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EERST DIT 

VERANKEREN OF VERZUIPEN 

B
ESCHULDIGINGEN en tegenbeschuldigingen, 
publiekelijk en voor de kamera's, het lijkt je 
reinste vendetta i En dan nog wel in Limburg, de 
provincie waarvan Pierre Harmei ooit beweerde 
dat de burgers er zo minzaam zijn Het ging toen 
ook al over gesloten koolmijnen en over rekon-
versie Het hele gedoe rond de miljarden voor 
de KS begint wansmakelijke vormen aan te 
nemen, van minzaamheid is lang geen sprake 
meer Ekonomische ontwikkeling door publieke 
maatschappijen mét publieke fondsen heeft 

plaats gemaakt voor partijpolitiek gekonkel, gefoefel, ge
sjoemel 

Kan nog iemand enige waardering opbrengen voor 
heren die met het belastinggeld ook de goede intenties en 
de hoge venwachtingen over de balk gooien"? 

Meer dan ooit hopen wij dat de KS-onderzoekskommis-
sie de onderste steen opgraaft en haar besluiten in alle 
onafhankelijkheid kan trekken Want wat ,,de Limburg" 
dezer dagen ten beste geeft kan toch echt met meer i Wij 
willen hier met deze of gene partij wijzen, maar openbare 
maatschappijen volproppen met partij-horigen is de deur 
openen voor moeilijkheden 

Als de overheid instellingen opzet 
die geacht worden in haar plaats en 
met haar (ons') geld initiatieven te 
nemen dan heeft zij ook de plicht 
nauwgezet toe te zien op de werking 
ervan en op de besteding van de 
gelden, op het hoe en het waarom 
van beslissingen Zonder een wissel
werking tussen beslissingsmacht van 
een publieke maatschappij en kon-
trole door de leden van de Vlaamse 
raad en de daartoe opgerichte instan
tie (het Rekenhof^ dreigen nog ande
re KS-dossiers te ontstaan En zo'n 
toestanden kan het reeds gehavende 
politieke bestel meer dan ooit missen' 

Aan de Limburgse moeilijkheden zit bovendien nog een 
ander aspekt gebonden, met name het in vraag stellen van 
het ekonomisch overheidsinitiatief als dusdanig Met hun 
roep om de Gewestelijke Investenngsmaatschappij Vlaan
deren te privatiseren bewijzen VLD en CVP (Herman Van 
Rompuy) Vlaanderen geen dienst De Gimv kan, en dat 
heeft ZIJ reeds bewezen, een belangrijke rol spelen m de 
Vlaamse ekonomie 

WIJ hebben deze week bij wijze van 11 Juli-bijdrage het 
omslagverhaal van WIJ aan de Vlaamse verankenng ge
wijd Ook op dat vlak kan de GIMV meespelen Als het juist 
IS dat 70% van de 150 grootse bedrijven in België vanuit 
buitenlandse zetels gekontroleerd wordt dan wordt het wel 
hoogtijd om aan het probleem te sleutelen 

Het zijn met langer meer de Generale en haar frankofone 
dochters alleen die de touwtjes in handen hebben maar 
buitenlandse, vooral Franse, groepen Vaak met zeer 
agressieve en zichtbare middelen (zie en hoor TV- en 
radioreklame) wordt de markt van de bank- en verzeke-
nngsmstellingen afgeschuimd of de voedingsnijverheid 

ingepalmd (zie de komst van nieuwe gigantische super
markten), enz 

Maar soms gebeurt de greep ook onzichtbaar öoor het 
bezetten b v van de top van de grote holdings, van 
financiële en industnele ondernemingen Reeds voor 80% 
door Fransen of Franstaligen 

En het gaat maar verder door het te koop aanbieden 
van de ASLK, met traditiegetrouw veel Vlaams spaargeld in 
huis, bestaat de zoveelste kans op verlies van een Vlaamse 
verankenng En, dat het met altijd een Franse groep moet 
zijn bewijzen de cijfers, ook Nederland gaat op koopjes uit 
Maar Frankrijk spant wel de kroon, Parijs zou zelfs over een 
,,overnamestrategie" beschikken met België en vooral 
Vlaanderen als eerste gang op het menu 

Tal van vreemde bedrijven hebben in Vlaanderen arbeid 
en welvaart gebracht maar hoeveel van hen zijn ondertus
sen met naar lageloonlanden vertrokken, zonder boe of 
bah "> Het is een reden te meer om voorzichtig te zijn met 
buitenlandse bedrijven Ook al verklaarden ,,verlichte 
geesten" dat het hen en de arbeiders om het even is of een 
bedrijf nu Chinees, Amerikaans of Japans is, als er maar 
brood op de plank komt En ten dele is dat ook juist Maar 

WIJ hennneren ons ook hoe na de 
gouden jaren 60 en 70 honderden 
Vlaamse stiksters van jeans & jackets 
hun machteloosheid uitschreeuwden 
tegenover die verre baas in het Wilde 
Westen die met één pennetrek hun 
konfektieateliers had gesloten, zij 
vonden hier geen direktie om hun 
nood te klagen 

Er IS over het probleem van de 
verankenng door tal van instanties 
voldoende gestudeerd en gepubli
ceerd, het probleem is omschreven 
Het ogenblik van handelen is aange
broken, wil de Vlaamse overheid er 
werk van maken dan zal zij samen 

met vakbonden, bedrijven en kapitaalbeheerders rond de 
tafel moeten gaan zitten en een strategie voor de toekomst 
bepalen En ook hier zal de regel gelden dat de regionale 
overheden, zij die het dichtst bij werkgevers en werkne
mers staan, de meest aangewezenen zijn om vanuit een 
gezond gevoel van eigenwaarde initiatieven te nemen 

Op de vooravond van 11 juli is het geen misplaatst 
romantiek om te hennneren aan de oeroude drang vanuit 
den vreemde om het voorspoedige laagland aan de 
Noordzee in te palmen 

Beter dan ooit is Vlaanderen gewapend om zich tegen
over deze aandrang te verdedigen Mét wetten, maar 
vooral met waarden als hoogstaand ondenwijs, kulturele 
uitstraling, de wetenschap dat de kwaliteit van het leven 
met kan zonder arbeid en het vinden van een evenwicht 
tussen natuur en industne van levensbelang is Het anker is 
daarbij wel een zinnig simbool, het staat zowel voor hoop 
als voor standvastigheid 

Maurjts Van Liedekerke 
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INHOUD 

7
In de kommissie Mensenhan
del werden verleden week en
kele schokkende onthullingen 
gedaan over de rol die de 

politie in het Gentse nachtleven 
speelt. Vanuit zijn (ziek-)bed in He
rent levert senator Willy Kuijpers 
kommentaar. 

M g^ In de Kamer werd gedis-
I I 1 kussieerd over het woon-
I ^J recht. Een overzicht van 

de standpunten over een 
voorstel van Van Vaerenbergh (VU) 
en Suykerbuyck (CVP). 

\ meöiaiisciie PRSSRVBiyT 

J l ƒ ^ Staat Vlaanderen in de 
T ^ uitverkoop? Worden we 

I ^ 1 , opnieuw een Frans win
gewest? WIJ speurde 

naar waarheid en verzinsel in het 
verankeringsdebat. 

fli f\ ^'^^^ ^^ Gewestelijke In-
T ^ vesteringsmaatschappij 

I ^ Vlaanderen (GIMV), de 
Vlaamse overheidshol-

ding, geprivatizeerd worden? 

^ • • In het verankeringsdebat 
1 P ^ wordt de VU-klok geluid 

I ^3 door meerdere specialis
ten. Naast Herman Gan-

dries is ook Hugo Schiltz terzake 
geen naïeveling. De VU-senator 
sprak met Trends-redakteur Hans 
Brockmans, die over de materie een 
boek schreef. 

M ƒ ^ De Vlaamse gemeen-
I % l ^̂ '̂ ^P ^̂ '̂̂  ^^^ goed, 
I ^J dank u wel. Nu wordt 

11 juli in Brussel gevierd 
vanuit pluchen zetels... 

^ ^ ^ ^ Wie met vakantie vertrekt 
J I 1 kunnen we enkele boei-

g^^J ende en leerrijke boekjes 
aanbevelen, geschreven 

doorTulkens, Ruyslinck, Mendes en 
vander Heyden. 

f^ H Onze sportmedewerker 
3 y^ schreef een voor de Vla-

^g^J mingen niet zo veelbelo
vende vooruitblik bij de 

Tour. Hoe kon de brave man ook 
vermoeden dat Nelissen maandag 
de ritovenwinning, én de groene én 
de gele trui zou pakken? 

(omslagfoto: Jos Verhoogen) 
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DOORDEWEEKS 

Deze vier fiere heren noemen zich de minister-presidenten van de Belgische deelstaten. Alleen Jos Chabert (links) is 
gewoon minister van het Brussels hoofdstedelijk gewest, de andere drie zitten de eksekutieven van dit federale landje 
voor: Spitaels is voorzitter van de Waalse regering, Van den Brande is hoofd van de Vlaamse regering, en PIcqué is de 
baas van Chabert in Brussel. De vier heren kwamen deze week voor het eerst samen. De Belgische federale regering kon 
blijkbaar perfekt gemist worden. Er werden een tiental praktische afspraken gemaakt, o.m. over het openbaar vervoer. 
Men kwam eveneens overeen dat de Vlamingen zeven vertegenwoordigers krijgen in het Europese Komitee der Regio's 
(waarvan één Brusselaar), en de Franstaligen vijf (waarvan twee aangewezen door de Franse gemeenschap, twee door 
het Waalse gewest, en één door het hoofdstedelijk gewest). Verder werd er afgesproken dat in landen waar maar één 
handelsattaché aanwezig is, deze voor de drie gewesten zal kunnen werken. (foto vum) 

RUDOLF SEITERS 
De Duitse minister van Binnenlandse Za

ken Rudolf Sellers nam ontslag naar aanlei
ding van een politie-optreden in het Oostduit-
se Bad Kleinen waarbij een lid van de terreur-
organizatie Rote Armee Fral<tion werd dood
geschoten. De terrorist werd zo goed als 
geëksekuteerd door de anti-terreureenheid 
GSG-9. De Duitse minister verklaarde zijn 
politieke verantwoordelijkheid op te nemen, 
hoewel hem naar zijn mening geen ven/vijt 
treft. 

Politieke verantwoordelijkheid is in Duits
land nog een begrip waar Belgische (ex-
)ministers als Nothomb, Eyskens en Wathelet 
een puntje aan kunnen zuigen. 

HUGO PORTIER. 

RECHTZEÜING 

Verleden week publiceerden we in deze 
rubriek onder de titel Intussen in ex-Joegosla-
vië een oproep van de Sint-Niklase pater Jo 
De Brant. In de Kroatische hoofdstad Zagreb 
organizeert hij de hulp aan vluchtelingen, 
zowel van Kroatische, van Servische als van 
moslim-oorsprong. Heel wat lezers wezen er 
ons op dat het rekeningnummer dat we 
vermeldden foutief was. Hierbij zetten we dit 
graag recht: het juiste rekeningnummer van 
Jo De Brant is het nr. 551.1073100.58 van de 
Paribas Bank België. Giften zijn welkom on
der de vermelding Eten voor Zagreb. 

De Raad van Deelgenoten van het Alge
meen Nederlands Zangverbond (ANZ) ver
koos Hugo Portier tot algemeen voorzitter. 
Portier was eerder Richard Cells opgevolgd 
als interim-voorzitter en werd beschouwd als 
een overgangsfiguur. Portier haalde het nu 
met ruime meerderheid van Jan Jambon, die 
naast waarnemend voorzitter van het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen ook 
sekretaris is van de Vlaamse Volksbeweging. 

In zijn dankwoord beklemtoonde Portier 
dat het ANZ een a-politieke en pluralistische 
vereniging is. Hij kondigde aan dat het ANZ 
zich niet met partij-politiek zal inlaten, en 
evenmin partij-politieke invloeden zal dulden 
binnen de verenigingsstruktuur. 

Dit op zich mooie voornemen kan op twee 
manieren begrepen worden. Enerzijds als 
een betreurenswaardige en onnodige uithaal 
naar het IJzerbedevaartkomitee. Het komitee 
van Diksmuide heeft zich met de aanwerving 
van gewezen Dosfel-personeelslid en VU-
partijraadslid Dirk Demeurie eens te meer de 
banbliksems op de hals gehaald van de 
konsereatieve Vlaamsnationalisten van de 
harde lijn. Zij konden het al niet velen dat het 
Bedevaartkomitee niet mee het Sint-Michiel
sakkoord in globo wilde veroordelen. 

...ANZ-VOORZIHER 
Anderzijds kan de vreemde uitlating van de 

ANZ-voorzitter ook geïnterpreteerd worden in 
het licht van een geruchtenstroom die vooral 
gevoed wordt door zij die de niet-verkiezing 

van Jan Jambon niet kunnen verteren. In 
ekstreemrechtse hoek hoort men immers 
vertellen dat ANZ-onden/oorzitter en dirigent 
Juliaan Wilmots ermee gedreigd zou hebben 
dat de koorfederatie uit het ANZ zou stappen 
indien Jambon voorzitter zou worden. Jam
bon zou teveel bij het Vlaams Blok aanleu
nen, en Wilmots zou van het Zangfeest in 
eerste instantie een kulturele bijeenkomst 
willen maken in plaats van een politieke 
gebeurtenis. 

Of Jambon een lidkaart heeft van het 
Vlaams Blok, speelt in feite geen rol. Feit is 
wei dat indien Jambon ANZ-voorzitter zou 
worden, de WB na het OW ook zo goed als 
het ANZ zou overnemen. En hoe waardevol 
het werk van de WB voor Vlaanderen ook is, 
de Vlaamse drukkingsgroep wordt door haar 
streven naar separatisme, een programma
punt dat van de Vlaamse partijen officieel 
alleen het Vlaams Blok huldigt, door veel 
Vlamingen in dezelfde zak gestoken als dat 
Vlaams Blok. 't Is wellicht onterecht, maar 't is 
nu eenmaal de realiteit. Daarom vinden we 
het geen slechte zaak dat de verdienstelijke 
Jan Jambon (voorlopig) geen ANZ-voorzitter 
wordt. Hij kan het OW en de WB trouwens 
nog voldoende Vlaamse diensten bewijzen. 

Overigens kan het voornemen van Portier 
om niet aan (partij-)politiek te doen nu al 
onrealistisch genoemd worden. Elke toe
spraak van de ANZ-voorzitter op het Zang
feest, zoals ook de toespraak van de voorzit
ter van het Bedevaartkomitee op de IJzerbe
devaart, bemoeit zich met Vlaamse partij
politiek. We zien trouwens niet in wat daaraan 
verkeerd zou zijn. Voorzover het geen één
partij-politiek is. 
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Het dubbelfestival Torhout-Werchter kon zich opnieuw verheugen in een 
massale opicomst van rockmuziek-liefhebbers. Het festival was al wekenlang 
uitverkocht. Voor het eerst wijdde een dagblad zelfs een hoofdartikel aan het 
festival. Het Volk bespeurt nl. een nieuwe generatiekloof. De affiche van het 
festival bevatte immers voor dertigers op Neil Young na niets dan onbekende 
namen. Waar deze generatiekloof mag naar verwijzen, daar heeft ook de 
editiorialist het raden naar. Hij doet echter wel een poging: „Veel verwijst 
opnieuw naar de jaren '60 en de tijd dat muziek de grote katalysator van 
idealistisch jongerenprotest en sociale bewogenheid was. Voorlopig wordt er 
echter alleen impliciet geprotesteerd. En het is nog maar de vraag welke lading 
binnen afzienbare tijd de verenigde vlag zal dekken. Want er zijn nog geen 
woordvoerders, nog geen gezamenlijke thematiek. Er zijn zelfs amper woorden 
voor gevonden." (foto vum) 

BROCHURE 
Staatssekretaris voor het Brusselse hoofd

stedelijk gewest Vic Anciaux mag het FDF 
dankbaar zijn. Dankzij de reaktie van deze zo 
goed als uitgebluste rabiate frankonen uit 
Brussel kreeg de brochure die de staatsse
kretaris in de Franstalige middelbare scholen 
in de hoofdstad ter beschikking stelt dan toch 
nog enige publiciteit. 

De nieuwste brochure van de VU-staatsse-
kretaris, getiteld „Bruxelles, histoire d'une 
ville brabangonne" werd naar de direkteurs 
van de scholen opgestuurd. De edele bedoe
ling van Vic Anciaux is de jonge Franstaligen 
Brussel te leren beschouwen als „een enkla-
ve in Vlaams grondgebied die gedurende 
eeuwen een Nederlandse stad was en tevens 
de hoofdstad van de Nederlanden." 

Het FDF noemt de brochure een „leugen
achtig politiek schampschrift". Volgens de 
historisch blijkbaar zeer eenzijdig onderlegde 
FDF-voorzitter en professor Georges Cler-
fayt, hij behaalde wel universitaire diploma's 
in de rechten, ekonomie en politieke en 
sociale wetenschappen, heeft Vlaanderen, 
behalve enkele weken in 1358, nooit iets met 
Brussel te maken gehad, laat staan er iets 
over te zeggen gehad. 

Misschien kan dr. Paul De Ridder, gespe-
cializeerd in de geschiedenis van Brussel, 
medewerker van Vic Anciaux en konservator 
van de Sint-Michielskatedraal in Brussel, de 
FDF-voorzitter enkele privé-lessen geven. 
Clerfayt zou dan de blinde vlekken in zijn 
historische kennis kunnen opvullen met de 
wetenschap dat in Brabant Nederlands ge
sproken werd en wordt. 

