrassen Als primeur voor de WIJ-lezers 
mochten wij een aardig poetikaal gedicht 
opnemen 

AMBASSADEUR 
De heruitgave van het volledig literair werk 

IS een gebeuren van de eerste orde Timmer
mans die gezien zijn vertaald werk een 
belangrijke ambassadeur blijft van onze let
teren, kan bij de toenemende ontgrenzing 
van de kuituren belangrijke aspekten van 
onze Vlaamse eigenheid vertegenwoordi
gen Maar tegelijk behoedt hij ons zelf door 
zijn en onze taal voor een dreigende ver
vreemding m het Europa van morgen 

Of, zoals Lia Timmermans het m Lier 
uitdrukte , Schrijvers hebben een unieke 
taak Men kan perfekt Vlaming zijn met een 
Hollywood-badkamer in huis of een Japanse 
tuin achter het huis Maar verliest men zijn 
taal, dan verliest men zichzelf" Door Tim
mermans te blijven lezen behoedt men zich 
daarvoor Dat die lektuur weer mogelijk 
wordt gemaakt is met de geringste verdienst 
van de prestigieuze taak die het Davidsfonds 
op zich neemt 

P. Lateur 

Info: Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 
79-81, 3000 Leuven. Tel. 016/22.18.01. 
Fax: 016/22.25.32. 

De toren is verhuld in 't grijs 
en toch laat hij op d'eigen wijs, 
zijn klokkeliedren hooren. 
Hij doet gelijk den dichter doet 
die ook spijts alles zingen moet 
hij is er voor geboren. 

Timmermans. Hss. L3/26.2h 
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VERGEET VOORAL UW REISGIDS NIET! 
Elk jaar overvalt het ons Plots is het juli 

En dat betekent (althans voor velen) vakan
tie De kerstbollen zijn amper afgestoft en 
w/eggeborgen, de paasklokken trillen nog na, 
en voor je 't weet zit je al m de file op weg 
naar een of ander land van belofte 

Onontbeerlijk voor een geslaagde vakan
tie achten wij een degelijke reisgids Zulk 
boek kan interessante, aanvullende toeristi
sche informatie verstrekken tijdens een goed 
geplande vakantie, maar het kan ook uw 
vriend en toeverlaat, uw houvast en gids zijn 
op een inderhaast gimproviseerde reis 

Een vaste waarde in het aanbod van auto-
en reisgidsen is de serie van de Nederlandse 
automobilistenvereniging ANWB De boeken 
van de ANWB genieten reeds decennia lang 
een grote populariteit Zeker de reeks De 
grote Reisgidsen (al enige jaren met grijs-
kleurige kaft) is bekend De gidsen worden 
voortdurend herschreven en geaktualiseerd 
De boeken bevatten heel wat achtergrondin
formatie over land, volk en kuituur, duidelijke 
kaarten en plattegronden waaronder streek-
kaarten, temakaarten en stadsplattegron
den, informatie over logies, eten en dnnken, 
sport en ontspanning en tot slot een hoop 
praktische informatie In deze laatste rubriek 
vindt u inlichtingen over de ANWB service 
(minder interessant voor Vlamingen), nuttige 
adressen ingeval van pech of ongeval, 
adressen van toeristische diensten, tips over 
geld, telefoon, officiële feestdagen, ope
ningstijden van winkels, banken, enz De 
ANWB zet mensen met een handikap er toe 
aan zich in hun kantoren te informeren naar 
aangepaste vakantiemogelijkheden 

De boeken hebben een handig ,,mee-
neemformaat" (10,5 x 21 cm) en zijn voorzien 
van een soepele doch reisbestendige kaft 
De illustraties, allemaal tekeningen, zijn min
der weelderig, maar het gaat hier dan ook om 
een reisgids en met om een fotoboek Boven
dien wordt dit gemis ruimschoots goed ge
maakt door de verhouding prijs/inhoudelijke 
kwaliteit Bijna elk boekdeel telt meer dan 
300 bladzijden en kost slechts 595 frank 

Dit jaar werden volgende nieuwe of her
werkte grote Reisgidsen uitgegeven Ier
land, Marokko, Thailand, Toscane/Um-
brie, Normandie/Bretagne, Oost-en Zuid-
Spanje en Tsjechoslowakije. 

KASTELEN EN WIJN 
Heel wat luksueuzer is de prestigieuze 

reeks Lannoo's Reisgidsen. Recent ver
schenen hienn boeken over New York van 
Chnstine Metzger, Normandie en De Loire, 
beide van Alphons Schauseil De gidsen zijn 
uitgegeven in paperbackformaat (15 x 21 cm) 
en voorzien van honderden schitterende 
kleurenfoto's en plattegronden Voor elk deel 
wordt een autonteit inzake het behandelde 
land aangezocht 

Voor ons ligt de gids over de Loire De 
ondertitel luidt,,Vallei en kastelen" De Loire 
IS de langste nvier van Frankrijk, ontspringt 
m de buurt van de Middellandse Zee en 
mondt na meer dan duizend kilometer uit in 
de Atlantische Oceaan Vanaf Nevers wordt 
de Loire omzoomd door kastelen en heuvels 
Een koninklijk landschap, waann zich ook 
een groot deel van de Franse geschiedenis 
heeft afgespeeld Het boek kan dienen als 
handleiding tijdens een een veertiendaagse 
reis langs de rivier Elk hoofdstuk behandelt 
een deel van het trajekt tussen Nevers en 
St -Nazaire (met dne keer een ekstra uitstap 
van twee dagen), maar uiteraard hoeft u de 
beschreven route met te volgen, de gids 
bevat voldoende informatie om er hier en 
daar iets uit te pikken De tocht, een kombi-
natie van kastelen kijken en wijn proeven, 
gaat van Nevers, via Orleans, Blois, Tours, 
Saumur, Angers en Nantes naar St -Nazaire 
U leest over de gschiedems van de groten
deels nog ongetemde rivier en de gebeurte
nissen die in haar dal plaatsgrepen, over 
Romeinen, Vikingen en Engelsen, die de 
stroom opdrongen en over de Maagd van 
Orleans, Jeanne d' Arc, waarmee de Fran
sen nog altijd graag koketteren kortom een 
even boeiend als nuttig boek 

Elke reisgids m de reeks is ook voorzien 
van een hoofdstukje ,,Praktische allerlei", 
waarin tal van tips ter voorbereiding van uw 
reis zijn opgenomen, naast heel wat informa
tie en adressen met betreking tot autorijden, 
inkopen, feestdagen, voorzieningen voor kin
deren, hulp bij noodgevallen, media-mforma-
tie, sportmogelijkheden, kamperen, telefoon, 
hotels en restaurants Nuttig zijn tevens de 
bladzijden met taaltips 

PUURKULTUUR " ^ 
Voor de echt kultureel begeesterde reizi

ger raden wij de Agon Cultuurreisgidsen m 
kleur aan De kultuurreisgidsen verwierven 

door de jaren heen al een stevige reputatie 
In het voorjaar verschenen twee nieuwe 
delen Barcelona en Catalonie en Duits
land. De Agon kultuurgidsen schenken uit
gebreid aandacht aan de talrijke kunsthistori
sche bezienswaardigheden in de besproken 
landen, streken of steden De gidsen zijn 
samengesteld als een alfabetisch naslag
werk, ze zijn voorzien van tientallen kleuren
foto's, plattegronden van historische gebou
wen en enkele stads- en landkaarten De 
boeken zijn zeer verzorgd en duurzaam 
uitgegeven op een handig formaat (11,6 x 
19cm) 

De gids Barcelona en Catalonie komt net 
op tijd Zeer binnenkort kan Barcelona zich 
verheugen op de belangstelling van de gan
se wereld, want door de Olimpische Spelen 
staat deze regio (of beter dit land'?) m volle 
aandacht Toch heeft Katalome, gelukkig 
maar, heel wat meer te bieden dan het 
mondiale sportgebeuren dat dit jaar in haar 
hoofdstad plaatsgnjpt 

Barcelona is reeds duizend jaar lang de 
hoofdstad van Katalome, een land dat mo
menteel deel uitmaakt van Spanje maar al 
eeuwenlang streeft naar zelfstandigheid In 
1493 was Barcelona nog wel het toneel van 
de feestelijkheden ter gelegenheid van de 
terugkeer van Columbus, maar sindsdien 
ging het bergafwaarts met de eens zo welva
rende havenstad en de rest van Katalome 
Vooral door de opkomst van de handel met 
Amerika boerdi; de handel m het Middelland
se Zeegebied achteruit Toch blijkt Katalo
me, na de dood van diktator Franco in 1977, 
blijk te geven van een hernieuwd dinamisme 
In 1979 kreeg Katalome een autonoom sta
tuut en werd het Katalaans naast het Casti-
liaans, de officiële voertaal van Katalome 
Alhoewel het kultuurhistorische Katalome 
zich veel verder naar het zuiden uitstrekte 
dan de huidige autonome regio en ook de 
Balearen en het Franse departement Pyre
nees Orientales omvat beperkt de Agon-
gids zich tot het Katalome van na '79 Het 
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miniatuurstaatje Andorra wordt dan weer wel 
(terecht) in de gids opgenomen. Beetje jam
mer, maar niets of niemand is volmaal<t. 

Voor velen staat Kataloniè gelijk aan de 
droomstranden van de Costa Brava en de 
Costa Dorada, maar uiteraard heeft ook het 
binnenland zijn bekoringen. Daar kan u in de 
talrijke musea gaan kijken naar Mm, Picas
so en Dali. Er zijn de honderden romaanse 
kerkjes, er zijn de schitterende kloosters — 
waaronder Montserat dat altijd een toonaan
gevende rol in de politieke en kulturele 
ontwikkeling van Katalonië heeft gespeeld — 
met hun waardevolle kunstschatten. En dan 
is er natuurlijk Barcelona waar de geest van 
Gaudi, de oorspronkelijke Jugendstil-archi-
tekt, dwaalt. Barcelona alleen al is een week
je bezoek waard, het is dan ook logisch dat 
een uitgebreid hoofdstuk aan deze verrukke
lijke stad wordt besteed. 

(ts) 

— ANWB-Reisgidsen. Uitg. ANWB, distributie 
voor Vlaanderen uitg. Lannoo, Tielt, 1992. 595 
fr. per deel. 

— Lannoo's Reisgdidsen. Uitg. Lannoo, Tielt, 
1992. New York, Christine Metzger, 184 biz., 
695fr.; Normandië, Alphons Schausel, 240 bIz., 
895 fr.; De Loire, Alphons Schausel, 216 bIz. 850 
fr. 

— Agon Cultuurrelsgidsen In kleur. Uitg. 
Agon, 1992. Barcelona en Catalonië, 260 bIz., 
799 fr.; Duitsland 850 bIz., 1.199 fr. 

LITERATUUR 
IS EEN SPEELTUIN 

Eraser en Ronald zijn twee jonge mannen 
die op stel en sprong naar Frankrijk vertrek
ken. Daar ondernemen ze een grote queeste 
naar literatuur en seks, een kanotocht op de 
Dordogne. Het verhaaltje is flauw. Eraser en 
Ronald komen twee kanovarende meisjes 
tegen, ze beleven een dolle nacht, gaan 
terug uit elkaar, maar keren op hun stappen 
terug. In dit magere verhaaltje zit een tweede 
mager verhaaltje verweven, dat van de fatale 
liefde van Ronald voor de misterieuze Reza 
die hij in Nederland achterliet. 

Toch is Ik ook van jou, de debuutroman 
van de amper 26-jarige Ronald Giphart hele
maal geen waardeloos prul. Het boek ademt 
zo'n heerlijke onbevangenheid uit, dat we 
het in één ruk uitlazen. Want: Wat is het toch 
heerlijk om te zijn zoals wij, zegt Eraser tegen 
Ronald. Ik bedoel: jong, knap, bedroefd en 
totaal verllteratuurd. Giphart gebruikt soms 
heerlijke wendingen {En als zij Helena heet 
begin ik nu en hier weer een Trojaanse 
oorlog) of semi-poëtisch taalgebruik {Een 

paar sekonden zie ik een eeuwigheid haar 
borsten). 

Want schrijven en literatuur is wat Eraser, 
Ronald en ook ons boeit. Schrijven is voor 
Ronald een noodzaak. Ik schrijf voor mijn lol, 
ik moet om mezelf ghnniken en ik vind het 
een prettige bezigheid. Ik weiger om mezelf 
en de literatuur serieus te nemen. Ik wil met 
meer serieus zijn. Nooit meer serieus zijn. Ik 
vind: de literatuur is een jongetjes- en meis
jesspelletje. Schrijven is: lekker pielen en 
kutten, ravotten, stoeien, frisbeeën; de litera
tuur is een speeltuin. Verdomd. 

Ik geloof dat ik eruit ben, jongen: de 
literatuur is een speeltuin. 

Aanbevolen voor literaire geilaards! 