SIM 
Tot voor vorige week was de SIM een van 

die vele klinkende letterwoorden die de 
Vlaamse en Belgische koncertatie-politiek rijk 
is, maar waar geen man in de straat van 
wakker ligt. In het zog van het KS-wespen-
nest besmeurt nu ook een mogelijke smeer
geldaffaire bij de Sociale Investeringsmaat
schappij het al zo gehavende blazoen van de 
politiek. De SIM is verantwoordelijk voor de 
sociale dimensie van de rekonversie van 
Limburg. De maatschappij werkt met EG-
geld, en met geld uit de enveloppe die de 
federale regering voor de rekonversie ter 
beschikking stelde. 

Als de voorzitter van de SIM, Bert Verbrug-
ghe, die toch niet bekend staat als een labiele 
spring-in-'t-veld, SP-mandatarissen ervan be
schuldigt betrokken te zijn bij een poging om 
twee miljoen frank smeergeld af te wenden 
naar de partijkas, moet er daar toch wat meer 
aan de hand zijn dan een ruzietje om een 
verloren feestneus. 

De genoemde SP-mandatarissen ontken
nen alles, en lappen Verbrugghe een proces 
voor eerroof en laster aan de laars. Van den 
Brande riep de elkaar bezwadderende politici 
op het matje. Voorlopig blijft het nog vrij 
onduidelijk welke motieven er aan deze on

verkwikkelijke affaire ten grondslag liggen, en 
wie nu eigenlijk gelijk heeft. Het lijkt wel of de 
Vlaamse traditionele partijen in het spoor van 
hun Italiaanse broeders hun eigen onder
gang aan het graven zijn, en vrijwillig baan 
ruimen voor een Lega Nord die hier VLD heet. 

ECOLO 
Tot grote vreugde van La Libre Belgique 

besliste Agaiev om bij de gemeenteraadsver
kiezingen van 1994 in Brussel op Ecolo-
lijsten op te komen. De Libre hoopt dat dit 
voorbeeld inspirerend zal werken voor de 
andere partijen. De Franstalige krant droomt 
hardop van unitaire partijen, en ziet hien/oor 
vooral bij de knstendemokraten hoopvolle 
tekenen. 

De lijstnaam waar de Vlaamse groenen in 
de hoofdstad op terug te vinden zullen zijn, 
zal Ecolo luiden. Vlaamse kartellijsten wijzen 
de Vlaamse groenen af. De kiezer is niet 
gebaat met een „grijs" mengelmoes. De 

groene ideeën behoeven een eigen vertol
king, aldus Agaiev. 

Agaiev wil verder op geen enkele wijze wat 
met het Vlaams Blok te maken hebben, dat 
eerder op Vlaamse kartellijsten voor Brussel 
aandrong. Dit Blok-initiatief wordt door ,,de 
anderen" veeleer geduid als een poging om 
de isolatie waar de partij onder lijdt te door
breken, dan als een oprechte bekommernis 
om de Vlaamse stem in de hoofdstad zo hard 
mogelijk te laten weerklinken. Deze poging 
lijkt te mislukken. 

De SP verbond zich bij de vorige gemeen
teraadsverkiezingen ook al met de Franstali
ge socialisten, en sleepte zo enkele ekstra 
gemeenteraadszetels in de wacht, en zelfs 
enkele schepenen. Agaiev verwacht door op 
Ecolo-lijsten te prijken ook een elektoraal 
sukses. Momenteel telt Agaiev in de Brussel
se gemeenten drie gemeenteraadsleden en 
een OCMW-lid. De Vlaamse groenen hopen 
hun aantal gemeenteraadsleden op te trek
ken tot acht. 
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KORTWEG 

• Volgens de vakbonden zulten 
besparingen op de lestijden en de 
minimumpaketten in het sekundatr 
onderwijs een duizendtal ba
nen kosten. 

• De Vlaamse Ondenwijsraad gaat 
de spreiding van migrantenkinde
ren in het onderwijs nastreven. 
Koncentratieschoten hebben im
mers te lijden onder een kwaliteits
verlies in het verstrekte ondenwijs. 
Scholen die zich aan de verplich
ting van spreiding onttrekken, 
kunnen hun subsidies verliezen. 

• VU-kamerlid Etienne Van Vae-
renbergh en vier medebetichten 
werden vrijgesproken van vals
heid in geschrifte bij het beheer van 
de Centrale Mutualiteit. 

• Jean-Bertrand ArIstkÊe 
keert terug naar Haïti. De demokra-
tisch verkozen president werd in 
1991 door de militairen uit zijn land 
verdreven. Zij bezweken nu onder 
een embargo van de Verenigde 
Naties. Het akkoord over de terug
keer van Aristide, door hemzelf pas 
onder zware internationale druk ge
tekend, geeft de coup-leiders wel 
gratie. 

• Ongeveer 400 gevangenen wer
den vervroegd vrijgelaten dankzij 
de icoliektieve gratie die de 
Belgische regering uitvaardigde 
naar aanleiding van het Belgisch 
voorzitterschap van de EG. De ge
vangenisstraffen werden met een 
half jaar verminderd. 

• De Vlaming WIÊMed Êiellssen 
behaalde dinsdag een ritovenwin-
ning in de Tour. De Vlaamse Lim
burger veroverde ook de gele en de 
groene trui. Het was al van '85 
geleden dat een Vlaming nog eens 
in het geel gereden had. Die eer viel 
de Vlaming Vanderaerden te beurt. 
Het was een grote dag voor de 
Vlaamse wielrennerij. Dat moest 
ons toch even van het Vlaamse 
hart. 

• Freddy Willockx (SP) mag zich 
kampioen noemen in het leveren 
van politieke achterhoedegevech
ten. De federale minister van Pen
sioenen verzette zich tegen het 
voorstel van Vlaams minister De-
meester (CVP) om een eigen 
Vlaams pensioenfonds op te 
richten. Dat is volgens de SP-er de 
eerste stap naar de splitsing van de 
SZ. 

VROUWENHANDEL... 

MEER DAN EEN BORDEEL 
Verleden week maakte de onderzoeks-

kotnmissie Mensenhandel haar tussen
tijdsrapport bekend. De bevindingen l.v.m. 
de „medewerking" door sommige Gentse 
politieagenten zorgen voor het nodige ge-
gniffel, wat de onderzoekers in Antwerpen 
en in Luik te wachten staat is nog een 
vraagteken. Maar wat ging er aan de on-
derzoekskommissJe vooraf? Het boek van 
Chris de Stoop natuurlijk en het niet afla
tende werk van Patsy Sörensen, maar eer
der werd in het parlement ook aan de 
mensenhandel „gewerkt", o. m. door Willy 
Kuijpers en Nelly Maes. 

Mensenhandel- en uitbuiting zijn van alle 
tijden, tussen de Romeinse en Arabische 
slavenhandel tot de 19de eeuwse arbeids-
praktijken bestaat er weinig verschil. Van
daag de dag betekenen de groei van de 
mobiliteit, van de zwart-geldbehoeften, van 
drugshandel en toerisme nieuwe vormen van 
mensenhandel. Bovendien veranderen net
werken zo vaak van naam, van land en van 
eigenaar dat ze moeilijk uit te roeien zijn. 
Administraties noch politiekorpsen beschik
ken over voldoende middelen om het op een 
technologisch goed ingekapselde korruptie 
te halen. 

Aan Willy Kuijpers de vraag om daar een 
voorbeeld van te geven. 

W. Kuijpers: „Na de val van het ijzeren 
gordijn kreeg België onmiddellijk zo'n 
100.000 Poolse visum-aanvragen te vent/er
ken, daar was onze manklopende administra
tie niet tegen opgewassen. Bovendien heeft 
de migratiestop een handel in valse doku-
menten opgeleverd die op industrieel niveau 
draait, deze kontroieren kan enkel door 
goedgeoefende en goedbetaalde inspek-
teurs en daar ontbreekt het ons aan. 

Verder zorgen de banken vanop hun fiska
le eilanden voor het doorsluizen van de 
opbrengsten. Denk maar aan de ABN-Amro-
bank en de zogenaamde Bende van de 
l\/liljardair " 

• Eerder al heb je de schijnheiligheid van 
de overheid aangeklaagd... 

W. Kuijpers: „Op 18 maart jl legde me
vrouw Miet Smet de koning een uitvoerings
besluit voor in het kader van de strijd tegen 
de mensenhandel. En dit KB lekt reeds als 
een vergiet Een voorbeeld uit de tekst: De 
woonplaats van de kabaretartiest moet zich 
in een ander gebouw bevinden dan de ar
beidsplaats. 

Maar wat is de realiteit ? Iedereen weet hoe 
bars, kabaretten en bordelen voor en achter 
met andere adressen verbonden zijn. Ik heb 
voor mevrouw Smet en minister Wathelet op 
basis van gegevens van tipgevers zo'n wijk-
plannetje van Gent-Zuid uitgetekend. 

In dat KB wordt een kabaretartiest om
schreven en dat is een goede zaak op 
voonvaarde dat de dokumenten niet zomaar 
en dus aan de passende personen worden 
afgeleverd. Voor Vlaanderen werden alleen al 
in 1990... 1.430 artiesten-arbeidskaarten af
geleverd. Ontroerend hoe de Vlaamse ballet
wereld plots versterking kreeg vanwege 290 
Dominikaanse, 228 Filippijnse, 77 Thaise, 42 
Braziliaanse, 34 Roemeense en 30 Russi
sche... artiesten. Toevallig allemaal dames I 

Tel daar nog eens evenveel „artiesten" bij 
voor Brussel en Wallonië, het dubbele aantal 
voor Nederland en Luksemburg en dan weet 
je dat er zowat 10.000 buitenlandse kabaret-
artiesten de balletnoden van de hele Benelux 
komen oplossen!" 

• a n dit zomaar allemaal ? 
W. Kuijpers:,, Volgens mij is dit het ontdui

ken van artikel 380 van het strafwetboek, een 
artikel dat de prostitutie wil bestrijden. Door 
dit KB wordt de prostitutie, vooral door het 
gebrek aan EG-koördInatie en -inspektie, 
naar buiten toe geregeld. En dan zijn er de 
gemeenten die een gemeentelijke belasting 
heffen op het dienstpersoneel in de bars. 

In Antwerpen brengt die, ik noem het de 
vers-vleessektor, zo'n 7 miljoen fr op. Voor 
mij is dat een onrechtstreekse schending van 
het strafboek. 

Bij mijn navraag In Antwerpen bleek dat er 
maar een goeie 130 kabaretten, bars en 
sekshuizen geregistreerd staan. De teiefoorh 
gids leert je echter andere cijfers. Verder is er 
een niet te schatten aantal onwettigverblij-
venden die zich als een draaiende roulette 
naar en vanuit de buurlanden verplaatsen, 
f^aar de juridische strukturen die deze men
sen uitbaten blijven zo goed als buiten 
schot" 

• Heb ]e daar voorbeelden van ? 

W. Kuijpers: „Kris de Stoop beschreef ze 
in zijn boek Ze zijn zo lief meneer, de licentie-
student Kriminologie aan de RUG Jourik 
Vandervorst en de professoren Brice de Ruy-
ver en Cyriel Fijnaut verrichtten hierover goed 
wetenschappelijk werk Via Patsy Sörensen 
en twee mensen die het milieu verlieten, de 
Bruggeling Dirk Trioen en de Oostvlaming 
Willy Van Dam, kregen wij tal van gevevens. 
Alle inlichtingen leiden naar een goed bere
kend en juridisch verpakt vulgair geldgewin. 
Advokaten, financiële deskundigen en dok
ters begeleiden de pooiers en de agent
schappen technisch zeer goed. 

Maar er is nog meer, sommige beleidsver
antwoordelijken sluiten de ogen. Een aantal 
administratie- en politiemensen reikt de hand 
die achteraf gevuld wordt Het begint al op de 

(lees door biz. 11) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
ITET BELAMC YAK IIHBURP 

„De parlementaire onderzoekscommissie 
naar de vrouwenhandel schenkt erg slappe 
koffie Over de vrouwenhandel zelf wordt 
nauwelijks nog gesproken 

Alleen Antwerpen en Luik krijgen nog een 
beurt, omdat alleen die twee steden in het 
boek aan bod komen Niets belet dus de 
heren vrouwenhandelaars tot zolang hun ten
ten op te slaan buiten de toch al zo turbulente 
Waalse stad aan de Maas of buiten de 
Scheldestad" 
Mare Platel. 2 juli. 

HETLAAMNIEWS 
„In het licht van deze vaststellingen is het 

met uitgesloten en ziet het er zelfs naar uit, 
dat CVP en SP aansturen op een breuk, want 
geen enkele partij staat nog sterk genoeg om 
in het moeilijk begrotingsdossier van deze 
zomer een beslissing door te drukken " 
Laurent Panneels. 5 juli. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Dat een niet-onbelangrijk figuur als de 

voorzitter van het Limburgse Toekomstcon
tract en de SIM het risico neemt om een 
concreet smeergeldendossier openbaar te 
maken, mag met als een schokkend fait 
divers worden bestempeld Hier kan een 
modderoorlog uitbreken die Vlaanderen zeer 
zuur zal opbreken en dat is iets wat we -
uitgerekend in tijden van diepe recessie-
kunnen missen als kiespijn Daar is maar éen 
remedie tegen de waarheid i" 
René De Witte. 5 juli. < 

HETVOLK 
„De welvaart van ons land is, zoals men 

kan vaststellen, overgeleverd aan tegenstrij
dige verhalen van diverse groepen die alle
maal beweren het gelijk aan hun kant te 
hebben 

En intussen sturen de verkozenen des 
volks hun kat als er in het parlement over de 
centen moet worden gestemd i Er komen 
geen angstige vragen over de toekomst Of 
ze worden gesteld zonder grote overtuiging 
De zware voorspelling van Leysen wordt als 
prietpraat weggewimpeld Maar ze wordt ook 
met ontkracht In het beste geval wordt erop 
gewezen dat heel Europa in hetzelfde bedje 
ziek IS We zullen dus met alleen tenonder 
gaan> 

De neo-liberalen boeken terreinwinst door 
de burgers te lijmen met loze beloften over 
belastingvermindering en door het onder
huidse ongenoegen van de bevolking tegen 
de zogenaamde bemoeizucht van zuilen en 
drukkingsgroepen te exploiteren De socialis
ten zwichten voor het gemor van de werkers 
en pleiten voor een rustpauze in de sanering 
De christen-democraten grijpen vertwijfeld 
naar de 'grote waarden' om hun aftakeling af 
te remmen, maar blazen warm en koud als de 
indicatoren van de welvaart op storm staan 

Allemaal strooien ze zand in de ogen van 
de bevolking die van haar kant alleen maar 
wil horen wat ze graag hoort" 

Leo IVIarynIssen. 30 juni. 

*HET BELANG YAK LiMBURP 

„Het komt er vandaag op aan anders te 
durven denken over onze sociale zekerheid, 
vragen te durven stellen over venworvenhe-
den die gisteren best verdedigbaar waren, 
keuzes durven te maken die zo goed moge
lijk waarborgen dat er morgen nog een echte 
sociale zekerheid is, de moed hebben om te 
stellen dat in moeilijke tijden een andere 
sociale solidariteit denkbaar is dan in een 
periode van voorspoed Er zijn signalen dat 
dit proces op gang komt, het is nodig die 
beweging bewust aan te zwengelen Het is 
inderdaad al veel te lang vijf voor twaalf" 
Mare Platel. 29 juni. 

„De beschamende haast waarmee de 
Vlaamse slapjanussen ook nu weer door de 
Vlaamse knieën zijn gegaan, tart elke ver
beelding 

Ondenwerp van discussie is de schuimbek
kende nijd van sommige Franstaligen tegen 
het voorstel Suykerbuyk om in Vlaamse ge
meenten, vooral dan rond Brussel, zodanige 
maatregelen te nemen dat ook daar het recht 
op wonen een sociale venworvenheid blijft, 
dat ook daar kinderen van normaal verdie
nende Vlaamssprekenden en zelfs Franstali
gen kunnen blijven wonen Dat is vandaag 
met meer het geval Tenzij iemand het nog 
normaal vindt dat voor een behoorlijke een-
sgezinswomng zonder een echte tuin in een 
doodlopende propere straat 16 000 000 (zes
tien miljoen I) Belgische frank wordt ge
vraagd En blijkbaar ook betaald 

Het decreet Suykerbuyk of iets in die nch-
ting komt minstens een decennium te laat 
Vandaag is het dweilen met de kraan open 
De Vlaamse rand rond Brussel is eens en 
voorgoed een sociale katastrofe waar het 
recht op wonen, toch ook een van de rechten 
van de mens, alleen nog geldt voor de sterkst 
gepriviligieerden onder ons De Vlaamse poli

tieke klasse weet dat, ze mag het alleen met 
luidop zeggen Franstalig België verbiedt het 
haar" 
Mare Platel. 30 juni. 

„De samenleving kan er alleen maar beter 
bij worden als ALLE dekseltjes van ALLE 
kwalijk riekende potjes gelicht worden Poli
tiek Limburg moet nu met gaan uithuilen over 
die stoute journalisten die alleen maar zwart
gallige verhalen kunnen brengen en nooit 
eens toegeven dat de heren het toch zo goed 
doen en vooral zeggen Politiek Limburg 
heeft dit alleen aan zichzelf te danken De 
kristen-demokraten kunnen hun onafwend
bare elektorale teloorgang met alleen met 
verteren, ze slagen er ook met in een geprofi
leerd antwoord te geven zodanig dat zij dit 
ongunstige tij kunnen keren De socalisten 
hebben het blijkbaar moeilijk om met de 
nieuw ven/vorven Limburgse macht op een 
korrekte manier te leren omgaan Met als 
resultaat, een al maanden aanslepend over 
en weer schoppen onder tafel, in de onuitge
sproken hoop dat de andere met ai te duide
lijk laat blijken dat er inderdaad een onder
huids steekspel bezig is, dat het zelfs pijn 
doet Tot natuurlijk iemand vindt dat het 
inderdaad meer dan genoeg is, tot iemand de 
slappe koord waarop gedanst wordt gewoon 
doorknipt" 
Mare Platel. 4 juli. 

De Standaard 
„Vandaag redeneren bedrijfswereld en 

klanten heel anders dan toen Veel beter 
Kwaliteitszorg is met langer het wegselek-

teren van mislukte eksemplaren, maar de 
voorkoming van mislukkingen Integrale kwa
liteitszorg heet dat Die vergt konstante aan
dacht van alle werknemers voor de kwaliteit 
van het produkt en het vlekkeloos afwerken 
en afleveren ervan 

De ondenwijswereld lijkt helemaal met mee 
te zijn met deze evolutie Van de produktie 
waar zijn werknemers een schooljaar lang 
aan werken, keurt het Vlaams leerplichton-
den/vijs nog altijd vijf procent af Elk jaar 
opnieuw gaan zowat 45000 leerlingenjaren 
verloren 

Dat IS verschrikkelijk veel Geen enkel Eu
ropees land -op Wallonië na- kent zulke hoge 
cijfers Deze vaststelling is geen beschuldi
ging Het IS een uitnodiging tot bezinning " 

Guy Tegenbos. 30 juni. 

ELSEVIER 
"Mijn liefde voor de fiets was dit jaar 

heviger dan ooit Ik eet al maanden geen 
Ijsjes meer" 
Greg Lemond. 2 juli. 
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HORIZON 

G-7: CHE BELLA FIGURA! 
In mijn Horizon over de laatste bijeenkomst van de G-7 in 

Duitsland (zie WIJ van 17 juli 1992) heb ik de kritiek 
geresumeerd op de formule van de G-7 bijeenkomsten 
waarop de zeven sterkst geïndustrialiseerde, Westerse 
landen jaarlijks bijeenkomen om, zoals oorspronkelijk was 
voorzien, enkele informele afspraken te maken om er voor 
te zorgen dat zij in de internationale ekonomie een 
leidende rol zouden kunnen blijven spelen. 

Zoals na mijn résumé kon worden vastgesteld, was 
zowat iedereen akkoord om te stellen dat de laatste 
bijeenkomst vooral, hoogstens de gelegenheid was ge
weest voor een diplomatieke familiefoto, een protokolair 
ballet en, zoals ik schreef, in ieder geval meer gegestiku-
leer dan werkelijke aktie. 

De drukke berichtgeving over de voorbereiding van de 
G-7 die op 6 en 7 juli te 
Tokio doorgaat heeft deze 
ontleding op dramatische 
wijze bevestigd. 

Ondertussen is er ook de 
kritiek bij gekomen dat deze 
bijeenkomsten meer en 
meer een elitaire groep zijn 
geworden waarop niet alle 
belangen van de geïndustri
aliseerde landen behooriijk 
worden behandeld. De G-7 
beschikt niet over enige or
ganisatie die voor de follow-
up der ,,afspraken" zou 
kunnen zorgen. Daartegen
over staat dat er geen spra
ke is van enig G-7-direktori-
um, een soort van wereldre
gering van de sterkste lan
den. 

Ook nieuw is sedert enke
le maanden de vraag of de 
G-7 inderdaad wel de verza
meling is van de sterkste ekonomische machten ter wereld. 
Enkele Zuid-Oost-Aziatische landen zoals China bv. ko
men, al naargelang de gebruikte kriteria, meer in aanmer
king om in deze groep te zetelen dan bv. Canada of Italië 
maar dan vergeet men het kriterium van de demokratie en 
de mensenrechten. 

Een laatste nieuwigheid is tenslotte dat wij deze keer in 
dit teater rechtstreeks meespelen. De eerste minister van 
België zit, in zijn hoedanigheid van EG-voorzitter, mee aan 
tafel en vertegenwoordigt samen met een kommissielid, de 
Europese Gemeenschap. Een dergelijk optreden veron
derstelt van onze diplomatie een bijzonder grote inspan
ning die, in de gegeven omstandigheden, nog belangrijker 
is dan ooit tevoren. 

Welke zijn inderdaad de omstandigheden waarin de 
huidige G-7 bijeenkomt? 

In de eerste plaats: vrijwel alle deelnemers staan poli
tiek, in hun eigen land, op zeer zwakke benen. Welnu, hoe 
zwakker de deelnemers aan een dergelijke werekdtopkon-
ferentie hoe minder zij geneigd zijn om duidelijke afspra
ken te maken. Misschien geldt alleen voor de enige vrouw 
namelijk de Canadese eerste minister Kim Campbell hier 
een uitzondering, maar daarmee is de top niet gered. 

Daar tegenover staat dat de ekonomische recessie veel 

scherper is geworden dan tevoren. Het zopas gepubliceer
de OESO-jaarverslag geeft toe dat wij ons tot nu toe vergist 
hebben toen we stelden dat 1994 een groei van 2% zou 
meebrengen In de geïndustrialiseerde landen. Het blijkt dat 
we nauwelijks 1% zullen realiseren. 

Het Amerikaanse Pariement zou dringend maatregelen 
moeten treffen om het USA-deficiet zo snel mogelijk terug 
te dringen. Beslissingen terzake zijn nog steeds niet 
gestemd maar toch begint de Amerikaanse president op 
basis daarvan reeds aanspraken te maken op allerhande 
maatregelen die vooral door Japan maar ook door Duits
land zouden moeten getroffen worden om de wereldeko-
nomie aan te zwengelen. 

Het belangrijkste dossier wordt echter het dossier van de 
internationale handel en van de GATT die al sedert 1990 

had moeten opgelost zijn 
toen de wereld-GATT-kon-
ferentie te Brussel op de 
Heizel bijeenkwam. 

Indien voor 15 december 
een oplossing uit de bus 
komt dan zou er leder jaar 
voor meer dan 6.000 miljard 
Bfr. ekstra handel tot stand 
komen. Indien er geen be
slissing komt (en het ziet er 
naar uit dat dit de juiste 
hipotese is) dan is het ge
vaar voor protektionisme en 
voor verder gezette bilatera
le afspraken en delokalisatie 
werkelijk reëel. 

Dit betekent bv. dat wij 
Oost-Europa niet voldoende 
zouden helpen, dat wij ons 
zouden blijven verzetten te
gen de aankomst van Oost-
europese produkten. An
dersom moeten wij ons ver

wachten aan een onkontroleerbare toevloed van immigran
ten uit de Ooseuropese landen. 

Men merkt dat alles aan alles samenhangt. 
De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa 

veriopen zeer stroef: landbouw en staal zijn de jongste tijd 
voortdurend in de aktualiteit maar ook de relaties tussen de 
VSA en Japan en tussen Japan en de Europese Gemeen
schap zijn aan alle kanten lek. 

Men venwacht dus véél, te véél van de show-bijeenkomst 
van Tokio. Ik herhaal dus wat ik op 17 juli van vorig jaar 
vooropstelde: de wereld zou beter gediend zijn bij stille 
diplomatie en afspraken die door de,,sherpa's" voldoende 
zouden voorbereid zijn. De ekonomische recessie en de 
daaruit volgende werkloosheid die, in geval van mislukking 
van de top, de prijs zijn die de ganse wereld zal betalen 
voor de steeds weerkerende ritus van deze operette
bijeenkomsten, is véél te dramatisch. 

De volgende bijeenkomst zal in Italië worden gehouden. 
Welnu, de Italianen kennende met hun behoefte aan 
uiteriijk vertoon, kan ik mij niet voorstellen dat zij de eersten 
zullen zijn om een dergelijke operette-formule af te schaf
fen. Integendeel: de G-7, che bella figura I 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

WOONRECHT 
TER DISKUSSIE 

D
AT het voorstel van dekreet Van 
Vaerenbergh-Suykerbuyk over 
het woonrecht bij de Franstali-
gen niet op gejuich onthaald 
werd, kon makkelijk voorspeld 
worden. De gevoeligheid voor 
„de rand" ligt bij de Franstali-
gen die er wonen en daarbuiten 
zo groot, dat elke regeling die 
de Vlamingen trachten uit te 
werken voor de immense pro

blemen in dit gedeelte van hun grondgebied 
al onmiddellijk het grootste wantrouwen op
roept. Met Mare Platel kan het voorstel van 
de twee Vlaamse Raadsleden omschreven 
worden als een poging om in Vlaamse ge
meenten, vooral dan rond Brussel, zodanige 
maatregelen te nemen dat ook daar het 
recht op wonen een sociale verworvenheid 
blijft, dat ook daar kinderen van normaal 
verdienende Vlaamssprekenden en zelfs 
Franstaligen kunnen blijven vifonen. Want 
dat is vandaag niet meer het geval. 

Volgens Platel komt het dekreet Suyker-
buyk-Van Vaerenbergh zelfs een decennium 
te laat: Vandaag is het dweilen met de 
kraan open. De Vlaamse rand rond Brussel 
is eens en voorgoed een sociale katastrofe 
waar het recht op wonen, toch ook een van 
de rechten van de mens, alleen nog geldt 
voor de sterkst gepriviligieerden onder ons. 
Zo zwart zouden we het nu zelf niet willen 
zeggen, maar dat het hoog tijd is wat aan 
de rand-problemen te doen, lijdt geen twij
fel. 

ETNISCHE ZUIVERING 
In de Kamer brachten enkele volksverte

genwoordigers nochtans een andere me
ning naar voor. PRL-er Daniël Ducarme 
vindt dat het voorstel in strijd is met de 
Europese verdragen. Volgens die verdragen 
moet het Europees burgerschap alle bur
gers in staat stellen zich om het even waar 
in de Europese Gemeenschap te vestigen. 
Ducarme meende dat de goedkeuring van 
het voorstel tot een zuivering zou leiden, 
een taalkundige zuivering voor Vlaams-Bra
bant en misschien binnenkort een etnische 
zuivering. 

FDF-voorzitter Clerfayt ging nog een stap
je verder: hij vindt dat het voorstel vooral in 
strijd is met de rechten van de mens. Cler
fayt noemde de filosofie van de tekst zelf 

verwerpelijk. Het gaat hier om de filosofie 
van de kulturele homogeniteit van een 
grondgebied door diskriminerende praktij
ken. Clerfayt herhaalde nog eens het geken
de FDF-standpunt, dat de huidige grenzen 
van de Brusselse rand en Voeren moeten 
herzien worden. In een reaktie op deze gro
ve beschuldigingen tegen de Vlaamse Raad 
stelde SP-er Fred Dielens het volgende: In 

Verleden week konden in het ka
merhalfrond de Franstaligen alle 
kommunautaire duivels nog eens 
heerlijk loslaten. De aanleiding 
vormde het voorstel van dekreet 
Suykerbuyk-Van Vaerenbergh, 
dat het woonrecht in bepaalde 
gemeenten aan wetteli|ke voor
waarden wil onderwerpen. We 
berichtten reeds herhaaldelijk 
over dit voorstel van dekreet. 
Onze lezers zullen zich herinne
ren dat de Franse gemeenschap 
hiertegen een beiangenkonflikt 
inriep. In het kader van het huis
vestingsprogramma voor 
Vlaams-Brabant meldden we ver
leden week nog dat de Vlaamse 
regering voor de Vlablnvest-ap-
partementen enkele belangrijke 
krrteria uit het voorstel Van Vae
renbergh-Suykerbuyk overnam. 
Verleden dinsdag werd premier 
Dehaene in de kamer geïnterpel
leerd door Ducarme (PRL), Anne-
mans (Vlaams Blok), Clerfayt 
(FDF), Van Vaerenbergh (VU), De 
Decker (PRL), Aelvoet (Agaiev) 
en Simons (Ecolo). Het was ble-
zonder leerrijk hoe de Franstali
gen een in wezen sociaal voorstel 
van dekreet ombogen tot al wat 
bruin en zwart ziet. 

Quebec dringt de overheid door tot in het 
privé-leven en in het kommerciële leven. 
Daar zijn zelfs alle privé publikaties verplicht 
in het Frans. Noemt U dat dan „les droits de 
l'homme ? 

Etienne Van Vaerenbergh zorgde even
eens voor wat Vlaams weerwerk. Hij vond 
de bezorgdheid van de Franstaligen voor de 

individuele rechten van de mens maar ver
dacht. Vergeten ze dan ineens de toestand 
in Brussel, waar een recente studie heeft 
aangetoond dat de Vlamingen meestal niet 
in hun taal worden onthaald, vooral niet in 
de OCMW-ziekenhuizen ?, vroeg het VU-ka-
merlid zich af. Van Vaerenbergh venwees 
verder naar soortgelijke beperkingen van 
het woonrecht in het buitenland, o.m. in 
Nederland, op de eilanden Man en Guern
sey, in Denemarken en in Zwitserland. Is het 
daar ook strijdig met de mensenrechten? 
De kritikasters vergeten dat in bepaalde ge
vallen het individueel recht moet wijken voor 
het kollektief recht, aldus Van Vaerenbergh. 
En dat is in feite waar het om draait: de 
kollektieve rechten van de Vlamingen uit de 
rand om in hun eigen streek te blijven wo
nen worden immers geschonden. 

Van Vaerenbergh had zich de moeite wel 
kunnen besparen om uit te leggen dat in 
sommige gevallen kollektieve rechten pri
meren op individuele rechten. Want de PRL-
er Armand De Decker herhaalde nog eens 
het bekende Franstalige liedje. Hij noemde 
het voorstel Van Vaerenbergh-Suykerbuyk 
ongrondwettelijk, en in strijd met het Ver
drag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden. Hij 

WIJ - 8 JULI 1993 10 



WETSTRAAT 

MEER DAN EEN BORDEEL 
somde als enige beperkingen op de natio
nale of openbare veiligheid op, en gezond
heidspreventie 

GEVAARLIJK 
PRECEDENT 

De Decker zei te kunnen begrijpen dat de 
Vlamingen vrezen dat de Brusselse randge
meenten worden verfranst In alle grootste
den IS er een zekere uittocht naar de rand 
Dat verschijnsel doet zich ook voor in Brus
sel, dat een tweetalige hoofdstad en de 
tweede belangrijkste Franstalige stad van 
Europa is Het is absurd met dekreten of 
reglementen een natuurlijke evolutie te wil
len ombuigen, aldus De Decker De PRL-er 
kreeg weenwerk van CVP-fraktieleider Ene 
Van Rompuy, die zich afvroeg of het met de 
logika zelf is dat men de eigen behoeftige 
inwoner voorrang verleent als een sociale 
woning moet worden toegekend Wanneer 
zal de frankofonie inzien dat ze geen Von 
Rundstedt-offensief meer hoeft te voeren, 
want dat de taalgrenzen voor eens en voor 
altijd vastliggen ?, aldus Van Rompuy 

De PRL haalde ook fors uit naar de Vla
mingen, die volgens hem verhinderden dat 
de Kamer over de zaak een gemotiveerd 
advies uitbracht De Decker noemde dit een 
gevaarlijk precedent De waarheid ligt wel 
enigszins anders dan De Decker ze verkon
digt Magda Aelvoet (Agaiev) schoof de 
schuld voor de mislukking van de overleg
procedure in de schoenen van de PRL Er 
waren nochtans uitwegen uit dit konflikt, 
maar de PRL heeft die uitwegen meteen 
geblokkeerd Volgens Aelvoet was het voor
stel van voorzitter Nothomb genuanceerd 
en aanvaardbaar, maar sloeg een amende
ment van de PRL-er Ducarme de deur dicht 
Dat was trouwens ook de bedoeling van de 
indiener h/leteen reageerden Volksunie en 
CVP even scherp, aldus Aelvoet, die aan
kondigde het voorstel Nothomb over te ne
men om uit de patstelling te geraken 

Magda Aelvoet vroeg zich af waarom de 
Franstaligen zich zo druk maken over een 
voorstel waarover in Vlaanderen met eens 
een meerderheid bestond, en waarvan ook 
de Vlaamse regering afstand had genomen 
Het oorspronkelijke voorstel Van Vaeren-
bergh-Suykerbuyk werd inderdaad geamen
deerd na negatieve adviezen van de Raad 
van State Etienne Van Vaerenbergh was na 
het debat de mening toegedaan dat er geen 
sprake is van een belangenkonflikt, en 
evenmin van een bevoegdheidskonflikt 

In zijn antwoord hoedde premier Dehaene 
zich voor een persoonlijke stellingname Ik 
zal de procedure korrekt verderzetten en al 
het mogelijke doen om tot een konsensus 
te komen, verklaarde de premier 

(pdj) 

(vervolg van biz 7) 

stoep bij de portiers, dan de kelners, de 
lijfwachten, de chauffeurs, de geldoverbren
gers, de zogenaamde impressario's en de 
pleegmoeders, zij verdienen mee de krui
mels en zwijgen als vermoord 

In de koelissessen soefleren de advokaten, 
door hun akademisch gevormde geest en 
hun deontolgie zijn zij eigenlijk de éérste 
schuldigen, samen met de banken Hun 
zogenaamde zwijgplicht dekt ze af voor wat 
eigenlijk nooit afgedekt zou mogen worden 
De klassieke omkoperij en gunstenvenver-
ving tot chantage bij de ambtenarij toe ge
beurt in hoofdzaak door enkelen In wezen 
verschilt deze hele struktuur met zo sterk van 
de hormonenhandel, van de EG-ven/alsing, 
van de wapenhandel, de drugsmafia of de 
lage loonhandel en arbeidspooierij Hij zijn 
kankerende maatschappijziekten die enkel 
door een goeduitgerust en goedwerkend 
politie- en gerechtelijk apparaat kunnen be
dwongen worden " 

• Wie ligt aan de basis van deze mensen
handel ? 