(Pdj) 

— Ik ook van jou. Ronald Giphart. Uitg. NIjgh & 
Van DItmar (voor Vlaanderen: uitgeverijen Sin
gel 262, Antwerpen), 182 bIz, 599 fr. 

ADVERTENTIE 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wi j 
contact met elkaar. Elke keer u het l icht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet. Elke keer u elektr ici teit of aardgas 
nod ig heb t , voor uw beroep of uw 
onderneming. 

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

ELECTRABEL 
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MET EEN BOEKJE IN EEN HOEKJE 
Samen met de kinderen op vakantie' In 

uw reiskoffer is toch nog wel een plaatsje 
over voor een paar boekjes voor de aller
kleinsten' Het moet je maar overkomen, 
zo'n paar druilerige dagen tijdens uw verblijf 
in een of ander „gegarandeerd zonnig" 
vakantieoord Een leuk boekje kan het leed, 
wellicht tijdelijk, verzachten Profiteer er dan 
eens van, want vaak zijn ze ook voor ons, 
kwasi-volwassenen, meer dan lezenswaar
dig 

Enkele aanradertjes 
Eten bij Vos (Stephen Wylie) heeft mets te 

maken met het teerfeest van de fanfare der 
Vlaamse Oudstrijders van Beigem, maar is 
een m wezen gruwelijk verhaaltje voor kinde
ren vanaf 4jaar Slimme, dunne Vos bedenkt 
sluwe plannetjes om aan eten te geraken Hij 
leidt z'n kollega's beesten om de tuin waar
door ze in de stoofpot sukkelen Jammer 
voor Vos IS hij met de enige slimmerik die er 
rondloopt u kan het einde al raden Eten bij 
Vos is een vernuftig in elkaar gestoken 
,,openplooiboek" (of hoe noem je zoiets), 
schitterend getekend, kleurrijk De beste 
kleuterhorror sinds De drie biggetjes 

Nieuwsgierige Lotje (Lieve Baeten) is een 
nieuwsgierig heksje Ze vliegt samen met 
haar kat op haar bezempje door de nacht Ze 
ziet ergens een lichtje branden in een 
vreemd huis, en gluurt naar binnen Ze 
tuimelt door het raam en breekt natuurlijk 
haar magische borstel Wie moet die bezem 
nu maken' Ze daalt in het vreemde huis af 
en komt aldus de Muziekheks, de Kookheks 
en de Slaapheks tegen Uiteindelijk vindt ze 
dan toch een handige heks die haar bezemp
je restaureert en renoveert Maar h o e " 
Grappig is dat de kat en de muis in de marge 
van het verhaal een eigen avontuurtje bele
ven De Vlaamse grafika Lieve Baeten 
schreef en tekende dit fabelachtige werkje 
Nieuwsgierige Lotje is aan een internationale 
opmars bezig Het boekje van Lieve Baeten 
IS dit jaar geselekteerd voor de grote interna
tionale illustratoren-tentoonstelling m Bolog
na In Nieuwsgierige Lotje overheerst een 
zacht koloriet, wat een rustig gevoel geeft bij 
het bekijken van de prenten f^aar de ,,split-
pages" (elkaar overlappende tekeningen die 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 1755 GOOIK 
Tel. (054) 56.80.14 Fax. (054)56.83.88 

een dekor m een wip doen veranderen) 
houden beweging m het verhaal Voor kinde
ren vanaf 3 jaar 

IJsjes (Gerda Dendooven) waarin Lolo 
erin slaagt drie ijsjes te eten in plaats van 
een, zonder dat iemand er erg m heeft is 
grappig, knus en kleurig (vanaf 4 jaar) 

Kom in de tuin werken (Sarah Garland) In 
dit verhaaltje wordt de tuinier m spe warm 
gemaakt voor het vak De lente komt, dus 
moet er m de tuin worden gewerkt Daarom 
gaan de kinderen met moeder naar de kwe
kerij om plantjes, zaden en een boom te 
kopen Dan begint de pret, want moet dat 
allemaal met in de grond blijven' Mooi 
boekje met vlotte frisse tekeningen voor 
hoveniertjes vanaf 3 jaar 

Lucy & Tom gaan naar het strand (Shir
ley Hughes) is een realistisch kleuterboekje, 
zowel wat tekeningen als tekst betreft Lucy 
en Tom trekken er een dagje op uit met hun 
ouders Strandplezier tot de avond valt Het 
tevreden gezinnetje keert huiswaarts terwijl 
de zee de resten van het zandkasteel weg
spoelt, evenals de m het zand geschreven 
naam van Lucy Tikkeltje weemoedig einde 
(vanaf 3 jaar) 

Opstaan papa! (Jurgen Banscherus) is 
een vrolijk boek voor meer gevorderde lezer
tjes vanaf 7 jaar Drie weken lang moeten 
Martin en papa zonder hun moeder zien te 
overleven Samen met de kleine Nma zit 
mama in een oord voor oververmoeide moe
ders Het gaat er gezellig aan toe, maar toch 
mist Martin zo af en toe z'n moeder De 
laatste week van hun vrij leventje wordt papa 
doodziek Wat nu gedaan' Martin moet papa 
verplegen, boodschappen doen, koken, af
wassen en alle ander huishoudelijke klusjes 
doen Het lukt aardig, maar papa is met zo 
erg blij dat hij vier dagen achter mekaar 
spagetti en chokoladekoekjes moet eten 

Gijs (Marjan Berk), een baby, heeft er 
schoon genoeg van dat de mensen hem zo 
kinderachtig behandelen Hij zal z'n eigen 
vriendjes wel vinden Om te beginnen laat hij 
zich tijdens de ochtendwandeling uit zijn 
wagen vallen Zijn voorkeur gaat uit naar drie 
rare oude mannen, bewoners van een span
nende woonboot Een schalks boekje met 
grappige tekeningen van Georgien Overwa-
ter (vanaf 7 jaar) 

Uit de loop van een geweer (Ed Franck) is 
een bundel verhalen over oorlog en geweld, 
zoals we dat elke dag weer voorgeschoteld 
krijgen Vehalen die tot nadenken aanzetten 
en veel diskussiestof opleveren Een boek 
voor pacifisten in de groei' (vanaf 15 jaar) 

Uiteraard zijn verschillende van deze 
boekjes uitgegeven in Nederlandse verta
ling Toch kunnen we verzekeren dat u 
oerdegelijke waar krijgt voor uw geld De 
eeuwige diskussie over de kostprijs van een 
kinderboek gaan we hier met overdoen, be
denk alleen dat een doorsnee komputerspel-
letje al gauw 500 frank kost De prijzen van 
de boekjes staan hieronder, u ziet zelf maar 

(ts) 

— Eten bi| Vos Stephen Wiiie. Uitg Clavis, 
Hasselt, 1992, 495 fr 

— Nieuwsgierige Lotje Lieve Baeten Uitg. 
Clavis, Hasselt, 1992, 450 fr 

— IJsjes Gerda Dendooven Uitg Clavis, 
Hasselt, 1992, 420 fr 

— Kom in de tuin werken Sarah Garland Uitg 
C de Vries-Brouwers, Rotterdam, 1992, 325 fr 

— Lucy & Tom gaan naar het strand Shirley 
Hughes Uitg.C de Vries-Brouwers, Rotterdam, 
1992, 395 fr 

— Opstaan papa' Jurgen Banscherus Uitg 
Clavis, Hasselt, 1992, 395 fr 

— GIJS Marjan Berk. Uitg Leopold, Amster
dam, 1992, 399 fr 

— Uit de loop van een geweer Ed Franck 
Uitg Clavis, Hasselt, 1992, 495 fr 
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ZOMERNACHTEN 
IN OPEN LUCHT 

Het Teaterburo Pimpernel heeft de eeuwi
ge optimist Ciiris Bouchard aan het hoofd. 
Bouchard teistert reeds jaren de Vlaamse 
kleinkunstwereld en is vriend aan huis van 
vele Vlaamse en buitenlandse artiesten. Zijn 
optimisme drijft hem er ook toe te geloven in 
de vî eergoden. Net zoals vorig jaar zal Pim
pernel een programma verzorgen in het 
Openluchtteater Rivierenhof te Deurne, Ant-
w^erpen. Wie daar toen De Toverfluit en de 
musical Hair zag, keerde tevreden huis-
w^aarts. 

HET LICHTERE GENRE 
Er werd in navolging van het suksesvolle 

Cabaret Chez Nous reeds gestart op 25 juni 
met het Europees getinte The New Sensa
tions, mit einem Hauch von Travestie, een 
revue a la carte, die de Duitse teaterprijs in 
1991 won. 

Zuidamerikaanse ritmen. Oosterse ge
heimzinnigheid, Broadway toppers en paro-
diën op klassieke en moderne sterren. 

Pepe en Carlo Colombaioni presenteren 
vanavond de Antwerpse première van hun 
nieuw soloprogramma. 9 juli zien we The 
Pasadena Roof Orchestra uit Londen, met 
een avond nostalgia uit de jaren 20,30 en 40. 
24 juli herneming wegens echt sukses: Hair, 
dit met een nieuwe bezetting. The Golden 
Gospel Singers komen op 8 augustus, halle
luja! 

HET SERIEUZE WERK 
Het Symfonisch Jeugdorkest Edegem zet 

zijn 65 uitvoerders aan het werk op 8 juli met 
een klassiek en licht-klassiek koncert met 
Puccini, Verdi e.a. Het Nationaal Theater 
Opera Warschau brengt 100 uitvoerders 
mee om 200 jaar Rossini te vieren en op 17 
juli glijdt het Ballet Classique de Paris over 
de planken met een integrale uitvoering van 
Het Zwanenmeer. Op 28 juli geven de Wolga 
Kosaken een uniek recital, gevuld met sakra-
le gezangen van de Russisch-ortodokse kerk 
naast erg bekende volksliederen. Verdi's 
eerste opera Nabucco krijgt gestalte door 
Stagione d'Opera Italiana op 12 augustus en 
De Zigeunerbaron doet beroep op solisten 
uit Wenen, München, Berlijn en Boedapest 
om het Wiener Operettentheater bij te staan. 
De Nationale Opera Warschau brengt op 24 
augustus een evokatie van de meesterwer
ken van Mozart in The Amadeus Gala Om 
echt naar uit te kijken is de Zuidafrikaanse 
suksesmusical Sikulu — The Warrior, waarin 
35 dansers en danseressen een spetterend, 
swingend, vonkend en bruisend schouwspel 
presenteren. En dit zelfs tweemaal: 27 en 28 
augustus. 

Alle voorstellingen beginnen om 21 uur en 
je kunt nu reeds kaarten bestellen bij: UIT-
winkel, Sint Jacobsmarkt 72 te 2000 Antwer
pen. Tel. 03/233.71.60, alle dagen van 9 tot 
21 u. En begin alvast aan een schietgebedje 
voor een zonnige zomer. Pimpernel zal je 
dankbaar zijn. 

Memos 

DEZE WEEK IN 

The New Sensations, van sensatie gesprolcen. 
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Prins Filip 
Onze volgende koning heet 

wellicht Filip. 
Wie is en wat deed de 

wereldvreemde, kleurloze 
troonopvolger tot nu toe? 

Het leven en werk van prins 
Filip, deze week in Knack. 

Bericht uit Sarajevo 
De Bosnische hoofdstad Sarajevo 

wordt nog dag en nacht 
gebombardeerd. Hulp geraakt 

moeihjk ter plekke, de bevolking 
verhongert. Knacks Dirk Draulans 

trotseerde de sluipschutters en 
bericht van achter de linies. 

Mandela exclusief 
In Zuid-Afrika staat blank tegen 
zwart en vechten zwarten onder 
mekaar. Een exclusief gesprek 

over de explosieve toestand met 
ANC-leider Nelson Mandela, 

deze week in Knack. 

Ode aan de Riesling 
Te zoet en alleen bij de pudding te 

drinken, zo denken de meeste 
Belgen ten onrechte over de 
Duitse wijn. Een ode aan de 

Riesling, deze week in Weekend 
Knack. 

En verder... 
• De zomerserie "Op zoek naar een 
veilige haven" begint in het Frans-

Catalaanse Collioure • De witte 
woede • Paul Goossens over de 

Europese top • Eddy Merckx over 
de Tour • Een zomers filmfestijn • 
Portret: Herman Schueremans • De 
stille tussenruimten van Jean-Marc 
Bustamente • Kerkelijke censuur 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (M pag.) 
ELKEWOENSDAXÏ 

TE KOOP 



SPORT 

DE KAMPIOEN MAAKT 
ALLES GOED 

D
ENEMARKEN heeft zijn onmo
gelijk sukses natuurlijk verdiend. 
De Europese titel is niet uit de 
hemel komen vallen. De ploeg 
van de omstreden (kan het nog 
anders?) trainer Moller Nielsen 
— stervoetballer Michael Lau-
drup van Barcelona blijft hals
starrig weigeren onder zijn ge
zag aan te treden en moest dus 
tot zijn schade ondervinden dat 

de afwezigen altijd ongelijk hebben — lever
de zeker geen nieuwe bijdrage tot de ontwik
keling van 's werelds populairste ploegsport. 
Integendeel. 

NIET IN STAAT 
Er werd wel altijd intelligent maar meestal 

ook vanuit een gesloten verdediging gevoet
bald. Een instelling die kritiekloos werd aan
vaard omdat de Denen zichzelf begrijpelij
kerwijze als underdogs beschouwden. De 
favorieten moesten het spel maar maken en 
daar bleek in de beslissende wedstrijden 
geen van allen toe in staat. Frankrijk ging ten 
onder aan offensief onvermogen. De ploeg 
van Michel Platini werd verlamd door de 
opgedrongen favorietenrol. Nederland, dat 
eerder drie sterke matchen had neergezet, 
bezondigde zich in de halve finale aan mis
plaatste hoogmoed. De val was pijnlijk. 

Duitsland, dat de finale niet kon verliezen, 
verloor ook en dat was niet meer dan nor
maal. De regerende wereldkampioen speel-

Denemarken heeft het Europees 
voetbalkampioenschap gered. 
Niet sportief maar moreel en 
mentaal. In het kader van „small 
is beautiful" kon het tornooi zich 
geen betere winnaar dromen. 
De verrassende afloop van het 
landenkampioenschap bood stof 
tot diskussie en meditatie. Voor 
één maand behoorden de nieuwe 
kampioenen niet eens tot de... 
deelnemers. Een beslissing van 
de Verenigde Naties - de boykot 
van Joegoslavië (Servië) -
bracht Laudrup en zijn vrienden 
in ekstremis in Zweden. Zonder 
voorbereiding en zonder uitge
sproken ambities. Men zou wei 
zien. En we zagen. Hoe de slecht 
begonnen Denen (één op vier) 
vervolgens met vernuft, geest
drift, standvastigheid en ruime 
meeval afstand namen van eerst 
Frankrijk, nadien Nederland en 
tenslotte Duitsland. Geen kenner 
die er nog een touw aan kon 
vastknopen. 

de in Skandinavië niet één behoorlijke match 
en zonder medewerking van de Schotten zou 
de Mannschaft niet eens tot de halve finale 

NUMMER 193 
Wimbledon zal altijd anders blijven. Op 

gras worden andere eisen gesteld dan op 
gravel. De sfeer is verschillend. De prestatie-
druk is totaal. De grootmeesters van Roland 
Garros en de All England Club waren zelden 
dezelfden. Borg was een uitzondering. Jim 
Courier dus niet. De nummer één van het 
wereldtennis verloor zaterdag in vier sets 
tegen de nummer 193 op de wereldranglijst. 
Ohlovskiy kon het zelf nauwelijks geloven. 
En toch. De Rus was niet eens geplaatst voor 
Wimbledon. Hij kwam uit het kwalifikatietor-
nooi. Nooit eerder was de afstand groter 
tussen twee tegenstanders. Ook in tennis 
kan dus blijkbaar alles. 

Niemand die dat beter weet dan John 

McEnroe. De Amerikaanse vuurbal van 
drieëndertig had zichzelf nog eens ekstra 
opgeladen. Met een knieband, onloochenba
re resten van originele klasse en mateloos 
veel temperament en wilskracht ging McEn
roe voorbij Cash en Wheaton. De kwartfinale 
was zijn terechte loon. 

Het blijft anders veelbetekenend dat zowel 
het Engelse als het Franse publiek zich met 
ontroerende overgave hechten aan de kam
pioenen van gisteren. Aan Connors en 
McEnroe. Aan die verguisde rebellen van 
toen die ook in hun slechtste momenten 
onsmiskenbaar met hart en ziel hun sport 
beoefenden en geen nederlaag goedschiks 
aanvaardden. 

Pele was niet mals voor de huidige 
generatie profvoetballers, (foto vum) 

zijn doorgedrongen. De konklusies klonken 
triest voor Berti Vögts en zijn manschappen: 
de groep miste klasse en gedrevenheid; de 
som aan individueel talent lag, nu Mattheus 
en Voller ontbraken, zelden lager; de ploeg 
vond nooit een leider in het veld; in het kamp 
van de winnaars liepen meerdere spelers 
rond die eerder in de Bundesliga waren 
mislukt. 

Reden genoeg dus om zich vragen te 
stellen. 

GEEN GOUDEN 
GENERATIE 

Dat Denemarken precies nu internationale 
erkenning afdwingt zal vermoedelijk geen 
toeval zijn. Veel spelers waren internationaal 
mislukt, werden uit Italië, Duitsland, Spanje 
en zelfs bij ons (Christofte en in zekere mate 
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ook Henrik Andersen) met een „onvoldoen
de" weggestuurd De gouden generatie, zo 
werd gezegd, was voorbij Geen Olsen, geen 
Larssen, geen Arnesen, geen Nielsen, geen 
Lerby meer De glans was eraf 

De Denen werden naar de achtergrond 
teruggedrongen Poulsen en de Laudrups 
overleefden nog wel buiten de grenzen maar 
toch Niemand die nog echt met de Denen 
rekening hield De kans kwam dan ook 
onverhoopt en werd met zeldzame gretig
heid gegrepen Omdat de ploeg duidelijk 
meer inhoud bezat dan werd verondersteld 
en omdat al de onberekenbare faktoren tege
lijkertijd ,,meewerkten" Poulsens werk
kracht werd m twee weken legendansch, 
Brian Laudrup werd aangezien voor beste 
speler van het tornooi en doelmal Schmei-
chel bewees zijn internationale klasse Bo
vendien werd duidelijk dat er m Denemarken 
zelf ook een en ander veranderd is De 
invoering van het professionalisme heeft 
vruchten afgeworpen De vrolijke avontuners 
van toen zijn bezadigder en nuchterder ge
worden Ze storten zich met langer met 
roekeloze overgave op een open mes 

Voor de Skandinaviers was het EK dan ook 
een echt,,feest" Voor de voetbalsport in het 
algemeen was het dat minder Het tornooi 
verliep alles behalve opwindend en we vra
gen ons af hoe de kommentaren zouden 
hebben geklonken na droge Duitse winst m 
de eindstrijd Zelden werd er minder avon
tuurlijk gevoetbald Voor de halve finales was 
het treurnis alom In zoverre zelfs dat de 
bobo's onnadenkend wilden ingrijpen in het 
tornooireglement door overhaaste invoenng 
van de,,sudden dead" m de verleningen Uit 
een en ander mag men wel afleiden dat de 
tijd rijp wordt voor verandenngen Veel wijst 
inderdaad in die richting Men wil de terug
speelbal verbieden 

NIEUWE REGELS... ~~ 
Wie het eerste kwartier van de jongste 

finale aandachtig bekeek moet toegeven dat 
zo'n maatregel een en ander kan verande
ren Indirekt gevolg zou ook zijn dat de 
achterspelers ,betere voetballers" moeten 
worden Koryfeeen van weleer dragen nog 
meer oplossingen aan Platini wil de tackling 
verbieden, Pele vindt dat de inworp moet 
vervangen worden door een vrije trap vanop 
de zijlijn en dat de scheidsrechters m geval
len van twijfel altijd voor de aanvallers moe 
ten kiezen Beter twee strafschoppen te veel 
dan een te weinig fluiten Het verkleinen van 
de buitenspelzones wordt aanbevolen Kort
om iedereen zoekt om het taktisch en fisiek 
keurslijf waarin het voetbal vandaag zit opge
sloten stuk te trekken 

Dat zal nodig zijn indien men van het nu 
toch aankomende wereldkampioenschap m 
de Verenigde Staten geen komplete misluk
king wil maken De Amenkanen zijn op een 
sportveld wel wat anders gewoon 0-0 en 1-0 
Ze zullen het met enkel met willen bekijken 
ze zullen het ook gewoon met begrijpen 

Flandnen 

EERSTE EN TWEEDE 
Johan Museeuw is in Peer wegkampioen 

van België geworden en daarmee heeft hij m 
de eerste plaats Benjamin Van Itterbeek van 
een drukkende last bevrijd De uitgetreden 
kampioen fietste in zijn regeerpenode im
mers onbegrijpelijk matig Hij slaagde m 
mets HIJ was volkomen onzichtbaar Hij 
scheen versmacht door het gewicht van de 
driekleur Een bedroevende vaststelling die 
wijst op lichamelijke en mentale beperkin
gen 

DE UITSPRAAK 
VAN DE WEEK 

Edson Arantes do Nascimento, alias 
Pele „De televisie en de sponsors heb
ben alles veranderd Verliezen is een 
drama geworden De druk op de spelers 
IS enorm toegenomen Dat heeft zowel 
goede als slechte gevolgen De kommer-
cie rukt op In Brazilië is het zover dat 
spelers betaald worden om na een goal 
hun vreugd voor een bepaald publiciteits-
bord uit te schreeuwen Na een doelpunt 
zie je hen eerst de juiste reklametekst 
zoeken en pas dan omhoog springen 
Voetballers verdienen nu veel beter maar 
spelen met meer met hun hart leder jaar 
veranderen ze van klub ledere cent 
meer is voldoende om te verhuizen Er is 
iets fout met de mentaliteit van de huidige 
generatie " 

Toen Van Itterbeek, ooit een grote belofte, 
nationaal kampioen werd hoopten we dat hij 
daarin de nodige stimulansen zou vinden om 
aan zijn echte doorbraak te werken Het 
tegendeel werd waar Het wordt nu afwach
ten of Van Itterbeeks toekomst met achter 
hem zal blijken te liggen 

De nieuwe kampioen, Johan Museeuw, 
heeft zeker meer uitstraling Hij is een van de 
dragende figuren van het peloton Hij is snel 
m de laatste meters en veelzijdig in aanleg 
In het voorjaar greep hij vaak net naast de 
bloemen In Peer plukte hij de vruchten van 
voorbeeldig ploegwerk Hij werd door de 
Lotto's naar de streep ,,gepiloteerd" Hij kon 
met verliezen tegen Capiot die wel geen 
centimeter uit zijn wiel week maar toch 
helemaal alleen stond m de eindstrijd Capiot 
telde aan de startlijn maar een ploegmaat 
Alain Van den Bossche Dat was natuurlijk 
wat weinig om tegen de overmacht op te 
tornen Al hadden we van de tweede Johan 
toch meer weerwerk verwacht in de laatste 
meters Vreemd hoe hij Museeuw liet gaan 
toen iedereen zijn jump verwachtte Vreemd 
ook dat hij na de aankomst met de minste 
ontgoocheling verraadde Vreemd ook hoe 
Benjamin Van Itterbeek meewerkte aan het 
slotoffensief van de Lotto's Er was hem 
blijkbaar veel te doen om zijn opvolging door 
Museeuw Maar goed Hedendaagse ren
ners bekommeren zich almaar minder om de 
geloofwaardigheid van hun beroep 

De Tour komt er nu aan en dat is andere 
koek Onze kandidaat-ritwinnaars steken in 
voortreffelijke konditie Ze zullen meetellen 
Maar daarnaast ' 

ADVERTENTIE 

Baraka. Twee kansen 
in één klap. 

Baraka. Een produkt van de Nationale Loterij. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 4 JULI ZONDAG 5 JULI MAANDAG 6 JULI 

TV 1 

17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmsene, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Meisje uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaan
deren Vakantieland, toeristisch progr , 19 15 Jo
ker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schone schijn, komische sene 
20 30 Met de rug tegen de muur, TV-film 
22 05 Night court, komische sene 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 10 Vuur en Ijs, animatiefilm 

TV 1 
09 00 Samson; 16 30 Wie laatst lacht, jeugdfilm, 
17 30 Gophers, animatieserie, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 The Henderson Kids, sene, 
19 00 The Cosby Show, komische sene, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweek
end. 
20 10 Han De Wit, TV-film 
21 45 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 20 Stress, komische sene 
22 45 Vandaag 
23 05 Ziggurat, kunstprogr 

TV 1 
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 Avon-
turenbaai, sene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Va-
kantievlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De zomer van..., Luc Steeno 
20 25 De miljardaire, minisene 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 De perfekte butler, triller 

TV 2 

1810 Ronde van Frankrijk, proloog in San Sebas
tian 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 De juiste 
prijs, spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Murder of Mary Phagan, 2-delige TV-film 
23 00 Nieuws 
23 15 VTM Sport 
23 25 The Mountain, film 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 55 Geloof het of 
niet, tekenfilmserie, 17 03 Salome, tekenfilmse
rie, 17 06 The Thunderbirds, poppensene, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 28 Rewind, jeugdsene, 
19 14 De hoogste versnelling, automag ,19 30 
Growmg Pains, komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 06 The Hunter, film 
22 40 De Orangerie, gesprekken 
23 24 The gunfighters, TV-film 
01 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 00 Museumschatten; 17 08 
Ongelooflijk maar Bardi, illusionist; 17 32 Man 
over de vloer, komische sene, 18 00 Nieuws; 
18 19 Da' lachen, tekenfilmfestival, 18 39 Flying 
doctors, sene, 19 30 Vijf tegen vijf, spelprogr , 
19 58 De baas in huis?, komische reeks 
20 48 Zeg 'ns aaa, komische sene 
21 13 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
21 48 E.N.G., sene 
23 26 De wereld van Boudewijn Büch, reportage
serie 
23 59 Natuurmoment 
00 07 Nieuws 