W. Kuijpers: „Hef onderzoek dat ik ooit in 
Ghana verrichtte opende mij de ogen In de 
hoofdstad Accra heb ik zo'n ronselagent-

„IK GA NOOIT 
WINKELEN IN GENT!" 

Sedert enkele jaren volgen de sena
toren Nelly Maes en Willy Kuijpers het 
maatschappelijk-pijnlijk dossier van de 
mensenhandel Als euro-parlementslid 
trok Kuijpers in 1988 in Ghana de wer
king van de ronselagentschappen na 

Op 20 juni 1990 interpelleerde Nelly 
Maes minister Wathelet over het feit dat 
men in Gent „buitenlandse vrouwen in 
de winkel kon kopen " De PSC'er 
Wathelet trachtte te ironiseren en ant
woordde „Ik ga nooit winkelen in 
Gent " Maar verder zorgde hij wel voor 
een struis antwoord dat echter m b t de 
uitvoenng ervan in de steigers bleef 
steken 

Nelly Maes bleef Wathelet op de voet 
volgen met nog meer vragen en tijdens 
zijn herstelpenode vuurde Kuijpers met 
minder dan 35 vragen af over het ge
brekkig toezicht door de uitvoerende 
macht 

Mensenhandel blijkt veel meer te zijn 
dan een helverlicht bordeel, het gaat 
hem om de wereld die er achter schuilt 
en daar schijnt doorgaans weinig licht 
Het IS te hopen dat de onderzoekskom-
missie daar verandenng in brengt 

schap bezocht Het werkte zowel voor kandi
daat-asielzoekers, karakterdanseressen, 
dienstpersoneel als met escortburo's en tel
kens met opdrachtgevers in Brussel, Charle
roi, Antwerpen, Gent, Londen, of Rotterdam " 

• Een vorm van „ontwikkelingssamenwer-
l(ing" zoals iemand van onze Buitenland
administratie beweerde... 

W. Kuijpers: „Natuurlijk hebben deze op
drachtgevers mets met ontwikkelingssamen
werking te maken' De waarheid is dat onze 
Benelux- en EG-diplomaten, de vervoers
maatschappijen en de Dienst voor Vreemde
lingenzaken op dit vlak met voldoen Zij 
zouden in de betrokken landen een ontra-
dingsbeleid moeten uitlokken en zelfs eisen 
Bovendien spelen vele betrokken landen vals 
spel De uitgewekenen brengen voor een 
goed deel de valuta aan die deze miserielan-
den schreeuwhard kunnen gebruiken De 
armoede is de teeltbodem voor de uitbuiting 
want naast de vrouwenhandel krioelt het er 
van de arbeidsmisbruiken in de konfektie, de 
bouw, en bij herstel- en huishoudelijk werk 

En dat geldt met alleen voor Afrika Wan
neer men in Leuven „Polen buiten'" zou 
roepen dreigen er vele studentenhuizen door 
gebrek aan onderhoud in mekaar te storten " 

• Over de Dienst Vreemdelingenzaken 
stelde je tal van vragen... 

W. Kuijpers: „Reeds in december '92, 
maar minister Tobback moet de meeste daar
van nog beantwoorden De lezer moet weten 
dat minister Wathelet dit deel van zijn be
voegdheid aan Binnenlandse Zaken heeft 
afgestaan Een vergiftigd geschenk want de 
hele dienst zit dichtgeslibd te veel visumaan-
vragen, te weinig personeel en een gebrekki
ge uitrusting Altijd hetzelfde liedje " 

• Hebben de Schengen- en Trevlakkoor-
den dan geen nut? 

W. Kuijpers: „Natuurlijk, maar ze moeten 
wél uitgevoerd worden Het over de grenzen 
uitwijzen blijkt bijna steeds een lachterje te 
zijn De staatsgrenzen vormen enkel nog 
teoretische soevereimteitslijnen waar kontro-
le weinig betekenis heeft Nog geen 5% van 
alle fraude en misdaad werd de jongste jaren 
aan de Europese binnengrenzen vastgesteld 

Acht Europese landen vonden mekaar in 
het Luksemburgse Schengen om er één 
Europese opsponngs- en rechtsruimte uit te 
bouwen Op 1 julijl gingen deze akkoorden 
van start maar bij ons blijkt het nodige perso
neel daan/oor met geoefend te zijn Het 
terugwijzingsbeleid naar de landen van her
komst moet én met sterke hand én vlug 
doorgevoerd worden l^aar dat is met het 
geval, alleen al in de stad Luik zweven zo'n 
1500 afgehandelde uitwijzingsdossiers 
reeds maanden in het luchtledige " 

(mvl) 
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OMSLAGVERHAAL 

VLAANDEREN 
IN DE UITVERKOOP ? 

V
OLGENS een recente studie, 
uitgevoerd door prof. Herman 
Daems (KUL) in opdractit van 
de Koning Boudewijnsticii-
ting, blijkt dat in België, het 
aandeel van de buitenlandse 
dochterondernemingen in de 
industriële sektoren de jong
ste 25 jaar gestegen is van 
22% tot 59%. Bovendien zou 
de invloed van buitenlandse 

ondernemingen in België 4,5 keer groter zijn 
dan in Denemarken en 3 keer groter dan in 
Nederland. Uit statistieken blijkt dat Frank
rijk wat overnames betreft bij ons aan de 
top staat. In de periode 1985-1990 realiseer
den Franse bedrijven maar liefst 59 overna
mes van de in totaal 222 in België. Zij 
worden hierin op de voet gevolgd door Ne
derland dat borg staat voor 57 overnames. 
Uit een Brits onderzoek blijkt echter dat de 
gemiddelde Franse overname in 1991 35 
keer groter is dan de Nederlandse. De ver
klaring is eenvoudig: Nederland koncen-
treert zich op de overname van KMO's. 

In een aantal Franse tijdschriften werd 
zeer recent de teorie ontwikkeld als zou 
Frankrijk een bewuste overnamestrategie 
uitwerken. De Franse regering zou, na de 
val van de Berlijnse Muur, en de daaropvol
gende uitbreiding van de markt voor de 
Bondsrepubliek met 16 miljoen Oostduit
sers, op zoek zijn naar een soort ekonomi-
sche anneksatie van België. Hierin past ui
teraard een overnamepolitiek perfekt. 

'oicenkmnWi 

BELGIË, EEN 
GEMAKKELIJKE 
PROOI 

Waar er in Frankrijk allerlei beschermings-
konstrukties worden opgezet om „vijandi
ge" buitenlandse overnames in strategische 
sektoren te voorkomen, is België, alleszins 
wat dat betreft, het meest „open" land. 
Daarenboven oefent Vlaanderen nog een 
bijzondere aantrekkingskracht uit door z'n 
centrale ligging. Vlaanderen is bovendien 
het land bij uitstek van de familiale KMO. 
Door een lakune in onze vennootschaps
wetgeving, waardoor het met mogelijk is 

Rara welke bedrijven zijn nog in Vlaamse handen ? (foto archief WIJ) 

een onderscheid te maken tussen kapitaal 
en management (de meerderheidsaandeel
houder heeft het voor het zeggen) worden 
deze KMO's vaak slachtoffer van een over-

ledereen heeft er ondertussen 
wel zijn gedaclrt over gezegd: de 
verankering van ekonomisch 
strategische sektoren in Vlaande
ren. Op 3 juni j. l. werd er in 
Brussel door Elsevier zelfs een 
heuse studiedag aan gewijd, in
schrijvingsprijs: 11.900 fr. Onge
twijfeld een indikatie dat er ern
stige problemen zijn met het 
„Vlaamse" karakter van onze 
ekonomie. AAaar waf is er in feite 
aan de hand ? Staat Vlaanderen 
in de uitverkoop en wordt het een 
Frans wingewest? 

name op het moment dat ze hun familiaal 
carcan willen ontgroeien. 

Uit een onderzoek van de KUL-socioloog 
Filip Vandenbroeke blijkt dat de top van de 
grootste holdings, financiële en industriële 

ondernemingen in België voor 80% uit Fran
sen of Franstaligen bestaat. Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat er heel wat 
verbindingen lopen tussen de Belgische en 
Franse ekonomische toplaag. Het Franse 
kapitaal ondersteunt dan ook graag de be
staande Belgische, Franstalige bolwerken 
met know-how, mensen en kapitaal in ruil 
voor een versterking van de Franse greep 
op België en Vlaanderen in het bijzonder. 
Pleiten voor een „Belgische" verankering 
wordt in dat licht niet veel minder dan het 
binnenhalen van het paard van Troje. 

HOE VERANKEREN?" 
Als er al diskussie is over de vraag of er al 

dan niet verankerd moet worden, nog veel 
groter is de diskussie hoe dat dan moet 
gebeuren. Prof. Paul De Grauwe, VLD-sena-
tor, stelt het zeer eenvoudig als volgt: „De 
besfe manier van verankering bestaat erin 
een ekonomisct) klimaat te sctieppen dat 
tiet oprictiten en hef uitbreiden van bedrij
ven in Vlaanderen bevordert." Dit kan enkel 
door de beheersing van de loonkost, de 
stimulering van wetenschap en onderzoek 
en het bevorderen van het aandelenbezit. 
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Het merendeel van deze maatregelen heeft 
Vlaanderen met zelf in handen Aanpassin
gen aan de vennootschapswetgeving, wraar-
door het mogelijk wordt een schot te plaat
sen tussen kapitaal en management, fiskale 
maatregelen waardoor het voor Vlamingen 
interessant wordt om in eigen bedrijven te 
investeren, eventueel afschermingskonstruk-
ties om buitenlandse overnames af te we
ren, het zijn stuk voor stuk maatregelen 
waarover Vlaanderen zelf, voorlopig althans, 
geen zeggenschap heeft 

Op het kabinet van de Vlaamse minister
president Luc Van Den Brande cirkuleren 
reeds een hele tijd nota's over de mogelijke 
opnchting van een ankerholding In het ka
pitaal van deze holding zou voor 25% ge
participeerd worden door de GIMV, 25% 
door institutionele beleggers en de rest op 
de beurs worden verhandeld Allicht een 
zeer waardevolle denkoefening, ware het 
met dat de positie van de GIMV op dit 
moment zéér ter diskussie staat Het „ge
knoei" in het KS-dossier, en de recente 
onwikkelingen in verband met de Boel-werf 
doen vermoeden dat elke konstruktie met 
de GIMV voor onbepaalde tijd in de onder
ste lade van de minister-president zal opge
borgen worden 

PRIVATISEREN, 
VERANKEREN, 
VERSTAATSEN 

Naar aanleiding van de aan de gang zijn
de federale pnvatiseringsronde kan je te
recht de vraag stellen laat Vlaanderen hier 
met opnieuw een kans op verankeren lig
gen? 

Als de ASLK, de NMKN, het CBHK, de 
NIM en BELGACOM zomaar onderhands 
aan de meest biedende - buitenlands of 
met - worden uitverkocht, dan is daar 
steeds weer een stuk Vlaams belastingsgeld 
of spaargeld bij Als we een aantal van die 
„Belgische kroonjuwelen", geheel of ten 
dele in Vlaanderen willen verankeren, dan 
ziet prof Jef Vuchelen (VUB) in een recente 
vrije tribune (De Standaard, 5 juli 93) twee 
pistes • een sterke en een zwakke veranke
ring 

Een sterke verankeringsvorm die een sig-
nifikante kontrole van de Vlaamse overheid 
moet inhouden op een belangrijke participa
tie in Vlaamse of Belgische bedrijven Een 
zwakke vorm is die waar Vlaamse beleg
gers, verenigd in welke vorm dan ook, de 
plaats van de Vlaamse overheid innemen 

Het verankenngsdebat moet dus drin
gend tot een besluit komen Met de privati-
senngen voor de deur moet Vlaanderen nu 
stelling nemen Vlaanderen uitverkopen kan 
toch mét de bedoeling zijn ' 

(jg) 

GIMV: DE VLAAMSE 
OVERHEIDSHOLDING 

Door de vermeende onregelmatigheden bij 
KS - via Gimvindus een 100% dochter van 
de GIMV - moet ook de Gewestelijke Inves
teringsmaatschappij voor Vlaanderen tegen
woordig een stroom van kritiek slikken En 
dan zijn er nog de onduidelijke relaties tussen 
GIMV en de Nederlandse Begemanngroep 
(zie WIJ, 1 juli j I) Voor de liberale VLD en 
voor CVP-voorzitter Herman Van Rompuy is 
de konklusie inmiddels duidelijk privatise
ren I Nochtans kan de GIMV fraaie resultaten 
voorleggen en zou het een blunder zijn het 
kind met het badwater weg te gooien 

DRIEFUNKTIES ~ 
In 1962 werd de NIM (de Nationale Investe

ringsmaatschappij) opgericht die de rol van 
ontwikkelingsbank op zich moest nemen 
Samen met de geplande filialen per gewest, 
de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, 
diende de NIM via het aanbrengen van tijde
lijk risikokapitaal het pnve-ekonomisch initia
tief te ondersteunen 

Vanaf 1976 voorzag een nieuwe wetgeving 
bijkomende opdrachten voor de NIM, nl het 
bevorderen van het overheidsinitiatief en het 
waarnemen van opdrachten voor rekening 
van de overheid Men wou direkte staatsinter
ventie vermijden, en dus werd gekozen voor 
de omweg via een autonoom orgaan, los van 
wetgever en uitvoerende macht Ook van
daag nog ven/uit de GIMV-groep de drie 
funkties van investeringsmaatschappij, hol
dingsmaatschappij en de ekspertfunktie voor 
opdrachten van de Vlaamse regering 

De wet van 4 augustus 1978 tot ekonomi-
sche heroriëntering droeg dan de oprichting 
per gewest van een heuse investeringsmaat
schappij op voor het op gang brengen van 
industriële projekten Op 16 november 1979 
werden via een koninklijk besluit de statuten 
van de GIMV goedgekeurd De GIMV nam de 
vorm aan van een naamloze vennootschap 

De regionalisenng van België bracht de GIMV 
verder onder de bevoegdheid van het Vlaams 
Gewest 

Volgens een aantal Franse tijdschriften zou Frankrijk een bewuste overname
strategie van Belgische bedrijven uitwerken. Een soort ekonomische anneksa-
tie van België. (foto oann) 
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KONTROLE 
Een van de kritieken op de GIMV is dat de 

groep, die tenslotte met overheidsgeld werkt, 
een te grote autonomie heeft en aan elke 
kontrole ontsnapt. Dit wordt tegengesproken 
althans door Raynier van Outryve d'Ydewalle, 
voorzitter van de GIMV. De GIMV is een 
naamloze vennootschap, waarop de normale 
kontrolemechanismen van toepassing zijn. 
De Vlaamse overheid kan als hoofdaandeel
houder haar rechten laten gelden. De GIMV-
rekeningen worden gekontroleerd door drie 
verschillende bedrijfsrevisoren. 

Bovendien kan de Vlaamse Regering een 
oogje in het zeil houden via haar twee rege-
ringskommissarissen. En tenslotte is er nog 
de kontrole door het Rekenhof (een nationaal 
orgaan!) voor die taken die de GIMV als 
ekpert voor het Vlaamse Gewest uitvoert, wat 
in het jargon de derde funktie van de GIMV 
wordt genoemd. 

Deze kontrole vindt de voorzitter voldoen
de : „Wanneer men een opportuniteitskontro-
le wil invoeren op elke transaktie die de GIMV 
doet, moet men meteen de gedachte opge
ven van een autonome en professioneel 
handelende GIMV." 

Dit alles betekent meteen dat het Rekenhof 
geen en de Vlaamse regering weinig kontrole 
heeft op bijvoorbeeld het KS-dossier, dat de 
GIMV beheert in het kader van haar holding-
funktie. Het betekent meteen ook dat waar de 
Vlaamse regering nog wat kontrole heeft, de 
kontrole door de wetgevende macht, het 
Vlaams parlement zo goed als onbestaande 
IS. Het evenwicht zoeken tussen autonomie 
en kontrole is inderdaad een kunstgreep. 

GOEDE RESULTATEN 
Hoofdopdracht en maatschappelijk doel 

van de GIMV zijn dus het nemen van partici
paties die moeten bijdragen tot de uitvoering 
van de industriële politiek van het Vlaams 
Gewest. Hierbij moeten zoveel mogelijk so-
ciaal-maatschappelijke als kommerciële oog
merken gehanteerd worden. Momenteel is de 
GIMV-groep een holding met participaties in 
ongeveer 500 ondermeningen. Een porte
feuille die ongeveer 43 miljard waard is. 

Een aantal opdrachten werd toevertrouwd 
aan de dochteronderneming Gimvindus. 
Deze treedt op als overheidsbeheerder van 
ondermeer de vroegere nationale sektoren 
(waaronder steenkool en dus de KSI), van 
Aquafin, de uitvoerder van het afvalwaterbe-
leid en van Domus Flandria, het beleidsin
strument voor een versneld sociaal woning-
beleid. 

En de GIMV zou het bedrijfsekonomisch 
behoorlijk doen, blijkens het jaarverslag van 

De top van de grootste holdings, financiële en industriële ondernemingen in 
België bestaat voor 80% uit Fransen of Franstaligen. (foto zafar) 

1992 dat onlangs aan de pers is voorgesteld. 
De groepswinst bedroeg 1,6 mijlard frank, 
een vooruitgang met 10% in vergelijking met 
1991. De winst van de moedermaatschappij, 
GIMV nv, klom met 50% tot 896 miljoen frank. 