TV 2 
13 50 GP van Frankrijk voor F1, autorennen. 
Aansluitend Ronde van Frankrijk, San Sebastian-
San Sebastian 

VTM 
17 00 Star Trek, the next generation, SF-sene, 
18 00 Nieuws; 18 05 Paradise club, misdaadse
rie, 19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Regina auf den Stufen, dramaserie 
20 45 The Assassination Bureau, film 
22 45 Nieuws 
23 00 Wild, wild worif of animals, natuursene 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 25 
NCRV Klassiek, Berstein dirigeert Gershwin, 
15 55 1000 km voor de boeg, Nederland vanaf het 
water, 16 30 Billy, how did you do it? dok , 17 30 
Gezusters Kokkel, sene, 17 50 Slaapkamer... 
wakker worden, poppenserie, 18 00 Nieuws; 
18 10 Boggle, woordspel, 18 35 O Volt, Elton 
John, 1910 Star Trek: the next generation, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 15 The Piglet Files, sene 
20 45 Ook dat nog, satirische konsumentenrubriek 
21 20 Brandpunt, aktualiteiten 
21 50 Som like it hot, film 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 Buur
man Bolle, serie, 08 45 De duif der dingen, sene, 
08 50 Achterwerk in de kast internationaal, 
09 05 Ons koninkrijk in 12 delen; 09 20 De 
boefjes, sene, 09 30 Fred op Zee, kinderprogr 
13 00 Nieuws; 19 00 Dick Spanner, poppen-ani 
matieserie, 19 09 Clive James, postcards, Miami 
20 00 Nieuws. 
2'0 13 Onrust in Hollywood, ontdekkingstocht 
22 16 GBH, dramaserie 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws 14 00 Studio sport, 18 45 Sesam
straat; 19 00 Verhalenvertellers, 19 12 Studio 
sport, tennis, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 57 P.S. de ruimte, voor en over jongeren 
21 25 Een ronde gemeentehuis, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 15 lOS Magazine; 11 45 Omrop 
Fryslan, 13 00 Thuis in geldzaken, teleac, 13 30 
Het fantastische in de kunst, teleac, 14 00 Studio 
Sport; 18 15 Sesamstraat; 18 35 Studio sport; 
20 10 Een heel gewone zaak, film 
21 45 De magier, komputerammatie 
22 00 Nieuws 
22 07 Afscheid van de R.A.F.?, interview 
22 37 Nooit meer alleen, eindeksamenfilm 
23 07 Alleen, dok 
23 52 Van liefde gesproken 
23 54 Nieuws 

TV 2 
15 35 Ronde van Frankrijk, San Sebastian-Pau 
17 15 EK Kwarttriatlon Lommei, samenvatting 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 47 Ja, natuurlijk extra, vleer
muizen, 17 39 Winnie the Pooh 18 04 Boggle, 
woordspel, 18 33 The pink panther, tekenfilmse
rie 18 39 Zij gingen voor goud, dok over de OS, 
19 02 Blik op de weg, verkeersmag , 19 30 Rose-
anne, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Rust roest, komische reeks 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
21 51 Prettig geregeld, komische reeks 
22 21 Flevofestival, hoogtepunten 
22 49 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 35 Tussen heden en verleden, 
jeugdfilm 18 00 Nieuws; 18 20 Big city metro, 
Calcutta, 18 50 Countdown, pop 
19 25 Nieuwsbrein, satirisch progr 
19 55 De heilige koe, automag 
20 25 MacGyver, serie 
21 15 Veronica goes America, reportagereeks 
21 45 National Lampoon s European vacation, 
film 
23 20 Jonge vrouwen, wapens en geweld, dok 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 15 35 Ronde van Frankrijk 18 10 
Amerikaanse en Britse literatuur, Seamus Hea-
ney 18 45 Sesamstraat, 19 00 Verhalenvertel
lers; 19 12 Ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 25 Afrika-Zandrivier, dok. 
21 25 Steden des tijds, Gent 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Nieuws 
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DINSDAG 7 JULI WOENSDAG 8 JULI DONDERDAG 9 JULI 
T V 1 

17 28 Avonturen jn Maple Town, tekenfilmserie, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 IMooi en meedogenloos, serie, 18 35 De 
kruisboog, serie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Va-
kantievlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen-
19 30 Nieuws. 
20 00 De wereld van de dieren, nijlpaarden en 
neushoorns 
20 35 Married with children, komische reeks 
21 00 De gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: Al Andalus, kunstmag 

TV 2 

15 00 Ronde van Frankrijk, Pau-Bordeaux 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters ; 18 30 Home and away, sene, 19 00 Nieuws • 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Goldfinger, film 
22 15 Telefacts, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 15 Embassy, dramaserie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws, 16 15 Het kleine huis op de 
prairie, gezinsserie, 17 02 Hallo Nederland, 
vluchtelingen, 17 31 Kelly, jeugdsene, 17 55 
Highlight, Philip Bailey, 18 25 De Quetzal — In 
mist gehuld, dok , 1 8 58 Tekenen = winnen, 
spelprogr , 19 24 Overal en nergens. Vuilnisvat 
New York, 20 00 Nieuws 
20 24 Ontdekkingsreis naar het Hoge Noorden, 
dok 
21 15 Tijdsein, aktualiteiten 
21 50 Arjan en Effi Knevel in Griekenland, muz 
progr 
22 15 God verander mensen, compilatie 
23 05 Antenne: Schaak tegen de computer, dok 
23 56 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kleuterprogr , 18 00 Nieuws; 18 19 Dub
beldekkers, serie, 18 44 Daar komen de schut
ters, serie, 19 22 Vijf tegen vijf, spelprogr , 19 50 
Police rescue, serie 
20 43 Het bloed kruipt, dramareeks 
21 14 Wegensvakantie geaopend, praatprogr 
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Law and order, dramasene 
23 22 Joan Collins, een ster apart, reeks 
23 51 Museumschatten, bruiklenen 
23 59 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Ronde van Frankrijk, 18 10 
Ca va?, feleac, 18 45 Sesamstraat; 19 00 Verha
lenvertellers, sene, 19 12 ronde van Frankriik; 
20 00 Nieuws. 
20 25 Vrouwen vertellen, dok serie 
20 55 Zomerjazz bij NOS, Wes Davis en vrienden 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 30 De Spaanse erfenis, teleac 
00 00 Nieuws 

TV 1 

17 28 Avonturen In Maple Town, tekenfilmsene, 
17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 De 
kruisboog, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 
Vakantievlinder, toer tips, 19 25 Mededelinqen• 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, komische reeks 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, komische reeks 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Oog in oog: Liefde tussen de boeken, TV-
spel 
23 25 So What?!, jazzprogr 

TV 2 

11 10 Ronde van Frankrijk, Libourne-Libourne 

VTM 

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, spelprogr 
20 30 Rap klap, spelprogr 
21 00 Baywatch, sene 
21 45 Hardcastle & McCormick, misdaadserie 
22 45 The blauwe revolutie, dok serie 
23 30 Nieuws 
23 45 Hill Street Blues, politieserie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 20 A foreign affair, film, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 30 Tidikawa, natuurdok , 
19 201000 km voor de boeg, reis door Nederland 
20 00 Nieuws. 
20 25 De waterspiegel, informatief progr 
22 00 Father Dowling, misdaadsene 
22 50 Van Borromini tot Guarini, kunstdok 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Calimero, tekenfilm, 16 08 
Bekijk het maar, kinderprogr , 17 30 De TV-dok-
ter; 17 33 Babes, komische reeks, 18 00 Nieuws; 
18 21 Exoi '92 Sevilla, Venezuela en Nederland, 
18 49 Candid camera, verborgen kamera, 19 12 
Stopwatch, terugblik 
19 50 Onze ouwe, misdaadsene 
20 52 Dit wilden we even kwijt, column 
20 57 Geef je verstand eens voorrang, info-
amusement 
21 51 TROS Aktua, aktualiteiten 
22 21 In kortgeding, rechtzaken 
22 48 Tros TV-show op reis, praatprogr 
23 39 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 11 10 Ronde van Frankrijk, 18 45 
Sesamstraat, 19 00 Verhalenvertellers, serie, 
19 12 Ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
21 00 Vreemdelingen in een vreemd land, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat, duiding 
23 00 Nieuws 

TV1 

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 De 
kruisboog, jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 
Vakantievlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Het droomschip, sene 
20 45 In zeer geheime dienst, komische serie 
21 30 Panorama, JFK, the Jim Garrison tapes 
22 30 Vandaag 
22 55 The arrangement, film 

TV 2 

15 55 Ronde van Frankrijk, Nogent-sur-Oise/Was-
quehal 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 04 The Arctic, natuurdok, 
17 34 Ferns Bueller, tienersene, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 26 Het grote dierenrijk, Vosapen 
18 54 Mom P.I., sene 19 16 Avro Zomervitami-
nen; 19 30 True Colors, sene, 20 00 Nieuws 
20 25 't Was stil op straat, terugblik jaren 70 
21 20 Televizier special, dok 
21 58 L.A. Law, sene 
22 44 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 26 Morgen kan 'f beter, kursus 
23 52 Hollands dekor. Schoonoord 
00 04 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 20 Verliefd, verloren, jeugd
film, 18 00 Nieuws; 18 20 The new WKRP in 
Cincinnati, serie, 18 45 Top 40: 19 20 Nieuws
brein, satinsche aktualiteiten, 19 55 American 
Gladiators, sportevenement 
20 45 Magnum, detektiveserie 
21 35 Veronica goes America, Atlanta 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Grand Slam, dramaserie 
23 25 The Arsenio Hall Show, praatshow 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 55 Ronde van Frankrijk 18 45 
Sesamstraat; 19 00 Verhalenvertellers, sene 
19 12 Ronde van Frankrijk; 20 00 Nieuws. 
20 25 Je moet geen slapende spionnen wakker 
maken, sene 
21 19 North Sea Jazz Festival, kompilatie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 10 JULI 

TV 1 

17.28 Avonturen in Maple Town, tekenfilmserie; 
17.51 Samsonklip; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 
18.10 IVIooi en meedogenloos, serie; 18.35 De 
kruisboog, serie; 19 00 Buren, serie; 19.22 Va-
kantievlinder, toer. tips; 19 25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg 'ns euh, spelprogr. 
20.30 Major League, film 
22.10 Sledge Hammer, serie 
22 40 Nieuws 
23.05 Kijk uit, verkeerstips 
23 10 Ten huize van. Toots Thielemans 
00.00 Waanidee, triller 

TV 2 
14.55 Ronde van Frankrijk, Roubaix-Brussel 

VTM 
17.00 Mighty Mouse and friends; 17.05 The A-
team, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en let
ters; 18.30 Home and away, serie, 19.00 Nieuws; 
19.30 Waagstuk, kwis 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Soundmix show 
21.30 Un homme et une femme, film 
23.15 Nieuws 
23.30 New Mike Hammer, serie 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.44 Young Ramsay, jeugdserie; 
17.33 Parker Lewis can't lose, jeugdserie; 17.59 
Boggle, woordspel; 18.27 Ja, natuurlijk extra, de 
bever; 19.00 De Cosby show, serie; 18 28 Zo 
vader, zo zoon, raadspelletje, 20 00 Nieuws 
20 25 Caroline?, TV-film 
22 07 Spiegels, praatshow 
22 40 Cheers, serie 
23 10 Tow points of view, dok 
23 32 Miniatuur 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 21 Zobvenirs, 
diererituinsene, 18.51 Bassie en Adriaan op be
zoek in het Sophia Kinderziekenhuis; 18.59 Ba-
nanasplit, verborgen kamera; 19 36 America's 
funniest home video's, amateurvideo's 
20 07 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel 
21.06 Triviant Olympia, spelprogr 
21 59 Tros Aktua in bedrijf, toerisme in Nederland 
22 43 In the heat of the night, politieserie 
23.27 Baby, it's you, film 
01 15 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws, 14 55 Ronde van Frankrijk; 18.45 
Sesamstraat, 19 00 Verhalenvertellers, serie, 
19.12 Ronde van Frankrijk; 2000 Nieuws. 
20.25 Zomerjazz bij de NOS, Django 
22.00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 10 North Sea Jazz festival '92, rechtstreeks 
23 55 Nieuws 

Telly Savalas is een van de loense figuren in de komische triller The 
Assassination Bureau. Zondag 5 juli op VTM om 21 u. 