De verschillende dochtermaatschappijen 
van de GIMV deden het eveneens behoorlijk 
op twee uitzonderingen na. Het lake Off 
Fonds, dat startkapitaal ter beschikking stelt 
van jonge ondernemers in Vlaanderen, boek
te een klein verlies van 400.000 frank. De 
Kempense Steenkoolmijnen keek tegen een 
groter verlies aan. Volgens het jaarverslag 
was er volgens voorlopige cijfers bij KS in 
1992 een verlies van 5 mijljard frank, het 
gevolg van de eksploitatieverliezen in de 
Westelijke mijnzetels. 

De sterke ekspansie die de GIMV de voor-
bi)e jaren kende, noodzaakt volgens het jaar
verslag bijkomende financiële middelen. 
Voorzitter van Outryve d'Ydewalle rekent 
erop dit jaar 1,25 miljard vers kapitaal te 
bekomen van haar hoofdaandeelhouder, de 
Vlaamse overheid. Het grootste gedeelde 
ervan, 800 mijloen, zal komen van de omzet
ting van schulden in kapitaal. 

VERANKERING 
De GIMV afschrijven op basis van het KS-

verhaal lijkt dus zeer voorbarig. De financiële 
resultaten zijn gunstig en ook op het vlak van 
de tewerkstelling heeft de GIMV volgens haar 
voorzitter op een hoorzitting in de Kommissie 
voorEkonomie in de Vlaamse Raad bijgedra
gen tot het scheppen van „honderden nieu
we duurzame arbeidsplaatsen. Ook de indi-
rekte tewerkstelling is aanzienlijk." 

De GIMV vervult vandaag zeker een rol van 
„hefboom" in de Vlaamse ekonomie. Wie 
weet speelt ze morgen een belangrijke rol in 
de Vlaamse verankering van bepaalde strate
gische sektoren, een idee dat de Vlaamse 
beweging met ongevoelig kan laten. Dat dan 
wel de kontrole op deze overheidsholding 
wat moet aangepast worden is mogelijk. 
Maar dat de overheid alle middelen uit han
den zou geven om zelfs maar een beperkte 
invloed uit te oefenen op het industrieel en 
ekonomisch weefsel van haar gemeenschap, 
lijkt ons onzinnig. 

Filip Delos 
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KAPITAAL EN MANAGEMENT 
Hugo Schiltz en Hans Brockmans (re-

dakteur Trends en hoofdauteur van het 
boek Vlaanderen: een Franse kolonie?) 
samen in de praatstoel over het hoe en het 
waarom van een Vlaamse verankerings
strategie. Een ronduit boelend gesprek 
tussen twee specialisten ter zake. 

Als uitgangspunt voor dit gesprel< namen 
we een stelling van prof. Herman Daems 
(KUL) die stelt: 

„Het lokaal kunnen kiezen van een onder
nemingsstrategie is van belang voor de eko-
nomische welvaart, omdat daardoor produkt-
ontwikkelingen, produktietechnologieën en 
eksportmarkten vastgelegd worden." 

H. Schiltz: „Men moet een onderscheid 
maken tussen de vestiging van een onderne
ming en de plaats waar de ondernemings
strategie vorm krijgt In alle ondernemingen 
die hetzij deel uitmaken van een koncern, 
hetzij waarvan het kapitaal in handen is van 
institutionele beleggers, van holdings e.d., 
wordt de ondernemingsstrategie voor een 
deel bepaald op een andere plaats dan waar 
de onderneming gevestigd is. De vraag dient 
gesteld: waar zit de ultieme beslissings
macht?" 

H. Brockmans: „Er worden verschillende 
metodes tot verankering voorgesteld. Prof. 
De Grauwe (VLD) heeft het over de kreatie 
van goede omgevingsfaktoren. Prof. Van 
Cayseele zoekt het veeleer in de aandeelhou
dersstructuren. " 

H. Schiltz: „De definitie van De Grauwe is 
een marktbenadering. Hij stelt: het is mij om 
het even welk soort ondernemingen er ko
men, of het nu Chinese, Amerikaanse of 
Zuidafrikaanse zijn, als ze zich hier vestigen 
zijn ze hier verankerd. 

Niemand betwist het nut van bedrijven die 
zich hier komen vestigen. Een stap verder is 
te weten of men op eigen bodem, of ten 
minste in handen van mensen die hier verarm 
kerd zijn, beslissingsmacht heeft over hetzij 
bedrijven die hier gevestigd zijn, hetzij bedrij
ven die in het buitenland gevestigd zijn. Er 
zouden in Vlaanderen 2 a 3 centra van 
kapitaalkoncentratie moeten bestaan die de 
strategie van een aantal grote ondernemin
gen zouden bepalen. Dat is voor mij veranke
ring. " 

H. Brockmans: „De menselijke veranke
ring wordt vaak overroepen. fi/lanagers ko
men en gaan. Bovendien zal geen enkel 
manager toegeven dat hij niet de baas is in 
zijn eigen onderneming, dat hij met handen 
en voeten gebonden is aan de strategieën die 
in het moederbedrijf worden uitgedokterd. 
We moeten ons hierbij toch vragen stellen als 
we zien dat heel wat van onze grote bedrijven 
in Franse handen is. We mogen niet blind 
blijven voor de nationaliteit van de kapitaalbe
zitters." 

Volgens Hans Brockmans ligt de ver-
ankeringsgevoeligheid nogal ver
schillend naargelang een Vlaams of 
een federaal minister er zijn mening 
over verkondigt. Zijn Van den Brande 
en Dehaene liun violen aan het stem
men ? (foto E. Peusfjens) 

H. Schiltz: „We verschillen niet echt van 
mening. Als ik het heb over centra van 
kapitaalkoncentratie dan heb Ik het over cen
tra die in hoofdzaak in handen van Vlamingen 
zijn. De nationaliteit van de aandeelhouders 
is dus niet onverschillig. Het is echter niet 
enkel het kapitaalbezit dat bepalend is. Ook 
het management is van belang. Sommige 
ondernemingen die rechtstreeks afhangen 

van buitenlandse koncerns rekruteren zeer 
bewust inheemse kaders. Zij geven hen een 
vrij grote autonomie in het nemen van dage
lijkse beleidsbeslissingen. Andere bedrijven 
importeren hun lokale managers vanuit hun 
land van herkomst Als het echter om strate
gische beslissingen gaat is het hemd vaak 
nader dan de rok Wie dat ontkent is naïef" 

H. Brockmans: „Vaak worden die lokale 
managers als „Belgische verankering" naar 
voren geschoven. Die managers beweren 
zelf: wij zijn echte Belgen, wij zijn verankerd 
in het sociaal-kultureel klimaat in België. Zij 
vormen als het ware een paard van Troje voor 
Franse bedrijven die zich toeleggen op de 
grijze zone tussen overheid en privé-sektor, 
de zone van vergunningen en aanbestedin
gen. " 

H. Schiltz: „Het is Inderdaad opvallend 
dat vooral Franse bedrijven aktief zijn in die 
sektor, dat ligt in hun traditie. We mogen 
echter onze pijlen niet uitsluitend op de' 
Franse groepen richten. Sommige Ameri
kaanse koncerns zijn vaak even cynisch. 
Even belangrijk is de vraag: wat doen wij in 
het buitenland ? Als we verstandig zijn en we 
hebben vestigingen in het buitenland dan 
doen we daar net hetzelfde als wat zij hier 
doen. Wordt er in Vlaanderen wel uitgekeken 
naar methodes om een voldoende kapitaals
basis te kreëren om onze mensen die moge
lijkheden te geven ? 

Verplichten wij onze mensen niet zich 
noodgedwongen te verhuren aan buitenland
se groepen ?" 

H. Brockmans: „te er in Vlaanderen wel 
voldoende geld aanwezig om Vlaamse be
drijven te verankeren ? Door de slechte ma-
kro-ekonomische toestand stellen we vast 
dat 825 miljard per jaar bij de overheid wordt 
belegd, en er maar 25 miljard naar de bedrij
ven vloeit Hoe kan je dat geld dat nu naar de 
overheid vloeit, in de richting van de bedrij
ven laten lopen ?" 

H. Schiltz: „Er is voldoende geld in Vlaan
deren voorhanden. Ik heb nog geen enkele 
ondernemer met een valabel projekt ontmoet 
die geen financier vond. Dat de verhouding 
overheid-privé scheef getrokken wordt heeft 
te maken met onze bedrijfskuftuur Wij heb
ben nu eenmaal geen traditie van eigen grote 
bedrijven en nog veel minder van koncern- en 
holdingvorming. Wij hebben eigenlijk maar 
één grote Vlaamse holding: Gevaert. Het 
kapitaal van Gevaert is dan nog gevormd 
door het realiseren van een enorme meer
waarde op de verkoop van Gevaert aan de... 
Duitsers. 
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Het komt er in de eerste plaats op aan het 
ondernemingsklimaat in Vlaanderen te ver
beteren. In tweede instantie dient een aantal 
fiskale en juridische maatregelen getroffen te 
worden om het carcan van de familiale bedrij
ven te doorbreken. Wat volgt is het „opvoe
den" van de familiale aandeelhouders in het 
denken in nieuwe strukturen. Zij moeten 
aanvaarden dat er een onderscheid dient 
gemaakt tussen het management en het 
aandeelhoudersschap. De overheid kan hier
bij op diverse vlakken mee trachten te stimu
leren. Zij kan zich bijvoorbeeld beschikbaar 
stellen voor een privé-initiatief om als minder
heidsaandeelhouder mee op te treden. Ik 
geloof met in een nieuwe holding waar dan 
een hoop belastingsgeld wordt ingepompt 
en die dan maar moet verankeren." 

H. Brockmans: „De voorstellen voor een 
ankerholding houden eigenlijk een privatise
ring van de GIMV in. De GIMV zou verruimd 
worden tot 25% overheidskapitaal, 25%privé-
kapitaal en de rest zou op de beurs geplaatst 
worden." 

H. Schiltz -.„Ik loop daar niet wild van. Men 
zou beter eerst beginnen met een klub van 
Vlaamse beleggers samen te brengen. Laat 
de GIMV mee participeren in haar valabele 
projekten. Ik denk dat dat een betere benade
ring zou zijn dan de GIMV te willen privatise
ren. Ik zie daar het nut niet van in. " 

H. Brockmans: „Wanneer we het over 
remedies hebben, en u stelt als eerste het 
kreëren van een goed omgevingsklimaat 
voor het bedrijfsleven, dan moeten we toch 

BEELDSPRAAK 

bedenken dat het hier over Vlaamse veranke
ring gaat. De Vlaamse regering kan toch 
maar zeer beperkt bijdragen tot dat omge
vingsklimaat. Het kreëren van dat klimaat is in 
de eerste plaats afhankelijk van de algemene 
ekonomische toestand en anderzijds een 
gevolg van fiskale en sociale maatregelen, 
waar de Vlaamse overheid in feite niet veel 
over te zeggen heeft." 

H. Sch\}i\z:„Erismeerdanhetomgevings-
klimaat. Er is de ruimtelijke ordening, er is de 
milieureglementering, er is de administratieve 
kuituur Het kontakt met de administratie 
wordt hoe langer hoe belangrijker De Vlaanh 
se regering kan een bedrijfsvriendelijk kli
maat kreëren door een aantal procedures te 
versoepelen. Bovendien is het niet uitgeslo
ten dat binnen het kader dat de EG nog 
toelaat, de Vlaamse Regering wel fiskale 
modulaties invoert. Wat belet de Vlaamse 
overheid om de sociale partners in Vlaande
ren rond de tafel te brengen voor een al dan 
niet formeel overleg ?" 

H. Brockmans: „De Vlaamse overheid 
zou bijvoorbeeld lokale initiatieven fiskaal 
kunnen bevoordelen. In Baskenland heeft 
men dit geprobeerd. De EG heeft ingegre
pen. De EG kan ook ingrijpen als het over 
subsidies zou gaan. Op de verschillende 
domeinen waar je initiatieven zou kunnen 
nemen, komt de EG om het hoekje kijken. 
Terecht often onrechte. Anderzijds stellen we 
wel vast dat de EG niet optreedt ten aanzien 
van Frankrijk, Nederland, Duitsland,... waar 
gelijkaardige initiatieven worden ontwikkeld 
ter afscherming van de vennootschappen." 

H. Brockmans: „Wat mij in heel dit veran
keringsdebat eigenlijk een beetje venvondert 
is de scheidingslijn tussen federale politici en 
hun Vlaamse kollege 's met betrekking tot een 
Vlaamse verankeringsstrategie. Claes en De-
haene doen die Vlaamse verankering af als 
„te duur", „tegen Europa", „naïef",..." 

H. Schiltz: „...die lopen een paar ronden 
achter Die moeten dringend enkele doku-
menten van de Koning Boudewijnstichting 
lezen. Dat is zo weer één van die Vlaamse 
hebbelijkheden." 

H. Brockmans: „Quebec is een mooi 
voorbeeld om aan te tonen dat het wél kan. In 
1960 hebben daar de sindikaten en de libera
le beweging de handen in mekaar geslagen. 
Zij waren toen in de situatie die Vlaanderen 
vroeger, en ten dele nu nog, kende: de 
ekonomische top in handen van Engelstali
gen, een kleine kuituur omgeven door een 
zeer grote kuituur, familievennootschappen 
met opvolgingsproblemen, strategische sek
toren in handen van de Engelstaligen,... Via 
spaarkassen, taalwetten en overheidshol-
dings hebben ze aan de verankering ge
werkt. En het is hen gelukt." 

H. Schiltz: „Dit is inderdaad een duidelijk 
voorbeeld van hoe het wel kan. Men moet 
dus niet moord en brand schreeuwen en het 
racisme als drogreden voor verzet bovenha
len. " 

(FDiyjG) 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /21 

OCEANIE 
NIEUW-KALEDONIE 

Het is wat stil geworden rond Nieuw-Kale-
donië. De Fransen zijn er In geslaagd, dit 
roerige eiland te paaien en de aanwezigheid 
van Fransen en andere blanken aldaar als 
definitief te doen aanvaarden. 

Toch breken er in de maand maart van 
1992 plots weer hevige incidenten uit. In mei 
komt Paul Néaoutyne, voorzitter van het so
cialistische Kanafc-nationale Bevrijdingsfront, 
naar Parijs om wat meer vaart te zetten achter 
de toepassing van de akkoorden die in 1988 
gesloten werden. Zowel in de ambtenarij als 
in de investeringen blijkt nog steeds een 
grote ongelijkheid te bestaan tussen inboor
lingen en kolonisten. 

Voorlopig kunnen laatstgenoemden op 
beide oren slapen: de „independantisten" 
zijn onderling erg verdeeld. 

MALEIZIE 
Ongeveer een derde van het grote eiland 

Borneo behoort tot Maleizië: de deelstaten 
Sabah en Sarawak. Doordat zij een vrij ver 
overzees gebiedsdeel vormen en vooral door 
niet-Maleise volkeren (Penans, Kadazans 
e.a.) bewoond worden, leiden zij een nogal 
eigen bestaan. Zij voeren een eigen inwij-
kingsbeleid en laten geen Maleiziërs uit ande
re deelstaten binnen zonder paspoort. Daar 
wil de jeugdafdeling van de sterke Maleizi-
sche UMNO-partij in oktober een stokje voor 
steken. En zij krijgen alvast bij de minister van 
Landsverdediging gehoor. UMNO gaat door 
voor „nationalist". Zij eisen een steviger „na
tionale integratie". Staatsnationale integratie 
van etnisch verschillende bevolkingen is pre
cies het tegenovergestelde van wat volksna
tionalisten willen. 

Hoezeer volksnationale en sociale (in dit 
geval ook ekologische) motieven daar verwe
ven zijn, moge blijken uit een maandenlange 
blokkade, uitgevoerd door Penans tegen Ja
panse industriëlen die (met toestemming van 
Maleizië) hun regenwoud-woongebied ko
men omver hakken. 

TIWI 
Ten noorden van het enorme eiland Austra

lië bevinden zich de Tiwi-eilanden Bathurst en 
Melville. Daar wonen de Tiwi's in nog vrij 
oorspronkelijke toestand. Daaraan zou wel 
eens vlug een einde kunnen komen. Mijn-
maatschappijen hebben er geld geroken. Al 

dadelijk is een tweespalt aan het licht geko
men tussen de „Tiwi Land Council", die met 
de ontginning instemt, en een meer behouds-
gezinde groep, gesteund door Australische 
Groenen. Laatstgenoemden vrezen dat de 
industriële bedrijvigheid het einde zal beteke
nen van de typische Tiwi-levenswijze en dus 
van hun volkskultuur. 

De Australische blanken blijven groten
deels afwijzend staan tegenover Aziatische 
inwijlolingen, a fortiori wanneer deze illegaal 
zijn. In het parlement gaan stemmen op om in 
de kustwateren intenser te patroeljeren. 

Volgens minister Claes (SP) vormen slachtpartijen waarbij Indonesische 
militairen een rouwstoet overhoop schoten voor de EG geen reden om militaire 
steun aan dat land op te schorten of een embargo op wapenleveringen in te 
stellen. (toto yum) 

(minister van Buitenlandse Zaken Claes in 
een antwoord op een vraag van senator 
Kuijpers op 5 februari 1992). 

De Nederlandse regering vraagt in maart 
'92 uitleg over het barbaarse optreden van de 
Indonesische soldateska. Was immers in EG-
verband niet overeengekomen dat ontwikke
lingshulp zou gekoppeld worden aan eerbied 
voor de mensenrechten ? De reaktie van de 
Indonesische machthebbers is hooghartig. 
Zij verzaken aan Nederlandse ontwikkelings
hulp. De 175 Nederlandse ontwikkelingspro-
jekten moeten aan de Indonesiërs overgedra
gen worden en de 275 Nederlandse ontwik
kelingshelpers opkrassen. 

En België? België heeft zijn ontwikkelings
bijdrage voor Indonesië (een half miljard fr.) 
lekker niet verhoogd. 

In mei '92 velt het Indonesische militaire 
gerechtshof een vonnis om deze zaak af te 
sluiten. Eén (1) onderofficier wordt veroor
deeld tot 17 maanden gevangenis „omdat hij 
een betoger met de bajonet venwond heeft". 

Daarmee is het vraagstuk Oost-Timor nog 
niet van de baan. Tijdens de maanden augus
tus, september en oktober nemen Indonesi
sche troepen zonder enige vorm van proces 
een honderdtal Maubere's gevangen en mar
telen hen, in een poging om het verzet klein te 
krijgen. 

Het staatsnationalisme blijkt ook op Timor 
de ergste vijand van het volksnationalisme te 
zijn. Niettemin bestaan de meeste joernalis-
ten het, de misdaden van de eersten in de 
schoenen te schuiven van de laatsten. 

!> 

INDONESIË 
In Indonesië houdt de onrust aan. Niet 

alleen in het Noordsumatrase Atjeh maar 
vooral in Oost-Timor, bij de Maubere's. Verle
den jaar berichtten wij over een slachtpartij 
waarbij Indonesische militairen een rouw
stoet overhoop schoten en (volgens hen) 19 
tot (volgens betrouwbaarder bronnen) 180 
mensen doodden. 

Indonesië tracht de wereldwijde kritiek te 
bedaren met een eigen rapport. De Ameri
kaanse mensenrechtenorganisatie „Asia 
Watch" kan dit niet aanvaarden. Trouwens, 
drie Indonesische joernalisten, die getuige 
waren van het bloedbad, worden in januari 
ontslagen omdat zij hun ooggetuigen-verslag 
gepubliceerd hadden. 

Voor de Europese Gemeenschap is dit 
geen reden ,,om militaire steun aan Indone
sië op te schorten of om een embargo in te 
stellen op wapenleveringen aan dat land" 
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AMERIKA 
WEER EEN KANADESE 
MAAT VOOR NIETS 

In de lijn van een ontwikkeling die in 1991 
biezonder duidelijk geworden was, komen de 
eerste-ministers van de tien Kanadese pro
vincies (zeg maar „deelstaten") in augustus 
overeen, aan het half miljoen Indianen en 
Eskimo's binnen vijf jaren het recht toe te 
kennen op zelfbestuur Het is wel een biezon-
dere soort zelfbestuur ze mogen belastin
gen opleggen en innen en medebeslissings
recht uitoefenen over alle aangelegenheden 
die hen aanbelangen, maar landrechten zijn 
er met bij 

Québecs eerste-minister Bourassa stemt 
terzelfdertijd in met het beginsel van eenzelf
de aantal senatoren voor elke provincie Voor 
deze konsekwent federalistische houding, 
die Quebec evenwel 18 zetels kost, wordt hij 
fel aangevallen door de separatistische „Parti 
Quebecois" Ook al verkrijgt Quebec in ruil 
de toezegging dat een kwart van alle zetels in 
Kamer en Senaat naar deze provincie zal 

Eerste-minister Bourassa van Quebec. 

gaan Alsmede de toezegging dat alles wat 
Franse taal en kuituur aangaat een dubbele 
meerderheid behoeft een in de hele Kanade
se senaat en een bij de Quebecse senatoren 
(een vanante op de Belgische parlementaire 
taalgroepen i) 

Bovendien venwerft Quebec toezicht op de 
inwijking, een vertegenwoordiging m het Op

perste Gerechtshof, beperking van het fede
rale gezag, vetorecht in geval van staatsher
vorming en daar bovenop erkenning als „so-
ciete distincte" (een samenleving die van de 
andere provincies meer verschilt dan deze 
onder elkaar) 

De twee provincies die twee jaren voordien 
een dergelijk akkoord torpedeerden, schij
nen nu bijgedraaid Alleen Quebec moet nog 
instemmen 

Toch rijzen er ook van Engelse zijde be
zwaren Frans moeten leren in Quebec is 
voor hen een ,.aanslag op hun vrijheid" De 
Engelse Kanadezen staan sociologische in 
dezelfde verhouding tot de Franse als de 
Franse Belgen tegenover de Nederlandse i 
Ze zijn dus ook met toevallig centralistischer 
ingesteld 

Toch komt de afwijzing van de nieuwe 
grondwet vrij hard aan Het op 26 oktober 
1992 gehouden referendum valt negatief uit 
in zes van de tien provincies Gemiddeld is 
54,4 % tegen, in Quebec 55,4% In sommige 
Engelse provincies stijgt dit tot meer dan 
60% 

Het referendum dat zeer waarschijnlijk 
heeft moeten dienen om het Franse separa
tisme te bedaren, heeft als voornaamste 
resultaat de wederopleving ervan De groot
ste verliezers echter zijn de Eskimo's en de 
Indianen 

INDIANEN 
TEGEN LATIJNEN 

Een half millenium na de ontdekking van 
Amerika, evenveel tijd ook na talrijke Europe
se volkerenmoorden op de oorspronkelijke 
Indiaanse bevolking en in elk geval na deze 
overspoeld te hebben met Europese landver
huizers, gaat de Nobelprijs voor de Vrede 
naar een Quiche-Indiaanse uit Guatemala 
Rigoberta Menchu verzinnebeeldt in haar 
eentje de strijd voor sociale rechtvaardigheid 
en nationale (Indiaanse) waardigheid De 
Indianen maken in Guatemala nog 60% van 
de bevolking uit en leven er vooral op het 
land De ,,ladinos' - afstammelingen van 
Spanjaarden en gemengdbloedigen - wo
nen m de steden De Indianen bezetten 5 van 
de 121 parlementszetels 

De Indianen van Ecuador (40% van de 
bevolking) zetten hun vreedzame protestak-
ties voort Zij leggen zowel kulturele als 
ekonomische eisen voor Ecuador moet zich 
grondwettelijk tot een plunnationale staat 
verklaren, de Indianenkultuur bevorderen, de 
inlandse talen en de traditionele geneeswij
zen officieel erkennen Anderzijds moeten 
ook de Indianen kunnen delen in de op
brengst van het toensme en inspraakrecht 
verwerven bij de uitbating van natuur- en 

grondstoffen Ook willen zij grote aaneenge
sloten woongebieden als de hunne erkend 
zien ZIJ nemen geen vrede (meer) met hier 
en daar een stukje grond voor een individuele 
Indiaan De Indianen als groep willen een 
eigen woongebied 

De regenng komt hen - met zonder tegen
stribbelen - enigszins tegemoet heel wat 
Indiaans feitelijk landbezit wordt ,,gelegali-
zeerd , landbouwkrediet toegekend, wegen 
en bevloeiingskanalen gebouwd, de volksge-
zondheidsinfrastruktuur verbeterd en het in 
1988 afgeschafte tweetalige ondenwijs 
(Spaans -i- een Indiaanse taal) weer inge
voerd 

Het zwaarste probleem is dat van de bo
demschatten Meer dan een dozijn petro-
leummaatschappijen boren naar olie in het 
Ecuadoriaanse regenwoud Olie-uitvoer staat 
voor de helft van de hele Ecuadonaanse 
uitvoer en draagt voor bijna de helft bij tot 
stijving van de begroting Moeten we er nog 
een tekening bij maken' 

De Indianen in Brazilië hebben het nog 
steeds biezonder hard te verduren Mis
schien verklaart dit waarom precies daar, 
einde mei, een wereldkongres plaats vindt 
voor alle oerinwoners van de wereld Er 
komen afgevaardigden uit heel Amerika en 
daarnaast uit Australië, Finland, Japan, Malei
sië, Noorwegen, Rusland en Zweden 

ZIJ allen ijveren voor vrijheid van regerings
keuze, voor het recht op de traditionele 

opvoeding van hun kinderen en op kulturele 
identiteit 

Maar in november '92 al botsen de Guaja-
jara-lndianen onzacht met blanken in de 
deelstaat Maranhao De schuld ligt zonder 
twijfel bij de blanken die, tegen het hoogste 
Braziliaanse gerecht in, in het officiële India-
nengebied grond blijven bezetten Wanneer 
ZIJ dan een Indiaan vermoorden, nemen zijn 
stamgenoten in een klap 450 blanken als 
gijzelaars Slechts moeizaam en tegen harde 
voonwaarden laten de Indianen hun gevange
nen gaan 

Uit Paraguay is er, althans op papier, 
duidelijk vooruitgang te melden Op 20 juni 
1992 wordt daar een nieuwe grondwet be
krachtigd die een heel hoofdstuk wijdt aan de 
rechten van de inboorlingen Paraguay wordt 
officieel als plunkultureel en tweetalig 
(Spaans-Guarani) erkend 

De Spanjaarden hebben in Chili met zoveel 
Indianen overgelaten De meest bekende 
want meest weerbarstige zijn de Mapuche-
Indianen De jongste tijd klinken hun eisen 
om meer autonomie en ondenwijs in eigen 
taal luider De Chileense overheid maakt een 
schuchter begin met aandacht voor dit volk 

Begin apnl overhandigen vertegenwoordi
gers van de Mapuche een dokument met hun 
verzuchtingen aan de Chileense ambassade 
te Brussel De ambassadeur zelf nochtans wil 
hen met ontvangen 

Karel Jansegers 
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UIT DE REGIO 

VANUIT PLUCHEN ZETELS: 

11 JULI IN BRUSSEL 
Indien het bericht u al ter ore kwam, stond 

u wellicht raar te kijken. Het Brusselse Gul-
densporenkomitee stapt - volgens eigen 
zeggen geheel vrijwillig - af van de vertrouw
de formule bij het organiseren van de jaarlijk
se 11 -juliviering. U hoeft aanstaande zondag
avond uw schreden dus niet naar de Brussel
se Grote Markt te richten om er een spranke
lende feestviering bij te wonen, want dan 
staat u er voor aap bij. Neen, het Guldenspo-
renkomitee opteert dit jaar voor „een ge
spreid programma". 

Met andere woorden, vanaf 14 uur kan u op 
vier verschillende plaatsen in de hoofdstad 
aan uw Vlaamse trekken komen. Fanfare, 
brass-band, harmonie en als finale doedel
zakklanken van 'f Kliekske op de Grote 
Markt; volksdans, vlaggengewapper en folk
lore op de Kunstberg; Kris de Bruyne, Joppe 
Steengoedt en De Mens moeten de eerder 
jonge Vlamingen begeesteren in de Warande 
en wie van rust en mistiek houdt kan onder 
leiding van dr. Paul de Ridder een kijkje 
nemen in de katedraal van Sint-Michiel en 
Sint-Goedele. Deze namiddagaktivitelten 
kunnen gratis bijgewoond worden. 

Om 20 uur gaat in het Paleis voor Schone 
Kunsten (PSK) een feestelijk totaalspektakel 
door, met optredens van o.m. Leen Persijn en 
„kampioen" Marijn De Valck. Ouwe getrouwe 
Herman Slagmulder tekent voor de regie, de 
onverwoestbare Juliaan Wilmots leidt de sa
menzang. Gratis komt u in het kultuurpaleis 
aan de Ravensteinstraat niet binnen, u zult 
niet alleen 100 fr. moeten opdiepen, maar u 
wordt vriendelijk verzocht om vooraf een 
zitplaats te reserveren. 

ANDERS EN BETER? 
Zonder bij voorbaat te willen scherpslijpen 

doet het ons toch leed de grootse 11 -julivie
ring in het hartje van Brussel te moeten 
missen, wat ook de beweegredenen van de 
organisatoren mogen geweest zijn. De Gul-
densporenviering op de Brusselse Grote 
Markt had een ware simboolfunktie veroverd, 
zij was voor alle Vlamingen: het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap ongekomplekseerd 
vieren in de hoofdstad van hun gemeen
schap. 

Reeds jaren werden kosten noch moeite 
gespaard om door middel van meertalige 
brochures de soms verbaasde buitenlandse 
omstaanders diets te maken wat er aan de 
gang was. Een unieke gelegenheid om de 
vaak geheel onwetende toeristen in kennis te 
stellen van het bestaan van een Vlaamse 
Gemeenschap In dit land en zeker in Brussel. 

Dit jaar zwermt de Elf juli-viering in Brussel uit over de stad. 

Misschien denkt het Guldensporenkomitee 
van Brussel dat door het spreiden van de 
aktiviteiten in de stad, de Vlaamse aanwezig
heid in onze hoofdstad beter aksentueerd 
wordt. Wij vrezen echter dat deze versnippe
ring het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
wel eens tot banale stadsanimatie zou kun
nen degraderen. Leuk voor de toeristen, 
maar een schrale troost voor de duizenden 
die de jaarlijkse verzameling op de Grote 
Markt gewend waren. 

Door de avondlijke viering naar het PSK te 
versassen wordt ook het verrukkelijke histori
sche dekor van de Grote Markt kwijt ge
speeld. Daar kan tegen ingebracht worden 
dat eventuele schoftenstreken, uitgelokt door 
een bedenkelijk zootje (zie vorige jaren), voor 
de goegemeente gespaard blijven wanneer 
ze temidden van het PSK-wolfluweel worden 
uitgehaald. Maar mocht dit dan al een argu
ment zijn om de toevlucht tot een zaal te 
nemen is dit zwichten voor intimidatie. En dat 
is onaanvaardbaar! 

(foto Dann) 

„Hetl<omitee wil, doorheen de feestviering, 
wei duideiijl< stellen dat de Brusselse Vlamin
gen niet weggedrumd worden, niet in versla
genheid wegkwijnen. Neen de Vlaamse Ge-
meesnchap is in Brussel springlevend, geva
rieerd, dynamisch.", zo deelt het komitee ons 
mee. 

We kunnen alleen maar hopen dat de 
zienswijze van het Brusselse Guldensporen
komitee de juiste is. Wanneer echter blijkt dat 
we op 11 juli ,.verslagen wegkwijnen" in de 
pluche van het PSK moeten we niet jamme
ren, want we werden niet weggedrumd van 
de Grote Markt. Deze keer hebben we het 
ons zelf gelapt! 

(ts) 

KAARTEN OP 
VOORHAND! 

De toegang tot de avondviering m het 
PSK bedraagt 100 fr. U wordt verzocht 
te reserveren. 

Kaarten zijn te verkrijgen in het PSK: 
- ter plaatse in de Ravensteinstraat 

23, 1000 Brussel, tot zaterdag, 
telkens van 11 tot 18 uur. 
- telefonisch op het nummer 

02/507.82.00 
Andere plaatsbesprekingskantoren: 
-Ticketel: Vorstlaan 165, 1160 Brus

sel, tel.: 070/344.444 
- Passage 44: Kruidtuinlaan 44,1000 

Brussel 
- Info Ticket: Grasmarkt 63, 1000 

Brussel 
- Elisabethzaal, K. Astridplein 26, Ant

werpen, tel.: 03/233.84.44 
- Uit Informatie Buro: St. Jacobsmarkt 

72, Antwerpen 
- Info Ticket: Graaf van Vlaanderen-

plein 40, Gent, tel.: 09/225.77.80 

Kaartenverkoop op 11 juli 
- tijdens de namiddag-aktiviteiten in 

een tentje op de Grote Markt 
- Vanaf 19 uur aan de ingang van PSK 
Wie nog meer informatie wenst 

neemt best kontaict op met het Gul
densporenkomitee, Perspektieflaan 
19, 1150 Brussel, tel.: 02/722.71.79 
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BOEKEN 

VAKANTIELEKTUUR VAN EIGEN BODEM 
Op onze tafel liggen al geruime tijd 

enkele boeiende boeken van Vlaamse au
teurs. Een misdaadroman, een faction-
thriller, een geromantizeerde biografie, 
een jeugdroman. Verschillende tema's, uit
gewerkt in verschillende tijden, maar alle
maal vlot geschreven. Wie op zoek is naar 
geschikte vakantieliteratuur van eigen bo
dem, kunnen we deze boeken warm aan
bevelen. 

Het toenemend racisme en het geweld 
tegen vreemdelingen, zoals dat vooral in 
Duitsland eens bloedig aan de oppervlakte 
komt, inspireerden Joris Tulkens tot het 
schrijven van de biografie van Nicolaas Cley-
naerts. Deze 16de eeuwse Diestenaar gold in 
zijn tijd als een bijzonder geleerd en ver
draagzaam man. In tijden van godsdienstver
volging en inkwisitie stak deze talenknobbel 
na omzwervingen in gans Europa de Middel
landse Zee over naar Fez, naar de muzelman
nen, die net uit Spanje verdreven waren. 
Cleynaerts wou de islamieten bekeren tot het 
kristendom, en vond het daarom nodig om 
Arabisch te leren. Hij kweekte door zijn kon
takten met de koran en de moslims een voor 
die tijd vrij revolutionaire verdraagzaamheid 
ten aanzien van de andersgelovigen. Dat 
zoiets slecht moest aflopen was natuurlijk van 
in het begin te voorspellen. 

Tulkens, die voor zijn biografie Cleynaerts 
achternareisde, slaagt erin een schitterend 
panorama te schilderen van de streken waar 
Nicolaes verbleef: Diest, de studentenstad 
Leuven, met zijn kuiperijen onder de profes
soren en docenten, Granada, met de pracht 
en praal van de muzelmaanse architektuur, 
Braga, Evora, Salamanca. Tulkens heeft aan
dacht voor de gevolgen van de opkomst van 
de boekdrukkunst, de allesoverheersende rol 
van de katolieke kerk, de opkomende kritiek 
daartegen en de pogingen om de ketterse 
ideeën met wortel en tak uit te rukken, de 
ongemakken waaraan reizigers in die tijd ten 
prooi vielen en de verwachtingen die de 
ontdekking van de Nieuwe Wereld losweek
ten. 