ZATERDAG 4 JULI 

THE MOUNTAIN 
Een Indisch vliegtuig Is neergestort in 

de Zwitserse Alpen. Een jonge bergbe
klimmer begint met zijn oudere broer een 
gevaarlijke tocht naar de plaats van de 
ramp. Amerik. film (1956) met Spencer 
Tracy en Robert Wagner. (VTM, om 
23U.25) 

ZONDAG 5 JULI 

THE ASSASSINATION 
BUREAU 

Britse komische triller (1969) met Oli
ver Reed, Telly Savalas en Diana Rigg. 
De knappe joernaliste Sonla W/Inter komt 
In 1906 op het spoor van een geheime 
misdaadorganisatie die moorden pleegt 
„op bestelling". (VTM, om 20u.45) 

MAANDAG 6 JULI 

NATIONAL LAM
POON'S EUROPEAN 
VACATION 

Amerik. komische film (1983) met Che
vy Chase, Beverly D'Angelo en Jason 
Lively. Clark Griswald heeft in een TV-
kwis een gezinsrels door Europa gewon
nen. Van bij hun aankomst In Parijs 
stellen de Griswalds vast dat de planning 
niet helemaal klopt... (Ned. 2, om 
21U.45) 

DINSDAG 7 JULI 

GOLDFINGER 
Aurlc Goldfinger Is een Internationale 

goudsmokkelaar die van plan Is de voor

raden van Fort Knox te stelen. James 
Bond blijkt de enige die zijn plannen zou 
kunnen dwarsbomen. Amerik. avontu
renfilm (de derde In de reeks) (1964) met 
Sean Connery, Gert Fröbe en Shirley 
Eaton. (VTM, om 20u.30) 

WOENSDAG 8 JULI 

DE AVONTURIERS 
VAN DE 
VERLOREN DROOM 

Amerik. avonturenfilm (1984) met Den-
nis Quald, Max von Sydow en Christo
pher Plummer. De jonge parapsicholoog 
Alex Gardner beschikt over een uitzon
derlijke gave: hij kan lijfelijk binnendrin
gen in andermans dromen. Maar dat is 
niet altijd veilig... (BBC 1, om 24u.) 

DONDERDAG 9 JULI 

THE ARRANGEMENT 
, Een suksesvolle zakenman beseft plot
seling het zinloze van zijn bestaan, doet 
een mislukte zelfmoordpoging en be
steedt de tijd van zijn revalidatie aan 
beschouwingen over zijn onbevredigd 
emotioneel leven. Amerik. film van Elia 
Kazan (1969) met Faye Dunaway en KIrk 
Douglas. (TV1, om 22u.55) 

VRIJDAG 10 JULI 

MAJOR LEAGUE 
Amerik. komedie (1988) met Tom Be-

renger, Charlie Sheen, Margaret Whlt-
ton, e.a. Na de dood van de coach van de 
Cleveland Indians, een honkbalploeg, 
stelt Rachel Phelps, die het team ,,erf
de", alles In het werk om zo spoedig 
mogelijk van deze lastposten af te gera
ken. (TV1, om 20U.30) 
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BIOS 

STAR TREK EN STARDUST 
Kapitein Kirk (William Shatner) ziet er be

ter uit dan ie de jongste jaren deed, mis
schien zijn het de stuiptrel<kingen voor het 
einde? Het is erg het te moeten zeggen, 
maar de bemanning van de Enterprise in 
Star Trek VI: The Undiscovered Country, 
begint op een verzameling oudjes te lijken, 
die hun haarstukjes en krukken voor even
tjes in de kleedkamer hebben gelaten, naast 
hun rolstoel. Daar is niks op tegen natuurlijk, 
maar als Kirk meent dat ie zich nog een 
avontuurtje moet veroorloven met een mede
gevangene (het supermodel Iman), gaat de 
scenarioschrijver wel iets te ver. 

Of heeft zijn maatje Spock (Leonard Ni-
moy) daar mee te maken? Die wilde zijn 
ouwe makker een pleziertje doen, toen hij 
bezig was het verhaal te verzinnen, samen 
met o.m. regisseur Nicholas Meyer (mede 
verantwoordelijk voor een goeie Star Trek II). 

LEIDER VAN 
DE KLINGONS 

Tsjernobil heeft waarschijnlijk model ge
staan voor de ramp die het land van de 
Klingons treft. De leider. Chancellor Gorkon 
(David Warner), wil vrede sluiten met de 
Federatie, omdat zijn land niet meer leefbaar 
is. Kirk, McCoy, Scotty, Uhuru, Sulu en de 
rest van de bende, komen met de Enterprise 
om hem te eskorteren naar de aarde, waar 
de vredesonderhandelingen zullen plaats
hebben. Er is echter een samenzwering die 
Gorkon wil doden en de schuld op de Enter-
prisebemanning laden. De film loopt lekker 
tot op het ogenblik van de aanslag, dan gaat 
hij verzanden in hopeloos gepraat, als Kirk 
en McCoy (Deforest Kelley) naar een Klingen 
strafkamp worden gestuurd — een ijspla-
neet, waarvoor het dekor uit het magazijn 
van Star Wars werd ontvreemd — terwijl 
Spock probeert het geheim op te lossen. 

Natuurlijk moest deze zesde film nog wor
den gemaakt om als trekpleister te dienen 
voor de nieuwe televisieserie ,,Star Trek: 
The next generation", hopelijk wordt ons 
echter een deel VII bespaard. 

BEVERLY D'ANGELO 
Als je de filmencyklopedie inkijkt zie je dat 

Beverly D'Angelo een Amerikaanse leading 
lady wordt genoemd, dat ze in 1954 is 
geboren en dat ze nog niet zo veel films op 
haar naam heeft staan. In 78 naast Clint 
Eastwood in Every wich way but loose, maar 
daar had hij veel meer aandacht voor zijn 

B': '•^ i 

Scène die je vergeefs zult zoeken in The Miracle, maar er was blijkbaar qeen 
andere foto ter beschikking... ^ 

aap, in 79 was ze schitterend in de soms erg 
onsamenhangende Milos Forman verfilming 
van Hair, het jaar 80 bracht haar een schitte
rend bijrol in Coal Miner's daughter, waar
voor Sissy Spacek een Oscar won, maar 
Beverly had hetzelfde verdiend. In 81 speel
de ze naast Burt Reynold in de flauwe 
komedie Paternity en datzelfde jaar zagen 
we haar in de soms erg geslaagde klucht 
Honky Tonk Freeway. Dan ging het snel 
filmbergaf, maar Beverly bleef aan de gang 
in het teater. En nu is ze terug in The Miracle 
een film van Neil Jordan, de Britse filmregis
seur die reeds meesterwerkjes afleverde als 
Angel, Company of wolves en Mona Lisa, 
deze laatste gedragen door Bob Hoskins en 
de schitterende filmmuziek. 

HET WONDER 
Ook in The miracle is de muziek bizonder. 

Zelden werd er zo'n beklijvende versie ge
maakt van de evergreen Stardust, waarmee 
de film aanvangt en besluit. Daartussenin 
zagen we hoe de vijftienjarige Jimmy (de 
ontdekking Niall Byrne) en zijn even oude 
vriendin Rose (talentvolle nieuwkomer Lor
raine Pilkongton) literaire spelletjes spelen, 
met de hen omringende mensen in een Iers 
badstadje, waar net een cirkus is neergestre
ken. 

Rose, wiens vader nauwelijks naar haar 

omkijkt, zal haar geluk proberen bij een 
dierentemmer, terwijl Jimmy hals over kop 
verliefd wordt op de misterieuze toeriste, 
Renee (Beverly D'Angelo), die blijkbaar op 
zoek is naar een stukje verleden. Jimmy leeft 
in regelmatige onmin met zijn vader, die hem 
grootbracht en die na zijn moeders dood aan 
de drank raakte. Vader en zoon spelen soms 
samen in klubs, maar Jimmy wil meer geld 
verdienen en zoekt af en toe een ander 
baantje, zoals in het cirkus. Jimmy slaagt er 
in zijn misterieuze toeriste te volgen naar 
Dublin, waar hij uitvindt dat ze in een derde-
rangsgezelschap in Destry rides again speelt 
en als platinablonde vamp de liedjes zingt 
die Mariene Dietrich in de 1939-versie ten 
beste gaf. Hij maakt haar avances nadat ze 
samen optraden in volkomen harmonie, Re-
nee zingend en Jimmy piano spelend, in hun 
versie van Stardust. Maar Jimmy ontdekt dat 
zijn vader hem in de weg gaat lopen. Lang
zaam maar zeker onthult regisseur Neil Jor
dan ons de waarheid, waar we reeds een 
vermoeden van hadden, maar die net als in 
zijn Mona Lisa, ten top wordt gedreven. 

Een gevoelige film, over gevoelige men
sen met een overschot aan gevoelens, die 
wanneer hij binnen enkele jaren op het TV-
scherm zal komen, iedereen voor de vraag 
zal zetten: waarom ben ik niet gaan kijken 
toen hij nog op het grote scherm speelde? 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 140 
HORIZONTAAL 

1 

7 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 

19 

20 

Zo'n kunstwerkje wordt gemaakt met 
een voorwerp uit de naaidoos (3) 
Een held(in) van het witte doek die 
bijstand verleend (8) 
Flitsende gasten over de vloer (13) 
Restanten (13) 
Aansporing om iets te sluiten (3) 
Daar onstaan duinen uit aan de kust (7) 
Is dat een stuk grond rond het huis ' (7) 
In China ruim een halve kilometer (2) 
In alle opzichten voorspoedig (8) 
Om zo te huppelen en te spnngen moet 
je op schaatsen staan (8) 
Dichtgegooid, daardoor hoor je minder 
geluid (7) 
Die draagt je (5) 

VERTIKAAL 

2 Is hier aan weerskanten van een fabriek 
eveneens een onderneming gevestigd'' 
(12) 

3 Dat kan een smalle ruimte zijn waarin 
weekdieren zich voortbewegen (10) 

4 Nadat dit gebeurd is, blijven er slechts 
kleine stukjes over (10) 

5 Zo rap dat twee lichaamsdelen van 
plaats wisselen (4, 4, 3) 

6 Nog overvloediger dan overvloedig (4,2, 
4) 

8 Vast staat dat dit geen jongen is (3) 
9 - ••• 

10 

12 
15 

Ondergrondse viervoeter (4) 
Als dit gebeurd is, smaakt 't zeker met 
flauw meer (8) 
Achtereenvolgens (2, 4) 
Bizonder aantrekkelijk (5) 

OPLOSSING OPGAVE 138 
Horizontaal: 3 zadel, 6 aker, 8 Ka
merverslag, 10 opgehelderd, 11 reep, 
13 Otto, 14 afdankertje, 16 nadeel, 
17 loeien, 18 Eli, 20 neerslag, 21 
nadien, 23 wederom 

Vertikaal: 1 lasser, 2 plagertje, 4 
vreemdeling, 5 verdonkermanen, 7 
enkel, 8 koploper, 9 meevaller, 12 
toont, 15 eters, 19 Lannoo, 22 idem 

Hugo Sonck uit de Andersbroek 119 
in 9450 Haaltert wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 138 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 140 ten 
laatste dinsdag 14 juli op de redaktie: 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„1 miljard katolieken", 
las Ahasverus 

Vatikaanse Boff? 

Horeca: wie niet teljoren 
wil, moet voelen 

Eenmansaktie was op 
het Mitterandje af 

Eponiem: 
McEnroepen 

• 

Zetduivel: 
Nestbevoegdheden 

• 

Verhofstadt kletst manifest 

• 

De laatste dialootjes wegen het zwaarst 

• 

Boerenkrijg op Franse wegen 

A6: l'autoroute de l'escargot 
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UIT DE REGIO 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

TELT ZIET STERRETJES 
Een VU-afdeling moet een van de samenstel

lende delen van het leven in stad of gemeente 
zijn, zich als een vis In het water bewegen. Bij 
VU-Tlelt heeft men dat goed begrepen want de 
plaatselijke afdeling deelt in de Tieltse Feesten 
die de stad met jaarlijkse regelmaat „teiste
ren". Dies nam de VU een Initiatief dat deze 
week verheven wordt tot Bultenbfen van de 
Week, 

Iedereen In Vlaanderen weet dat TIelt een 
uitgeverij met naam en faam heeft, maar het is 
ook Europastad, kent een sterk verenigingsle
ven, bezit een kelderteater met nationale be
kendheid, heeft een bloeiend kultureel centrum 
en sportinfrastruktuur, heeft toeristische troe
ven achter de hand, een prachtig Poelber
glandschap en een fraai winkelcentrum. En 
een groots historisch verleden. 

Van oudsher noemt men Inwoners van TIelt 
lljnwaardeniers, maar ó--'. tijden veranderen en 
nu zou men hen Europt inen kunnen noemen. 
Dat Is een van aantrekkingspolen van Tielt. Om 
deze status aan te scherpen Is de VU-afdelIng 
van een gek maar kleurrijk idee bevallen. 

Hilde Houwen:,,Zoals Dilbeek gekend Is met 
de slagzin Waar Vlamingen thuis zijn, Lochristi 
als Het Bloemendorp, Limburg als Verrassend 
Limburg willen wij met ons initiatief ,,Tielt, 
gewoon té gek" onze stad een prettig, positief 
beeld geven." 