Een boeiend relaas, verteld door Cley
naerts in de ik-vorm. Dat biedt heel wat 
voordelen, maar in dit werk zijn er ook nogal 
wat kunstgrepen nodig: Cleynaerts die zich 
nog minutieus enkele (historische) onthoof
dingen in Diest voor de geest haalt, die zich 
afspeelden toen hij een kleuter was, kom 
nou. Of Cleynaerts die net voor hij de pijp aan 
Maarten geeft van zijn laatste ademstoot 
gebruik maakt om het geschreven relaas van 
zijn leven, dat dus net op tijd volledig afge
rond was, te ondertekenen, met letters die 
krom staan van de inspanning. Voor wie echt 
geïnteresseerd is in liet leven van Nicolaes 
Cleynaerts voegde Tulkens een interessante 
verantwoording aan zijn biografie toe, waarin 

nauwgezet beschreven wordt wat in welk 
hoofdstuk historisch waar en wat verzonnen 
of geromantizeerd is. 

RUYSLINCK 
De claim van de duivel vaü suksesschrijver 

Ward Ruyslinck is een misdaadroman. Betti-
na, de vrouw van de 34-jarige Antony Her-
togs, een beroepsnikser die van zichzelf 
denkt een groot schrijver te zijn, wordt ver
moord aangetroffen in een gemeubelde 
huurstudio. Eerst wordt de minnaar van Betti-
na verdacht van de moord. Maar deze blijkt 
een waterdicht alibi te hebben. Wanneer 
Hertogs, verblind door zijn haat tegen de 
man, hem op een domme wijze de schuld in 
de schoenen tracht te schuiven, laadt hij 
natuurlijk de verdenking op zijn eigen nek. 
Hertogs belandt zelfs even in de gevangenis, 

waar hij aan een roman begint over zijn 
wedervaren, getiteld „De claim van de dui
vel" {wat een vondst!). Dankzij de scherpzin
nigheid van een inspekteur wordt de ware 
dader tenslotte ontmaskerd, en komt Hertogs 
op vrije voeten. U raadt het al, de roman van 
Hertogs wordt een bestseller. 

De roman van Ruyslinck zal dit naar onze 
mening bepaald niet worden. Dit werkje zal 
eerder bij de minderwaardige werken van 
Ruyslinck geboekstaafd worden. Als whodu
nit is het maar pover, de lezer vermoedt al 
snel wie de ware dader is. Maar ook als een 
poging om door te dringen in de ingewikkel
de menselijke hartstochten en drijfveren, 
zoals de achterflap hoogdravend aankondigt, 
is het boek weinig geslaagd. 

De faction-thriller\/ar) Bob Mendes, Vergel
ding, voorspel tot Saddams oorlog, is van 
een veel beter nivo. Mendes vertrekt van 

enkele waar gebeurde gebeurtenissen in Irak 
en West-Europa, en weeft er een spannende 
thriller rond. Michel Moreels, een industrieel 
handelsagent, wordt er via schokkende ont
hullingen over zijn joods verleden toe aange
zet de Israëlische Mossad hand- en span
diensten te verlenen. Hij krijgt opdracht te 
infiltreren in een geheim Iraaks wapenprojekt, 
de bouw van een superkanon. Samen met 
zijn vriendin Anna reist hij naar Bagdad. 
Langzaam dringt Michel binnen in de gehei
me wereld van de illegale wapenhandel. Hij 
ontmoet wapendeskundigen, leiders van ge
heime diensten, spionnen en spionerende 
joernalisten. Ook Anna blijkt niet de airhos-
tess te zijn waarvoor ze zich uitgaf. De 
drijfveer om zijn missie te voleindigen, wordt 
voor Michel Moreels naarmate hij meer te 
weten komt over de geheime diensten en de 
mensen die hem manipuleren, meer en meer 
persoonlijk: vergelding. Een biezonder knap
pe thriller. 

BRANDWONDEN 
In de jeugdroman Uit het water gefloten 

van Gil vander Heyden wil Judy absoluut 
verborgen houden dat haar gezin het niet 
breed heeft. Niet voorziene uitgaven brengen 
het gezin al gauw in de problemen. Judy 
neemt het Susan, haar beste vriendin, dan 
ook biezonder kwalijk wanneer ze haar ge
heim eruit flapt. De vriendschap is plots 
ernstig bekoeld. Zelfs wanneer Susan zich 
ernstig verbrandt, kan Judy het nauwelijks 
opbrengen het kontakt te herstellen. Susan 
laat echter merken dat ze Judy nodig heeft. 

, Langzaam groeien de vriendinnen opnieuw 
naar elkaar toe. 

Uit het water gefloten is een mooi jeugd-
, boek. Het beschrijft treffend hoe eenzaam 

men zich kan voelen wanneer er zich plots 
zoiets vreselijks voordoet als een verminking 
door brandwonden. Gil vander Heyden 
slaagt er in op biezonder overtuigende wijze 
te verhalen hoeveel moed er nodig is om met 
die lidtekens opnieuw een gewoon leven te 
leiden. De titel van het boek is zeer geslaagd: 
hoe vernederend is het niet als je door de 
badmeester in het zwembad uit het water 
gefloten wordt, omwille van de lelijk uitziende 
brandwonden op je lichaam ? 

(pdj) 

- In de ban van Mohammed. Joris Tulkens. 
Uitg. Manteau, Antwerpen, 1993,263 biz, 995 fr. 

- De claim van de duivel. Ward Ruyslinck. 
Ultg. Manteau, Antwerpen, 1993, 267 bIz, 650 fr. 

- Vergelding. Voorspel tot Saddams oorlog. 
Bob Mendes. Ultg. Manteau, Antwerpen, 1992, 
338 bIz, 595 fr. 

- Uit het water gefloten. Gil vander Heyden. 
Uitg. Houteklet, Antwerpen, 1993,128 biz, 498 fr. 
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BOEKEN 

EEN SCHILDER ALS VRIEND 
Edgar Degas (1834-1917) en Henri Julian 

Rousseau „De Douanier" (1844-1910) -
alhoewel tijdgenoten toch twee totaal ver
schillende schilders die naam en faanfi ver
wierven - vertellen hun leven aan al wie jong 
is en zich op één of andere manier aangetrok
ken voelt tot „De Kunst". Ze doen hun 
verhaal elk in een boekje. Wie die boekjes, 
Op bezoek bij...Degas en Op bezoek bij-
...Rousseau De Douanier leest, krijgt niet 
alleen een boeiende uiteenzetting over het 
werk door de schilder zelf, hij wordt ook thuis 
bij de meester ontvangen. De schilder leidt je 
door z'n atelier, en praat honderduit over wat 
hij allemaal schildert en waarom. De artiest 
legt z'n ziel bloot, zestig pagina's lang ben je 
haast een intieme vriend van hem. Je droomt 
weg in de naïeve en vaak eksotische wereld 
van Rousseau, je laatje onderdompelen in de 
ietwat wufte entourage van Degas. De ma
kers van deze boekjes hebben gepoogd het 
milieu en het tijdskader waarin beide kunste
naars opgroeiden, leefden en werkten zo 
scherp mogelijk weer te geven. Ze zijn daar 
wondenwel in geslaagd I 

De reeks „Op bezoek bij..." is bijzonder 
luksueus uitgegeven. De prachtige reproduk-
ties van schilderijen, tekeningen en oude 
foto's die de boekjes rijk zijn, komen op het 
dikke glanspapier des te beter tot hun recht. 
Het geeft deze boekjes, die toch in de eerste 
plaats voor een erg jeugdig publiek bestemd 
zijn, de allure van heuse „kunstboeken". De 
tekst, gezet in een behoorlijk groot korps, is 
bevattelijk maar zeker niet dor en schools. 

Elk boekje is voorzien van een biografie en 
een praktische lijst met musea in binnen- en 
buitenland waar het werk van de schilders te 
bekijken is. 

Eerder in deze schitterende reeks versche
nen deeltjes over Rembrandt en Picasso. 

(ts) 

Degas omstreeks 1876, getekend 
door Marcelin Desboutin, een vriend 
van de schilder. 

- Op bezoek bij Degas. Rosabianca Skira-Ven-
turi/Op bezoek bij Rousseau de Douanier. Gilles 
Plazy. Uitg. J.H. Gottmer, Haarlem, 1993,60 biz., 
699 fr. 

EEN LACH EN EEN TRAAN 
Het is weer gniffelen en gieren geblazen 

met het „verslagboek" van het 32ste Interna
tionaal Cartoonfestival Knokke-Heist. 

Reeds enkele decennia lang weten de 
organisatoren. Toerisme Knokke-Heist vzw, 
de internationale „crème de la crème" van de 
kartoenisten aan te trekken. Uit de meer dan 
4.800 inzendingen uit 58 landen. Van Peru tot 
Oezbekistan, en van China tot Canada, weten 
de inrichters van de kartoenale het neusje 
van de zalm te ziften. 

In het boek Cartoons 1993, zoals gewoon
lijk bijzonder aantrekkelijk uitgegeven bij het 
Davidsfonds, staan de allerbeste vondsten 
afgedrukt. De meest uiteenlopende stijlen, 
zowel kwa uitvoering als wat betreft behande
ling van de gebrachte tema's, wisselen elkaar 
af. Van speelse knipogen over absurditeiten 
tot de meest zwartgallige grollen. 

Buiten de samenstelling van de festivaljury 
'93, de vermelding van de nominaties en 
prijzen, en het register van de opgenomen 
kartoens bevat het boek geen regel tekst 
meer. En dit is zeker geen gemis, want deze 
spotprenten zeggen vaak veel meer dan 
honderdduizend woorden I 

(ts) 

- Cartoons 1993, Internationaal Cartoonfestival 
Knokke-Heist. Uitg. Davidsfonds, 1993,136 biz., 
475 fr. 

ce4'fM&étc*>^^ 

Cemalettin Güzeloglu, een Turkse grapjas. 
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UITSTAP 

EEN DAGJE AAN ZEE 

Spanning in de zuil 
Voor de kristelijke tterknemerskoepel ACW 
mag de CVP bij de volgende verkiezingen 

met te klein worden. ACW-\oorzitter 
Rombouts legt uit wat dat wil zeggen: 

duiding en gesprek, deze week in Knack. 

Op bedevaart 
Knack bezoekt de hele zomer plekken waar 
iets of iemand wordt herdacht of vereerd: in 

hel spoor van de pelgnms. De tweede 
aflevering van de sene leidt naar het Poolse 

Czestochowa. deze week in Knack. 

Het duo Boon 
Knack bezoekt de hele zomer plekken waar 
iets of iemand w ordt herdacht of v ereerd: in 

het spoor van de pelgrims. De tweede 
aflevenng van de serie leidt naar het Poolse 

Czestochowa. deze week in Knack. 

En verder... 
• Tussen de regels \ an het \ erslag over de 

\ rouwenhandel • De mafia m Europa • 
Oorlogsv erslag uit Bosnië • Verzekeraar Llovd's 

m nesten • Portret: Tina Turner • Gesprek met 
beeldhouwster Louise Bourseois 

4 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND KNACK + 

TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

De vakantievlinders prikkelden verleden 
week zodanig de buik van mijn vriendin en 
mezelf, dat Brussel even moest wijken voor 
een dagje aan onze Vlaamse kust. De reis 
ging naar Sint-ldesbald, waar in het Paul 
De/vaux-museum een kultureel ekskuus ge
vonden werd voor een dagje luieren aan het 
strand. 

Mooi museumpje overigens. Mooie doe
ken ook. Minder aangenaam was de belen
dende kafetaria. Ik moest er tot drie keer toe 
herhalen dat ik onmiddellijk wilde afrekenen 
vooraleer de Franstalige dienster begreep 
dat ik prompt mijn cappucino en het verse 
aardbeiensap (dat overigens verdronk in de 
Ijsblokjes en overmatig gesuikerd smaakte) 
wilde betalen. Ik was niet bereid mijn kustbe-
zoek door dergelijke accidents de parcours 
te laten vergallen, maar kom, we waren toch 
in Vlaanderen, dus mag een mens toch 
verwachten in de streektaal bediend te wor
den? 

's Namiddags sleepten we onze roodver-
brande voeten naar Koksijde, waar de dijk 
rijkelijk bezaaid is met aanlokkelijke terrasjes. 
Tot de ober je bestelling komt opnemen. En 
die ober vrolijk in het Frans vraagt wat het 
mag zijn, en de Nederlandse taal zo onmach
tig blijkt dat hij aan een kollega moet vragen 
of een sinaasappelsap hetzelfde is als een jus 
d'orar)ge. 

Waalse studenten die aan de Vlaamse kust 
een centje bij willen verdienen, we hebben er 

niets tegen. Maar dat die brave jongens en 
meisjes uit Brussel of Wallonië nagenoeg 
honderd procent Nederlandsonkundig mo
gen zijn, dat kan er bij ons niet in. 

Verderdenkend op deze vreemde behan
deling in eigen streek besluit je ook dat er in 
dit federale landje nog steeds jonge mensen 
rondlopen die ervan uitgaan dat ze in het 
anderstalige landsgedeelte, helemaal de 
streektaal niet moeten kennen om er te gaan 
werken. Erger nog; om er werk te verrichten 
waarbij men toch kan veronderstellen dat 
men ook in kontakt komt met de streekbewo-
ners. 

Misschien is in dit in ijltempo in Europa 
opgaande en zo verdraagzame landje een 
deel van mijn kollektief bewustzijn van histo
risch achtergestelde Vlaming wel verkeerd 
gekonditioneerd als de volgende onaange
name maar dwingende gedachte me te bin
nen schiet: ik l<an me met de beste wil van de 
wereld de Vlaming niet voorstellen die een 
vakantiejob gaat uitoefenen in een Ardense 
horekazaak, en geen jota Frans kent. 

Maar ligt ook een verkeerd gekonditioneer-
de refleks niet aan de grondslag van de 
beslissing van kafee-uitbaters of hotel-eige
naars aan de Vlaamse kust om dergelijke 
Nederlandsonkundige jobstudenten aan te 
nemen ? De Vlamingen doen zich veel zeil 
aan, zo reageerde mijn toekomstige schoon
moeder toen ik haar het verhaal deed. 

(pdj) 

WIJ - 8 JULI 1993 22 



MUZIEK 

LIEDEKENS OM DROEFHEYT TE VERDRIJVEN 
Het Antwerps Liedboek is stout. Het hekelt 

wantoestanden, bezingt de escapades van 
een monnik en de gunsten van Venus. Het 
Antwerps Liedboek is melancholisch. Het 
spreekt van minnepijn en „partir c'est mourir 
un peu". Het Antwerps Liedboek is vooral 
uniek, letterlijk omdat er maar één eksem-
plaar overblijft, door Hoffmann von Fallersle-
ben teruggevonden in de biblioteek van het 
Duitse Wolfenbüttel, figuurlijk ook omdat het 
op een enige manier de maatschappij weer
spiegelt waarin gevrijd, gedronken, gebeden 
en gevloekt werd, en omdat we er een 
uitzonderlijke stoet van mensen zien voorbij
trekken bestaande uit kroeglopers, boeren, 
soldaten, studenten, burgers en rederijkers. 

VERLIES 
Het Antwerps Liedboek was een doorn in 

het oog van prins en paap. De inkwisitie 
vernietigde zijn vrijmoedigheid. Eén eksem-
plaar overleefde. 

De oorspronkelijke titelpagina situeert de 
sfeer van het werk: „Een schoon liedekens. 
Boeck in den weicken ghy in vinden suit. 
Veelderhande liedekens. Oude en nyeuwe. 
Om droefheyt en melancholie te verdrijven." 
Ik herlees dit motto en merk hoeveel smaak 
en kleur onze taal heeft verloren, hoe schraal 
en dof en mat ze is geworden. Dezelfde idee 
overviel me toen ik enkele jaren geleden in de 
Gentse Sint-Pietersabdij een tentoonstelling 
van Vlaamse wandtapijten uit Krakau be
zocht. Ik bleef er uren lang ronddwalen, 
getroffen door de kunstvaardigheid (ik denk 
aan het groen van de verdures), maar ook 
door de rijkdom van de taal in de legende die 
elk wandtapijt illustreerde en die we ook hier 
terugvinden. Ik neem als voorbeeld het kolo
riet en de muzikaliteit van de volgende verzen 
uit „Een liedeken vanden Mey" 
„Ie sie den lichten dach 
al door die woleken dringen. 
Ie sie die bloemkens schoone 
al uut der aerden springen." 

In het Antwerps Liedboek ontbreekt de 
muziek waarop deze teksten gezongen wer
den. Wellicht waren de melodieën populair 
en algemeen gekend. Vele ervan vindt men 
terug in het Devoot en profitelyck boecxken, 
de Souterliedekens (getoonzette psalmen), 
en Ecclesiasticus of de wijze van spreken 
Jesu des zoons Syracli van de 16e-eeuwse 
Nederlandse dichter en komponist Jan Fruy-
tiers. De meest populaire liederen hebben 
komponisten als Clemens non Papa (West
hoek - 16e eeuw), de Antwerpse drukker 
Tielman Susate e.a. ertoe aangespoord om 
er meerstemmige versies van te maken die 
dan niet in kroegen maar in burgerhuizen 
weerklonken. 