Door Geert Deraedt werd in het vooruitzicht 
van de Tieltse Feesten een stikker ontworpen 
die naar het Europa-imago verwijst en naar het 
veelkleurige spektrum van de stad. 

Hilde Houwen: ,,De slagzin Gewoon té gek is 
een veelomvattend begrip. Tielt is een aantrek-

TIELT 

kelljke gemeente waar op alle vlakken heel wat 
te beleven valt. Tielt is veelkleurig en de 12 
sterren zijn voortdurend in beweging, zoals 
Tielt In het leven van alledag ook is." 

Inderdaad, wij zijn gek op Tielt!" 
Hopelijk ziet Tielt deze zomer véél sterretjes! 
Oe zelfklever kost 65fr. (port inbegr.) op 

rek. 467-9200881-33 van VU-Tlelt, Kas-
teelstr. 165 te Tielt, met vermelding: zelfkle
ver TIelt. 

VLAAMSE VROUWEN-IEPER ONTVANGEN 
VU-VOORZITTER 
Naar aanleiding van het zomerfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging te leper werd 
een traditionele familiefoto genomen. Op dit zomerfeest, dat het sluitstul< vormt van de 
jaarwerldng 1991-1992 mochten de Vlaamse Vrouwen, de kersverse VU-voorzitter Bert 
Anciaux verwelkomen. 
Op de foto bemerkt u een glunderende VU-voorzitter overstelpt met een bijzonder 
passend VVI-geschenk en het wapenschild van de stad leper. 
Van links naar rechts: mevr. Bert Anciaux, Mare Meersseman (arr. VU-vz.), Jan Delie 
(VU-schepen), Kristien Devlieger, Herman Laurens (VU-schepen), Bert Anciaux en Jano 
Dambruyne. (,o,o wu) 

VLAAMSEVRÜE 
DEMOKMTEN 

Biezonder VU-kongres 

Evaluatie van de "dialoog", 
het gesprek tussen 
Vlamingen en Franstaligen. 

Donderdag 9 juli 1992 
Gent - Internationaal 
Kongrescentrum - 20uur. 

Alle stemgerechtigden ontvangen 
een persoonlijke stamkaart. 

WEST-VLAANDEREN 

JULI 

4 ADINKERKE: Barbecue van VU-De Panne/Adin-
kerke bij de VU-afdelingsvoorzitter, Dorpsstraat 57 
te Adinkerke, om 19u.30. 300 fr.p.p , -12j. 200 fr. 
Inschrijven bij Noël De Gryse, 058/41.44.06. 

4 KORTRIJK: Elfjuliviering met verbroedering met 
Vlaamse Vriendenkring van Linkebeek: stadsbe-
zoek met bloemlegging aan Groeningemonument, 
receptie op stadhuis, gezellig tafelen, optreden Jot 
Theys en veei verbroedering. I.s.m. FVV-Kortrijk. 
Info: Hilda Douchy-Comeyne (056/21 04.04). Org.: 
vu-Kortrijk. 

7 DEERLIJK: Verrassingsreis VVVG Verzamelen 
om 14u. bij Nelly Van Brakel, 11de Julilaan 7, tel. 
77.81.96. 

10 KOEKELARE: Feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Om 19. eucharistieviering in de kerk van 
Koekelare . Els Sioen draagt,,Geloof in Vlaande
ren" voor. I.s.m. VOS-Koekelare. 

10 TIELT: N.a.v. 11 juli: Willem Vermandere in de 
Stadsschouwburg van het Kultureel Centrum Gild-
hof, St Michielstraat 9, om 20u.30. Kaarten 250 fr. 
in wk, 200 fr. CJP en seniorenpas. 300 fr. de avond 
zelf. Reserveren- KC Gildhof 051/40 29.35), 't Pa
radijs 051/40.08.19 of Harlekijn 051/40.22 94.. 
Org.: Vander Plaetseknng Tielt i.s.m. Vlaamse 
Gemeenschap. 

11 VER-ASSEBROEK: Ledenfeest Davidsfonds, 
met om 19u.30 gelegenheidstoespraak door Bob 
Van Haverbeke Feestmaal om 20u 30. In landelij
ke herberg 't Leenhof. Info en inschrijven ten 
laatste op 6 juli bij L Grootaerdt. 

11 BLANKENBERGE: Guldensporenmis in St.Ro-
chus, om 18u. Opgeluisterd door zangkoor der XX 

12 DEERLIJK: Braadfeest n.a.v Vlaams-nationale 
feestdag. Gaverdomein, vanaf 12u. Gastspreker: 
Vic Anciaux Org.: VU-Deerlijk. Info: D. Demeune 
056/70.17.92. 

45 WIJ — 3 JULI 1992 



UIT DE REGIO 

GRADEREND ANTWERPS STADSBESTUUR 

JULI 
4 MERKSEM VU-Barbecue m de parochielokalen, 
Kwadeveldstraat, naast buurtschool Mater Dei 
Rond 18u barbecue Daarvoor mogelijkheid tot 
vogelpik en petanque Na barbecue traditionele 
zangstond 
5 VREMDE: Guldensporen-misviering om 20u in 
de kerk van Vremde 
7 MORTSEL: Jaarlijkse fietstocht van FVV-Mort-
sel Samenkomst om 14u parking tegenover Perio-
diekske Info Mia Boudewijn (440 86 06) 
10 BOECHOUT: Gemeentelijke Guldensporenher-
denking Vanaf 20u in de J F Willemsschool 
Gastspreker Terry Verbiest over „Europa" Sa
menzang o I v Eddy Ceulemans en Minne Willems 
10 KONTICH: Guldensporenviering in de Jongens
school StMontfort te Kontich-Kazerne, om 20u 
M m V Harbalonfa (Lier), Kavier (Kontich) en Vrede 
en Vermaak (Kontich) Org Vlaamse Kring Kon
tich Inkom gratis 
10 MORTSEL: Guldensporenviering Om 20Ü Te 
Deum in St Benediktuskerk Om 20u 30 op dorps
plein optredens en toespraken Org Gemeentebe
stuur I s m gemeentelijke kulturele raad Bij slecht 
weer in Lepelhof 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest o I v 
Joz De Houwer Om 20u 30 op de Kerkplaats te 
Wommelgem M m v muziekgroep Kadans, vende-
liers Nadien zang en animatie in zaal Keizershof 
Org K K Jan Puimege 
10 DEURNE: Naar 11 julivienng te Wommelgem 
Org VWG-Deurne 
11 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring roept inwo
ners van Groot-Heist op tainjk deel te nemen aan 
Guldensporenherdenking op Brusselse Grote 
Markt Om dit bij te wonen kan men beroep doen op 
gratis busvervoer heen/terug mits voorinschrijving 
bij Roger Van Dijck (24 80 86) Vertrek om 18u 30 
aan de parking van het Kultureel Centrum Zwanen-
berg 
12 KONINGSHOOIKT: Guldensporenfietszoek-
tocht Vertrek Koningshof, Mechelbaan tussen 13 
en14u Inlegt 00 fr Iedereen heeft pnjs Org VU-
Koningshooikt 

ESTLAND TE GAST 
IN DUFFEL 

Mede in het kader van hun 20-jang bestaan komt, 
op uitnodiging van Volkskunstgroep De Moeffeleer, 
de groep Hoiuspuu uit Parnu in Estland naar Duffel 

Deze mensen zullen hier van 7 tot 17 augustus 
gedurende 10 dagen verblijven in gastgezinnen 
Hier krijgen ze de gelegenheid kennis te maken 
met ons landje aan de Noordzee, ze brengen 
bezoeken aan verschillende mooie kunststeden 
zoals Brugge, Brussel en Antwerpen 

Ook de Duffelse bevolking kan kennis maken 
met de volkskunst uit Estland want op 8 augustus 
tijdens het Verbroedermgsfeest in zaal Forum ge
ven ze hier een kleine voorstelling en zullen ze ons 
ook enkele dansjes leren De inkom is gratis 
Verder zullen ze optreden op het festival van 
Edegem, op de lichtfeesten te Reet, op de dorps-
dag te Duisburg en op de meiboomplantmg te 
Leuven 

Om deze mensen goed te kunnen ontvangen 
zoeken we voor die periode nog een gastgezin, 
geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met 
Walter Frederickx, Perwijsstraat 16 of telefonisch 
015/31 61 97 

Een tipische gemeenteraad te Antwerpen, de 
laatste voor de vakantie Enkele uitspraken van de 
schepen van Werken zijn kenmerkend Eerst 
,,Burgemeester, als ge een stok zoekt om de hond 
te slaan, met met mij " en daarna ,,we zitten hier 
met om ambras te maken, maar wel om de stad te 
besturen I" Ondertussen had Gerard Bergers al 
laten noteren ,,Wij zijn met altijd negatief, als ge 
iets goed doet (bedoeld achter de schepenbank) 
dan steunen wij U ' " 

Helaas, die steun bleek dikwijls onmogelijk te 
geven 

KONSESSIE AAN KOOPJES 

Neem nu de groothandelsmarkt die 54 jaar m 
konsessie gegeven werd Het agendapunt waarvan 
het vertoog op de kommissie uitgedeeld werd, lokte 
vragen, twijfels en aarzelingen, ook in de randen 
van de meerderheid Maar de kadaverdiscipline 
rendeerde, 27 ja's en 18 neen's 

En ook 6 PVV-onthoudingen, die juichten de 
privatisering toe, alhoewel ze ook vonden dat de 
stad de konsessieprijs te laag bepaalde De groot
handelsmarkt IS altijd wel een schoolvoorbeeld van 
slecht gebouw met teveel onderhoudskosten, 
slecht beleid dus stadsbijleg van 4 a 5 miljoen per 
jaar geweest Dat was ondanks de huurprijs van 22 
miljoen, nu wordt het een afstoting tegen een 
konsessieprijs van 15 miljoen En de eerste 6 jaar 
wordt de totale huurprijs van 90 miljoen terugge
bracht tot 37 miljoen omdat er werken moeten 
gebeuren waarvoor de stad geen krediet meer 
krijgt Of toch wel, via de afslag en doordat de 
groothandelaars ontlenen 

Kortom, een dossier vol signalen van slecht 
beheer Erger, de verantwoordelijke schepen gaf 
als ekskuus dat onderhandelen voor een openbaar 
bestuur moeilijk is met mensen die gewoon zijn op 
de vrije markt te werken Eerlijke woorden van een 
slecht manager, dat klopt Maar de wijze waarop 
dan deze groothandelsmarkt aan gebradeerde prij
zen afgestoten werd wijst vooral op weinig respekt 
van een bestuurder die met andermans gelden 
werkt' Welke normale bestuurder tracht een afslag 
van 53 miljoen volgende zes jaren te verkopen met 
het argument van grote onderhoudskosten zonder 
een enkele becijfenng ervan' Natuurijk vferzinkt dit 
alles in het met tegenover de miljarden schuld, 
nogmaals het feit dat het om des burgers geld gaat 
maakt dit alles nog flagranter Klap op de vuurpijl 
waren wel de gevleugelde woorden dat als de stad 
de groothandelsmarkt voor met m konsessie weg
gaf, ze nog winst maakte Er is ons wel geleerd van 
aan de keizer te geven wat hem toekomst, maar als 
die keizer alles verkwist is hij op zijn minst naakt, 
letterlijk en figuurlijk Natuurlijk hakte de VU-fraktie-
leider Gerard Bergers dit alles tot spaanders Maar 
zoals gezegd macht kent geen financiële logika 

VU-KRUIT IN DE OVERVOLLE AGENDA 

De agenda telde in totaal 162 punten en 8 
interpellaties De VU-fraktie speelde op tal van 
punten in Fonne Crick had het over allerlei straat
dossiers Oost-West-as, heraanleg Eiermarkt, her
inrichting kadevlakte, Zone-30-voorzieningen En 
Clara Govaert pikte in op voetbalvelden met kassei
en ( '), beschimmelde luchtfilters en algen in zwem
baden maar ook betaalstaking in het Arenazwem
bad Een waslijst, ook een keuze want het bewijs 
dat men met elk dossier kan nazien met zulke 
agenda's als je geen full-time gemeenteraadslid of 
meerderheidsstemmachine bent 

Fonne Griek had het ook over de kansarmoede-
gelden Traagheid, opduiken van zuilbelangen ma
ken van dit lovenswaardig dossier dat zuurstof in 't 

stad moet brengen een politiek wansignaal 

Maar ja, wat wil je met een schepen die van 
zichzelf zegt dat „hem alle subtiliteit vreemd is" 
en kritiek enkel beschouwt als sjagrijn van hen die 
uit de subsidieboot vielen Nochtans was de aanzet 
met professor Vranken goed De politieke venwer
king ervan noodzaakte de VU tot een onthouding 

Tussen de bedrijven in werd ook nog de Milieu-
en Seniorenraad goedgekeurd Voor de Senioren
raad vereiste dit wel spoed, hij was 's namiddags al 
geïnstalleerd Na een opmerking van Gerard Ber
gers dat openbaarheid van bestuur ook motivenng 
bij afwijzen of met-toepassen van de adviezen van 
deze raad vraagt, werd dit formeel toegezegd door 
de schepen aan de Seniorenraad Te volgen, en 
misschien een idee voor andere adviesraden die 
geduldig gevolg van hun adviezen afwachten' 

ER WERDEN GEHOUDEN 
8 INTERPELLATIES... 

BIJ de interpellaties werd het pamflettenregle-
ment dat onder het mom van stadsvervuiling eige
lijk leidde tot ingrepen in de vrije meningsuiting op 
de korrel genomen DP VU eiste een evaluatie en 
desgevallend een bijsturen, de raad volgde Het 
faillissement vande Antigoonnatie die zijn konses-
siegelden met (genoeg of te laat) betaalde en de 
vnendelijke overeenkomst met een andere bevrien
de natie volgde Daarna had de PVV het weer eens 
over de (on-)veiligheid en herhaalde ze eigenlijk 
wat de Antwerpse VU reeds lang zegt De reorgani
satie van het politiekorps wordt met waarneembaar 
gevoeld door de burger, hij ziet met meer agenten 
en hij mankeert ze nog steeds als hij ze nodig heeft 
Het bestaande onveiligheidsgevoel is misschien 
met altijd gerechtvaardigd, het wordt nog aange
wakkerd vanuit bepaalde hoek (dat zegde de PVV 
met in haar interpellatie ) Maar zoals de VU al 
vroeger in de pers stelde als rapporten, eigen 
politiemensen en het publiek er erg om bekommerd 
zijn, IS er met alleen rook maar toch ook vuur In 
plaats van zoals dit stadsbestuur, burgemeester op 
kop, alles te ontkennen en geen kritiek op eigen 
beleid te slikken, zou men het ganse knminaliteit-
en politiebeleid beter depolitiseren en opentrekken 
Als er al een mentaliteitswijziging nodig is, vooral 
inzake straatknmmaliteit, dan ook bij dat beleid dat 
met zorgt voor een goed funktionerend apparaat 

TRAPPEN ONDER DE GORDEL 
Wat ons persoonlijk van 't hart moet, is de 

schijnheiligheid van een bepaalde partij die m een 
oude stadsbuurt zwaait met BPA's om een geïm
proviseerde voetbalhoek op terreinen van een so
ciale bouwmaatschappij aan te vallen Omdat daar 
vooral migranten buskestamp doen Zelfs werd er 
's anderendaags formeel klacht neergelegd bij de 
politie Wat had de stad dan misdaan' Een doel en 
enkele para-bal-schermen geplaatst opdat de Bor-
gerhoutenaar geen ballen tegen 't hoofd zou krij
gen BIJ ons weten is het voor een samenleving toch 
beter tegen een bal te laten schoppen dan straat
manieren aan te leren die voorbereiden op het 
trappen van anderen zoals doordeweekse hooli
gans Maar ja, voor die partij waren de hevige 
regenvallen van de jongste tijd ook al met-Europees 
beïnvloed 

ZOMERSLUITING 
De gemeenteraad werd afgesloten met bollekes 

Gerard Bergers werd tijdens de zitting 63 jaar De 
lange hete zomer volgt nu, hopelijk brengt hij ook 
nieuwe inzichten in 't stad Want na de parade van 
Antwerpen '93 kan de afgang van 1994 volgen 

Hugo Hermans 
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VOLKSUNIE- TURNHOUT KIEST 
NIEUW AFDELINGSBESTUUR 

Na een geslaagde algemene ledenvergadering 
koos de Volksunie-Turnhout haar nieuw afdelings
bestuur. In overeenstemming met het programma 
van een nieuwe politieke kultuur waarbij vrouwen 
uitdrukkelijk bij het politieke leven betrokken wor
den, werd Frida Adams tot voorzitter verkozen. Zij 
werd ondertussen sekretaris van het Volksunie-
arrondissement, lid van de Volksunie-partijraad en 
lid van de werkgroep Volksunie-Vrouwen Met deze 
eerste vrouwelijke voorzitter wil de Volksunie-Turn
hout een rol blijven spelen in het Turnhoutse 
politieke leven. 

Verder werd uit het bestuur als ondervoorzitter 
Herman Schaerlaekens verkozen, als sekretaris 
Dirk Mertens, als penningmeester Francine De 
Witte, als vertegenwoordiger in het arrondissement 
Jan Tollenaere en Tuur Robberechts zetelt automa
tisch als gemeenteraadslid. 

Veel sukses! 

VU-Turnhout liet er geen gras over 
groeien en l<oos een vrouw, Frida 

Adams, tot afdelingsvoorzitter 

ADVERTENTIE 

STADSBESTUUR LIER 
Uitbating in concessie van de nipuwe Stede
lijke 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 Hoogveldweg te 
Lier. 

Het lastenkohier is te bekomen op de bure
len Schaeckberd — Rekendlenst, Grote 
Markt 57 te Lier. 

Kostprijs: 200 fr. (-t- eventueel 100 fr. voor 
aangetekende verzending) te betalen bij af
haling 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 

ADVERTENTIE 

Het gemeentebestuur van Wijnegem 
verklaart de plaats open en gaat tot 
aanwerving over van het ambt van: 

Toezicht(st)er aan de gemeentelijke 
muziekacademie (m/v) — Su/week 

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 juli 
1992. 

Voor bijkomende inlichtingen: gemeen
tesecretariaat tel. 03/353.60.43. 

BRABANT 
JULI 
4 JETTE: 11 juliviering m.m.v. Henk De Bruin en 
Yvetfe 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 KAPELLE O/D BOS: 11 juliviering. Info en org. 
VU-Kapelle o/d Bos. 
10 WOLVERTEIVI-MEISE: Om 20u.15 in de Ge
meentelijke School, Hoogstraat- Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Senator Hugo Schiltz aan 
het woord. Met fanfare, Diavolo Trio en samenzang 
o.l.v Frans Jacobs Org K Bulsfonds Meise 
11 IVIEISE: Om 11u. Gelegenheidskoncert door 
Eddy Manen op de beiaard van de St.Martinuskerk 

LIMBURG 
JULI 

7HEUSDEN/Z0LDER: 11 juliviering Org. VVVG-
Benngen/Heusden-Zolder/Lummen 
(011/42.59.95) 

11 BREE: Guldensporenvienng Om 15u bloe
menhulde aan gedenkteken pater Lambertus Van-
dermeulen. Om 15u.15 feestzitting in binnentuin 
Ontmoetingscentrum, m.m v Breese zangkoren, 
KH De Verenigde Vrienden, vendelzwaaiers Sym-
bolica, voordracht K. Schoofs, toespraak door Ri
chard Cells. Om 17u. volksreceptie. Om 20u bal 
van burgemeester Jaak Gabnëls. 

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 Katte-
vennen en studiebezoek aan Georama en Europla
netarium. Org : VVVG-Genk. 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van OVER
USE werft een onderluitenant voor de 
brandweer aan in vast verband. 

Aanwervingsvoorwaarden: 
1. Leeftijdsvereisten: 

— minstens 21 jaar en maximum 35 
jaar op 24 juli 1992. 

2. Vereiste gestalte: 
— tenminste 1,60 m groot zijn. 

3. Diplomaverelste: 
— houder zijn van een diploma van 

ingenieur, ind. ing., architect, 
techn. ing. of burg. conducteur. 

— houder zijn van tenminste het 
rijbewijs B voor autovoertuigen. 

Nadere inlichtingen omtrent aanwer
vingsvoorwaarden en examenprogram
ma kunnen bekomen worden op de 
rekendienst-personeelsdienst van het 
gemeentebestuur van Overijse, tel. 
02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangetekend 
gestuurd naar het Kollege van Burge
meester en Schepenen van en te 3090 
OVERIJSE. De kandidatenlijst wordt 
afgesloten op 24 juli 1992. 

(Meise-centrum) en om 20u. in het Neromhof T-
dansant met Antwerpse volksgroep ,,Katastroof". 
Org.: K.Bulsfonds Meise. 

11 LEUVEN: Op 11 en 12/7 trekken een 20-tal VU-
jongeren uit het Leuvense naar Namen, om er 
kontakten te leggen met een aantal W/aalse jonge
ren, rond Denise Van Dam Wie mee wil: Geert Van 
Cuyck, Nieuwe Steenweg 14, 3020 Winksel 
(016/48.85 21). 

12 KAPELLE O/D BOS: Fietstocht VU Info en 
org.:VÜ-bestuur. 

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 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

'on 
Berg 17-8 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 
Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

47 WIJ — 3 JULI 1992 



UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
JULI • ' •• "* 

5 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht Af
stand ca 20 km Met wagen, fiets of te voet Start 
tussen 13 en 15u Aankomst ten laatste om 18u 
Gemeentelijke lagere school-Centrum (Kerkstraat) 
l^ooie prijzen te winnen Org A Verbruggenknng-
Waasmunster 
5 OUDENAARDE: Barbecue Vanaf 12u in Dorps
huis De Linde, Berchemweg 250 te Melden Vol
wassenen 350 fr -12J 170 fr Gast is VU-
voorzitter Bert Anciaux Org Vlaamse Vrienden
kring Oudenaarde 
10 GENT Guldensporenslag-herdenking Om15u 
in Grote Feestzaal Reinaert, Reinaertstraat te 
Gent Deuren 14u Steunkaart 100 fr Feestrede
naar Koen Baert Org VVVG-Gent 
11 AALST: 11 juliviermg op de binnenkoer van het 
Stadhuis, Grote Markt, om 19u 30 Feestredenaar 
IS minister Johan Sauwens 
12 GERAARDSBERGEN: Guldensporenvienng 
Vanaf 18u in Vlaams Huis, Stationsplein 22 Gast
spreker Lionel Vandenberghe Muziek gebroe
ders Walraevens en E Dupont Boerenbrood met 
Vlaamse specialiteiten Gezellig samenzijn 
12 ZOTTEGEM: 11 Juli Barbecue Van 11u 30 tot 
16u in feestzaal Bevegemse Vijvers te Zottegem 
Volw 350fr , -12j 175 fr Org Vlaamse Vrien
denkring Zottegem 
18 EEKLO: Eekloos braadfeest Om 19u in Spar
renhof, Brugsesteenweg 183 300f rpp (4 soorten 
vlees) Inschrijven voor 15/7 bij bestuur VU-EekIo is 
noodzakelijk'(77 12 47) 

ZOEKERTJES 
— ZOEK — Huisje met hof(je) of appartement met 
terras (dieren toegelaten) Mm 2 slaapkamers, aan 
zee per jaar of 10 maand (met juli-aug) Tel 
03/455 22 26 
— GEZOCHT — 49-jange man zoekt werk in de 
onderhoudssektor of als magazijnier Na een loop
baan als metselaar zoekt hij noodgedwongen lich
ter werk, bij voorkeur m het Brusselse of in Zuid-
west-Brabant Voor inlichtingen zich wenden tot dr 
J Valkeniers Nmoofsesteenweg 11, 1703 Schep-
daal (02/569 16 04) 

— GEZOCHT — 20-jarige jongeman met diploma 
A2-elektrotechnieken zoekt inlooploopbaan bij 
voorkeur in Zuidwest-Brabant Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator dr J Valkeniers, Nmoofse
steenweg 11, 1703 Schepdaal (02/569 16 04) 

— GEZOCHT — 36-jarige perfekt tweetalige dame 
opleiding ekonomische humaniora en administra
tieve loopbaan m verpakkingsindustrie en sport-
handel zoekt betrekking in Brussel of omgeving 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator J Valke
niers, 02/569 16 04 

U I T N O D I G I N G ' 

GEEF 
ONS 

EEN LAND! 
Nationale Guldensporenvienng Volksunie 
vrijdag 10 juli 1992 - 20 uur 
Gent, Vleeshuis (Groentenmarkt) 

Programma: 

Muzikale omlijsting: 
Volksmuziekgroep Kapstok 
Dirk Van Esbroeck 

Gastspreker 
Bert Anciaux, algemeen voorzitter VU 

Toegang gratis 

Organisatie: VU - Arr. Gent-Eeklo 
Ls.m. VU-Nationaal 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
8940 WERVIK 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
brengt ter kennis dat overgegaan wordt 
tot de samenstelling van een wervings
reserve (geldig tot en met 31 12 1994) 
voor de volgende betrekkingen (m/vr). 
gebrevetteerd verplegende, zieken-
hulsasslstent(e), sanitaire help(st)er, 
rusthuishelp(st)er. 

Het verplicht inschrijvingsformulier, alle 
voorwaarden en inlichtingen zijn te be
komen op het secretanaat van het 
O C M W , Steenakker 30 — 8940 
WERVIK, de maandag tot en met de 
vrijdag van 9 tot 11 uur 
Telefoon 056/31 16 57 of 

056/31 16 18 
Fax 056/31 42 06 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op 
vrijdag 31 juli 1992 

WEGWIJS IN DE 
NINOOFSE 
AFDELINGEN 

Binnen groot-Ninove met z'n vele kleine dorpen 
bestaan er drie afdelingen en een politiek kollege, 
hierbi) een overzicht om wegwijs te geraken m deze 
fusie 

Denderwindeke-Lieferinge-Pollare 

De afdeling Meerbeke-Neigem is voorlopig ,.op
geslorpt" door die van Denderwindeke 

Voorzitter Jef Cassimons (Denderwindeke) Se-
kretaresse-penningmeester Veronique De Munck 
(Pollare) Bestuursleden Frans Neuckermans 
(Meerbeke), Willy De Saeger (Dendenwmdeke) en 
Lieve Schoofs (Denderwindeke) 

Appelterre-Outer-Voorde 

De afdeling Nmove-Okegem is voorlopig „opge
slorpt" door die van Appelterre 

Voorzitter Renaat Raes (Voorde) Sekretaris 
Freddy Vanderroost (Appelterre) Penningmeester 
Bene Martens (Outer) Bestuursleden NadineFos-
selle (Appelterre), Johan De Smet (Outer) en Roger 
De Vos (Appelterre) 

Nederhasselt-Aspelare-Lebeke 

Voorzitter Guy D'Haeseleer (Nederhasselt) Se
kretaris Bart D'Haeseleer (Nederhasselt) Be
stuursleden Danny Van Wijnendaele (Nederhas
selt), Frans Matthijs (Aspelare), Andre De Gelas 
(Nederhasselt-Lebeke), Paul De Gelas (Nederhas-
selt-Lebeke) en Richard De Gelast (Nederhasselt-
Lebeke) 

Politiek Kollege 
Voorzitter Jef Cassimons Sekretaressse Vero

nique De Munck Penningmeester Rene Martens 
Propaganda en organisatie Renaat Raes, Danny 
Van Wijnendaele, Freddy Vanderroost Dienstbe
toon Georgette De Kegel (gemeenteraadslid) 
VUJO Guy D'Haeseleer Vrouwenwerking Yvon
ne De Coster en Nadme Fosselle Bestuursleden 
Frans Neuckermans, Willy De Saeger, Lieve 
Schoofs, Andre De Gelas, Frans Matthijs, Paul De 
Gelas, Roger De Vos, Johan De Smet, Richard De 
Gelas, Bart D'Haeseleer en Hilde De Saeger 

Kontaktadressen 
Jef Cassimons, Steenhout 27, Den Dwarsligger, 

9400 Denderwindeke 02/233 44 42, fax 
02/233 44 55 

Veronique De Munck Roe 26, 9401 Pollare, 
054/33 88 10 

Veel sukses' 

SCHOENEN 

NERDl I^E l^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 
Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
R O A I I K A 

l-EKCH 
AJUBIORIX 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(tjabor) 

Docksides 

diadoö 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

SEBAGO 

AMIIIOKIX 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

<^it iaali ienuq tiet MEEST aavdaH 

fc^cuften \im gans de KUST 
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AALST: 
DE RODE GOUDVIS 

HET NAUW 
De Volksunie, afdeling Aalst-Hofstade-Erembo-

degem-centrum, heeft zich de afgelopen weken 
drastisch geherstruktureerd, vernieuwd en ver
jongd. Nadat Jan Caudron ongenadig en harteloos, 
maar vooral laag in het kruis werd getrapt door SP-
Big boss M. Gatle, is er bij het Aalsters publiek een 
bijzonder wrange nasmaak achtergebleven. De 
verfoeilijke zet van de in het nauw gedreven rode 
goudvis zal voor altijd gegrift blijven in het achter
hoofd van elke Vlaams-nationalist 

Jan Caudron werd letterlijk uit de gemeenteraad 
getrapt omdat hij zonder omwegen en vooral onge
zouten, tal van wantoestanden en scheve schaat
sen aan de kaak stelde. Onrecht moet immer 
gebannen worden! 

Wie wel gedacht had dat de Volksunie daarmee 
vleugellam is gemaakt of met rode kaken in het 
verdomhoekje zal kruipen, slaat de bal behoorlijk 
fout. Met opvolger Noël De Knibber, die nu Jans 
plaats inneemt naast Danny Denayer en Mieke De 
Schepper, zal VU Aalst in geen enkel geval aan 
enige slagvaardigheid inboeten. 

KLOKZEEL 

Het bestuur van de afdeling Aalst-Hofstade-
Erembodegem-centrum heeft pal voor de vakantie
periode de krachtlijnen voor de eerstvolgende ja
ren, inklusief de gemeenteraadsverkiezingen 1994, 
vastgelegd. Het nieuwe bestuursteam is vast van 
plan om alle Aalstenaars en de mensen uit de regio 
konstant op de hoogte te houden van de Vlaams-
nationale visie op het lokale beleid. 

De partij is met monddood gemaakt, maar zal 
integendeel haar oppositierol gebruiken om meer 
dan ooit in te gaan tegen alle vastgestelde misbrui
ken, kombines en onregelmatigheden. Dat niet 
alles wat op de rooie banken bedisseld wordt zuiver 
op de graat is, bewijst de met goed te praten 
handelswijze van voormelde SP-heerser. Hetgeen 
flagrant ingaat tegen de normale gang van zaken 
zullen we via alle ons beschikbare kanalen verder 
aan het klokzeel hangen 

ADVERTENTIE 

ends 
Scientology in bedrijven 
De Scientology-church infiltreeit in Belgische 

ondernemingen via de consultancy-bedrijven U-Man en 
Management Efficiency. Trends trok op onderzoek, 

en presenteert de keiharde bewijzen. 

Chicago-sur-Meuse 
De Luikse zweer is opengebarsten, de golf van schandalen 

heeft de politici aan het denken gezet. Werkt de 
scandalitis louterend? Verslapt de greep van PS en FGTB 

op de Luikse ekonomie? Is er plaats voor "cleane" 
zakenlui? Trends maakt de stand van zaken op. 

12% in Luxemburg 
Mét alle garanties of 29% in Spanje. Enkele van de 

buitengewone aanbiedingen van Alexandre Raemakers de 
Peint alias Alexandre de Saligny. Alleen: kan hij ze wel 
hard maken? Beleggen bekeek het bonte wereldje van 

deze dichter-financier die momenteel in Brussel aktief is. 

ends/Belegéen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 

65ste IJZERBEDEVAART 
DIKSMUIDE I 
30.8.1992-^ 

11 UUR 

-V^NDEREN 
ONS HUIS 

ONZUHUIS 

4.500 m2 T O O N Z A L E N 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

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

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

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

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

GEZONDHEIDSZORG IN FALING 
De staking in de ziekenhui

zen en andere verzorgingsin
stellingen is voorbij. De belof
ten van een jaar geleden wer
den eindelijk vastgelegd in 
een arbeidsovereenkomst tus
sen vakbonden en inrichtende 
besturen (patronaat). Alhoe
wel de verzuchtingen van het 
ziekenhuispersoneel meer 
dan begrijpelijk zijn, blijft er 
een bittere nasmaak. Wie tij
dens de voorbije week een 
ziekenhuis heeft bezocht, 
heeft kunnen merken dat niet 
altijd alles even vlot verliep en 
de patiënt vaak het slachtoffer 
is van dergelijke akties. 

Gelukkig voor heel wat zie
kenhuizen waren er de sta
giairs die heel wat klussen 
konden opknappen. Er zijn 
zelfs gevallen bekend waar 
ganse afdelingen uitsluitend 
door stagiairs werden be
mand, zelfs eerstejaarsver-
pleegstudenten. Het argu
ment van de stakende zorgen-
verstrekkers is steevast dat zij 
lang genoeg geduld hebben 
gehad, wat ook juist is. Wij 
blijven ons toch afvragen of er 
in zo'n geval geen andere 
drukkingsmiddelen te vinden 
zijn dan een staking. 

De ganse evolutie in de sek-
tor van de verzorging toont 
aan dat er in ieder geval wat 
fout loopt. Indien er geen 
grondige herschikking komt 
van het ganse stelsel en een 
grondig debat over de verhou
ding artsen-ziekenfondsen, di-
rekties van instellingen, ver
plegend personeel en de over
heid, dan zijn er de komende 
jaren nog veel moeilijkheden 
te voorzien in deze sektor. Er 
zijn immers zeer ongezonde 
verhoudingen gegroeid ge
zien de verzorgingsinstellin
gen voor een groot gedeelte 
vrije instellingen zijn waarvan 
het leeuwenaandeel beheerd 
wordt door Caritas. De mutua
liteiten zelf hebben hun polikli
nieken en binnen dat gebied 

werken de zorgenverstrek-
kers, dokters, vaak als zelf
standige die een deel van zijn 
inkomen afdraagt voor het ge
bruik van de infrastruktuur; de 
anderen waaronder de verple-
genden werken op basis van 
een arbeidsovereenkomst. 
Maar hoe dan ook wordt het 
geheel gesubsidieerd door de 
overheid via het RIZIV, dat in 
feite geen enkele kontrole 
meer heeft op de uitgaven en 
zeker niet op de zin en de 
onzin van vele uitgaven, voor
al in de technische genees
kunde (radiografie, echogra
fie, labo's enz...). Heel vaak 
wordt de patiënt als middel 
gebruikt om de onkosten (voor 
het RIZIV) op te drijven tenein
de de rentabiliteit van de in
stellingen te verbeteren. De 
overheid heeft het ganse sis-
teem zelf laten ontsporen en 
zal nu verplicht zijn in te grij
pen, zoniet kan men ook de 
sanering van de overheidsfi
nanciën wel vergeten. 

In de sektor van de bejaar

dentehuizen, V-diensten is de 
situatie niet anders. De over
heid moet echter beseffen dat 
de demografische alarmklok 
al een ganse tijd luidt. Niet 
alleen veroudert onze bevol
king nu zeer snel maar daar
naast is er ook het fenomeen 
dat hoe langer hoe minder 
oudere bejaarden opgevan
gen worden in eigen familie
kring. Moet men dan niet den
ken aan goedkopere alterna
tieve sistemen van thuiszorg, 
van meer privéverzekeringen 
zeker voor de aankomende 
generatie. 

De overheid spreekt steeds 
opnieuw van een enveloppe-
sisteem waarbij de tussen
komst niet meer gebeurt op 
basis van een prestatie maar 
op basis van een dagprijs voor 
een patiënt. Een perfekt sis-
teem is wellicht ondenkbaar, 
immers elke patiënt is ver
schillend, ziektebeelden evo
lueren niet steeds op dezelfde 
manier en niemand kan met 

zekerheid bepalen welke on
derzoeken wel en welke niet 
noodzakelijk zijn. Maar ook 
het enveloppesisteem zal uit
eindelijk de oplossing niet 
brengen. Alleen wanneer in
richtende overheden, dokters 
en ziekenfonds samen in de 
eerste plaats het belang van 
de patiënten als hun prioriteit 
beschouwen en niet het finan
cieel voordeel dat zij uit het 
sisteem kunnen verwerven, 
alleen dan is een goede oplos
sing mogelijk maar ze is wel
licht utopisch. 

Is het vermetel om ook te 
overwegen de burger zelf een 
grotere verantwoordelijkheid 
te geven? Het sisteem van de 
derde betaler waarbij de pa
tiënt zelf bijna niets meer be
taalt en dus ook niet weet wat 
de verzorging hem kost (want 
de mutualiteit betaalt zelf 
rechtstreeks de kosten van de 
verzorging) werkt zeker niet 
remmend, integendeel. Hoe 
meer men zich in deze mate
rie ingraaft, hoe beter men 
inziet hoe moeilijk de huidige 
toestand is. Rekent men daar
bij de intensieve belangenver
menging die zo eigen is aan 
ons politiek sisteem dan be
seft men des te beter dat de 
echt noodzakelijke ingrepen 
zoals kostenbeheersing van 
de mutualiteiten zelf en van de 
inrichtende organisaties van 
ziekenhuizen en rusthuizen 
nog niet voor morgen zijn! 

Uiteindelijk betalen we met 
z'n allen het falende sisteem 
via onze sociale bijdragen en 
onze belastingen. Het enige 
moment waarop onze mening 
wordt gevraagd zijn de alge
mene verkiezingen maar dan 
zijn dit soort problemen zel
den aan de orde. Jammer, 
want het wordt één van de 
knelpunten voor het einde van 
het huidige decennium. 

Lamoraal 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

gga^m jmsQ>^>^'e'<'>o^ 

•w^ 

Zitplaatsen feest 
zaal voor 100 pet 
sonen Groepen 
en bussen op al 
spraak teqen spe 
ciaie pr.i^en toe 
nstenmenu t'9'i 'r 

Café 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Camb/iiwus — 
'cKfoostwstAaat S'SQóC^tee 

011/47.28.97 

SL JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
T«l. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

VVi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi|ne Franse keuken & la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menus 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en hsüf pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor grtïtis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 



Jan De Nul N.V. 

Tragel, 23 
9308 Hofëtade-Aalst 
Belgium 
Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 

(53) 77.28.55 

^-f 