Paul Rans, een ideale vertolker van oude liederen. (foto archief WIJ) 

NIJVERE MIER 

Het moet van Paul Rans worden gezegd 
dat hij een ideale vertolker is van deze schat 
aan liederen: soldatesk in het aanvangslied 
„Vanden storm van Munster", schelms in 
„Van den regulier moninek" die „zijn capken 
liet vallen", weemoedig-amoureus in het be
roemde „lek seg adieu", en vol zelfspot in de 
beschrijving van de man onder de plak („Het 
snuchtens als die clocke achste slaet / dan 
gae ick maken den pottagie", zo luidt het 
onderdanig). We kennen Paul Rans als één 
der drie medestichters van de groep Rum, 
van de Isiandsuite, van Vive Ie Geus, maar 
vooral van zijn timbre dat tussen honderden 
herkenbaar is. Hij wordt begeleid door de luit 

van Philippe Malfeyt, de gamba van Piet 
Stryckers, en de blokfluit van Paul Van Loey. 
Voor sommige liederen of instrumentale in
termezzi komen daar nog pommer, trombone 
en basgamba bij. 

Zonder luid trompetgeschal maar stil als 
een nijvere mier geeft het Davidsfonds een 
stuk Vlaams erfgoed door. Ik pluk wat in het 
rond: „Coneinite" o.l.v. de betreurde Karel 
Aerts, het Gents Madrigaalkoor, Miei Cools, 't 
Kliekske, het gelauwerde Currende met Enk 
Van Nevel, „Egidius, waer bestu bleven" met 
hetzelfde Paul Rans Ensemble, en nu dit 
Antwerps Liedboek een kleurrijk maar vooral 
levensecht tijdsbeeld. 

WDB 

- Antwerps Liedboek. Paul Rans Ensemble. 
Uitg. Eufoda 1183/Davldsfonds 1993. Duur: 70' -
met Informatief inlegboekje van 24 blz., 775 fr. 
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MUZIEK 

TORHOUT-
WERCHTER: 
TERUG NAAR 
DE BAZIS 

De zeventiende Torhout-Werchter is die 
van de verjonging en vernieuwing geworden. 
Het was trouwens hoog tijd: de tieners liaak-
ten voor een stul< af omdat ze er, behalve bij 
de Pixies en aanverwanten nog weinig van de 
hardere trend in terugvonden. Aan de betere 
muziek van Sting en Paul Simon hadden zij 
geen boodschap, en enkel Lenny Kravitz kon 
hen nog bekoren met zijn nogal sixties getin
te opzwepende optreden. Dit hadden Her
man Schueremans en zijn ploeg goed begre
pen, en Lenny kwam dus terug. 

En dan waren er de nieuwkomers zoals 
Faith No More met hun dreunende mokersla
gen, afgewisseld met de Commodore-balla
de Easy en als opener de folkrock van de 
Levellers die een stevige hap te grabbel 
gooiden uit hun suksesvolle nummers en de 
nieuwe CD One way die binnenkort ook hier 
verschijnt. De groepen Sugar en Tragically 
Hip hebben heelwat in petto maar zijn uitein
delijk niet zoooveel beter dan onze Scabs, 
Soulsister of Wontonton. We weten het wel, 
er is het sisteem van ,,pakketkoopje" om de 
prijzen te drukken, maar één groep van bij 
ons zou er toch telkens bijmogen. 

Dé revelatie was wat ons betreft de Black 
Crowes, die het jonge volkje in ven/oering 
brachten met hun Stonesgetinte nummers 
zoals Sting me en Thorn in my pride, werk uit 
hun bij Phonogram verschenen nieuwe 
straalplaat The Southern... De Black Crowes 
wisselden gierend gitaarwerk af met zalig 
uitgesponnen balladewerk. 

Neil Young veroverde zich ruim twintig 
geleden een eigen plaats in de popgeschie
denis en blijft omwille van zijn sterke zelfge-
pende songs een vaste waarde. Dit is zeker te 
horen op zijn recente Lucl<y Thirteen en de 
onlangs verschenen Unplugged, op deze 
laatste staat zelf werk uit Harvest, zijn top-
plaat van toen. Zijn zeer herkenbare stemge
luid deed het ook weer in Torhout en Werch-
ter. 

Hippe Lenny Kravitz en de dreunende 
Metallica tenslotte, speelden op veilig, als 
levende jukeboksen. De massa liet zich ge
willig inpakken. Deze 17de Torhout-Werchter 
was in ieder geval een zonnige voeling met 
de bazis! 

S.D. 

Metallica speelde op veilig. En de massa liet zich, zo meldt onze korrespondent 
ter plaatse, gewillig inpakken. (foto j . Jacobs) 

BROSELLA FOLK EN JAZZ... 
Dé blikvanger van het tweede weekein

de van juli is traditioneel de Brosella Folk 
en Jazztweedaagse, een gratis mee te 
maken festival in de schaduw van het 
Atomium. Nu zaterdag 10 en zondag 11 
juli kan u terecht in het lommerrijke Groen-
teater, waar vorig weekeinde de Brusselse 
Amerikanen met vrolijke squaredansen 
hun Onafhankelijkheidsdag vierden. 

Telkens vanaf 14 uur pakken organisa
tor Rie Vanden Berghe en de Vrienden van 
Brosella, in samenwerking met de jeugd
huizen Toogenblik en Utopie uit met een 
sfeer- en kwaliteitsvol programma. 

Zaterdag opent het kruim van de Bra
bantse volksmuzikanten onder de verza
melnaam The Brosella Folkfriends het ge
beuren. Daarna komt de, met traditionele 
jazz gekruide klezmermuziek uit Oost-Eu
ropa volop aan bod met Klezmorim. Lief
hebbers van Castiliaanse muziek vinden 
ongetwijfeld hun gading bij La Musgana. 

Happy en Artie Traum komen hun legen
darische naam - z e speelden ondermeer 
met Bob Dylan en Pete Seeger- eer 
aandoen. Bij valavond zullen zangeres 
June Tabor en haar vrienden ongetwijfeld 
voor prachtige liederen zorgen. Voor de 
kinderen is er vlakbij het teater animatie 
voorzien door het Ben van Akker trio en de 
ploeg Jeugd en stad. 

Zondag zetten Herman Sandy en zijn 
Brussels Jazzgang in, waarna het Moten 
Svifing Kwartet, Kryztof Sciernanski Trio 
met ondermeer zangeres Patricia Beysens 
en het Julian Joseph Kwartet hun verdien
de jazznaam eer zullen aandoen. Afsluiter 
zijn de Peter Herbolzheimer Combination 
die met hun dynamiek en ritme de pan 
zullen uitswingen tot omstreeks tienen. 
Pepijn en Stanislas staan dan weer vanaf 
15 uur paraat voor de kleintjes. 

S.D. 
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ORDE OP ZAKEN 

Rominger kan niet meer wacmen. Hij moet dit jaar de Tour animeren, (foto vum) 

D
E meeste van onze renners 
meldden zich „vermoeid" aan 
de start. Ze rotsten in de voor
bije weken kleinere rittenkoer
sen van tweede en derde kate-
gorie af om hun sponsors wel
gevallig te zijn. Weinig publici
teit is beter dan geen publiciteit 
en blijkbaar maken weinigen 
zich illusies omtrent de Tour. 
Het onvermogen wordt aan-

i vaard en ingekalkuieerd. Als alles goed 
I meevalt winnen de onzen één of twee ritten 
I en voor de rest kijken we onderin naar wie 

opgegeven heeft. Een mens wordt alles ge
woon. Het heet nochtans dat er beterschap 
op komst is. Met name in de jongste ama
teurslichting zou echt talent rondrijden. Blijft 
de vraag of die aanleg door voldoende ka
rakter en geduid zal worden ondersteund 
om echt te kunnen openbloeien en een 
renaissance, waar al onze wielerliefhebbers 
toch zo naar snakken, mogelijk te maken. 

GESTUURD 
Dat men nooit mag wanhopen hebben de 

Zwitsers bewezen. Die reden zo'n twintig, 
dertig jaar rond in de absolute leegte en 
melden zich vandaag plots met een paar 
nieuwe kampioenen. Alhoewel we er volle
digheidshalve aan toevoegen dat die voor 
de helft ook van Deense en Nederlandse 
oorsprong zijn. Jonge en oude kampioenen. 
Zulle en Rominger. De eerste heeft de toe
komst voor zich. Hij heeft nog leergeld op 
zak. Hij kan nog investeren. Met Rominger 
is dat anders. 

De gewezen boekhouder is ruim dertig en 
kan niet uitstellen tot morgen wat vandaag 
moet gebeuren. Rominger moet de Tour 
animeren. Hij zal moeten aanvallen. Hij ge
looft beter te klimmen dan Indurain. Hij 
wordt in zijn geloof gesterkt door Eddy 
Merckx die van oordeel is dat Indurain te
veel gewicht moet naar boven slepen en 
daar vroeg of laat tol zal voor betalen. Nie
mand weet echter hoe sterk Rominger wel 
of niet is. De Zwitser wordt driehonderdvij
fenzestig dagen per jaar en vierentwintig uur 
per dag medisch-wetenschappelijk bege
leid. Hij ademt gestuurd. Maar echt vernieti
gende klappen heeft hij nog nooit uitge
deeld. Ook niet in de Vuelta die hij nochtans 
won. Insiders zijin van oordeel dat een ge
zonde Indurain enkel kan ovenwonnen wor
den door de verzamelde konkurrentie maar 
dan moeten de twee Zwitsers, Bugno, Chia-
pucci en Breukink in georganiseerde slagor
de ten strijde trekken. In het verleden bleek 

zoiets onmogelijk en eigenlijk zelfs ondenk
baar. Misschien ook wel omdat Indurain 
sluw genoeg is om de anderen nevenprijzen 
te gunnen. De Spanjaard is geen veelvraat. 
Hij telt in het peloton nagenoeg geen vijan-

De tachtigste Tour de France is 
vertrokl(en en Miguel Indurain 
stelde in de proloog onmiddellijk 
orde op zaken. Hij greep het geel 
en 's anderendaags pakte hij ook 
enkele sekonden boni In een tus-
sensprint. Het is de Spanjaard 
dus menens. De komputerkampi-
oen werkt zijn programma voor
lopig ongestoord af. Bij hem 
geen sporen van vermoeidheid, 
van bum-out op het moment dat 
de belangrijkste koers van het 
jaar op gang geschoten wordt. 
Miguel weet wat hij kan en nog 
beter wat hij wil. 

DAN JAN! 
In het laatste geval staan ons moeilijke 

dagen te wachten want Jan Wauters, radio
reporter-hors-concours, heeft afgemeld. 
Geen Wauters op de motor, geen Wauters 
aan de streep. Hij zou het allemaal een 
beetje gezien hebben en zijn kwetsbaar ge
moed zou zich ergeren aan de opdringerige 
kommercie. Wie zal het hem kwalijk ne
men? Wauters was altijd een bevlogen re
porter. Zijn kommentaar begon waar die van 
zijn kollega's ophield. Hij zocht betekenis
sen en kwam tot inzichten die anderen niet 
interesseerden of onbekend waren. Hij stelt 
zichzelf de vraag of er voor mensen van zijn 
slag nog wel plaats en ruimte is in de sport
wereld van vandaag. We kunnen hem be
grijpen. We zullen hem desondanks missen 
al moet Wauters troost vinden in de weten
schap dat het beter is vijf jaar te vroeg op te 
houden dan één jaar te lang mee te gaan... 

Hij zal inmiddels ook wel beseffen dat de 
sportwereld tegelijkertijd én meeslepend en 
benauwend is. Dag Jan! 

Flandrien 

den... Een van de grootste onzekerheden 
van de tachtigste Tour is hoe de belagers 
van Indurain hun strijdplan zullen opstellen. 
Daarvan zal afhangen of het een boeiende 
of een eentonige koers wordt. 
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GELOOFWAARDIGHEID 
ONBESTAANDE EN ONBELANGRIJK 

De Franse sportwereld davert op zijn 
grondvesten. De Olympique Marseille, lands
kampioen en Europacup I w/innaar, wordt 
verdacht van omkoperij. Bernard Tapie, me-
diafiguur van de eerste orde, politieker en 
zakenman, slaat zoals gewoonlijk wel nog 
wild om zich heen maar vandaag rijst nog 
enkel de vraag hoe de Franse voetbalbond 
zich uit de klemmen van de ongeloofwaardig
heid van het ganse voetbalbedrijf zal probe
ren te bevrijden. Het is erg. Zeer erg. Tapie en 
Marseille doen intussen alsof er niets aan de 
hand is. Ze begeven zich ongegeneerd op de 
spelersmarkt en kopen. Naar jaarlijkse ge
woonte. De vlucht naar voor. Het is benau
wend om zien. 

De Uefa is er niet echt gerust in. De media 
probeerden de omkoop-affaire open te trek
ken naar de Europacup toe. Een logische 
handelswijze trouwens. De Russen van Mos
kou stapten onmiddelllijk op de ontspoorde 
trein: ook zij zouden onheus zijn benaderd 
geworden voor de match tegen de Franse 
landskampioen. Heel hard kon het allemaal 
niet worden gemaakt maar de Europese 
voetbalbond stak wel een dreigende vinger 
uit in de richting van de... Russen (I) die niet 
te bewijzen verdachtmakingen zouden heb
ben geuit. Onwaarschijnlijk toch. In Zurich 
zou men de zaak gewoon moeten onderzoe
ken en ongegronde beschuldigingen duide
lijk moeten weerleggen om de geloofwaar
digheid van het internationale voetbal niet 
(verder) te ondermijnen. 

SPORT EN GERECHT 
Over de gang van zaken mag zich anders 

niemand venwonderen. Het gekommerciali-
seerde topvoetbal is een onderdeel gewor
den van het ekonomisch bestel waarin het 
uitbetalen van smeergelden, het omkopen en 
de korruptie bijna tot kunst zijn verheven. Het 
volstaat de binnenlandse politieke aktualiteit 
te volgen om te begrijpen... Waarom zou 
voetbalbaas Tapie zich anders gedragen dan 
zakenman Tapie ? 

Overigens kan vandaag niemand voorspel
len hoe de voetbalwereld er over tien of 
twintig jaar zal uitzien. Uit Italië bereiken ons 
alarmerende berichten. Fiat verkoopt zijn 
aandeel in Juventus (± vijftig percent) omdat 
,,het beroerde tijden" zijn. Op het schierei
land besturen klubleiders hun vereniging zo 
nodig vanuit de cel... Beticht als ze worden 
van onfrisse praktijken. AS Roma, Torino, 
Napels: overal gaat het slecht. Er worden 
minder spelers gekocht en verkocht, voetbal-
benen worden vandaag bij voorkeur ge-
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huurd. Voor één jaar. Om de risiko's onder 
kontrole te houden. De tijd van bezinning 
schijnt aangebroken. Juventus, nochtans 
nog winnaar van de Uefacup, zou voor één 
miljard in de rode cijfers zitten. En normaal 
mens vraagt zich af waar men mee bezig is 
en waarvoor hij verondersteld wordt zich te 
interesseren. 

HET IS 8-2 
Pete Sampras heeft Wimbledon gewon

nen. Met onmiskenbare klasse. De nummer 
één op de wereldranglijst tennist dezer dagen 
met ovenwicht. Intelligent. Technisch hoog
staand. Aanvallend. Vreselijke eerste en 
tweede service. Aces op overschot. In de 
finale rekende hij af met Jim Courier die tot 
zijn eigen verbazing in de eindstrijd was 
terechtgekomen want de specialist van Ro
land Garros schuwt grasbanen als de pest. 
De droogte speelde evenwel in zijn voordeel. 
De grascourt werd beton, gravel. Courier 
geraakte verder dan hijzelf voor mogelijk 
hield. Hij greep zijn kans en speelde zelfs een 
sterke finale waarin hij enkel door twee verlo
ren tie-breaks uitzicht op de Wimbledontitel 
verloor. 

Courier, een base-line specialist en gebo
ren krachtpatser, botste op een Sampras in 
levensvorm. Pete, die als tennisser werd 
geboren, bracht de venwondering en de be
wondering opnieuw naar Central Court. Met 
onvoorspelbare slagen, met lef en durf. Een 
kampioen om van te houden eigenlijk. Zijn 
ovenwinning is een zegen voor het tennis. Het 
heet dat hij gevormd werd door studie... van 
filmopnamen van het spel van de onvergete
lijke Rod Laver, zijn grote voorbeeld. 

Pete Sampras, als tennisser geboren. 
(foto ap) 
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Sport en gerecht worden almaar nadrukke
lijker met elkaar verbonden. Ook bij ons. In de 
voorbije weken vielen er belangrijke uitspra
ken te noteren: in de zaak Lozano-Desloove-
re en in de affaire Criquellion-Bauer. De 
sportbonden ademden opgelucht. Voor hoe 
lang? 

Blijft de vraag of Sampras bestand zal 
blijken te zijn tegen de (snelle) slijtage die 
vastzit aan het toptennis van deze tijden. Zal 
hij geestelijk afstand kunnen nemen van het 
witte cirkus, zal hij zich bijtijds kunnen af- en 
opladen om stand te houden in de Grand 
Slamtornooien ? 

De jongste jaren bleek geen toptennisser 
daartoe bekwaam. Edberg, Becl<er, Sticii, 
Agassi: een snel komen en gaan eigenlijk. 
Dollars tellen, partijtje(s) spelen, wegwezen. 
Daar komt het meestal op neer. Naar ons 
gevoel bezit Sampras meer talent dan gelijk 
welke tegenstander. Hij kan nog bekoren, 
meeslepen. Het zou een zegen zijn indien hij 
zijn weldoende invloed gedurende enkele 
jaren moest kunnen uitoefenen. De tennis
sport heeft immers kampioenen nodig waar
mee de massa zich kan vereenzelvigen. 

Overigens moeten we opmerken dat Wim
bledon bij ons aan uitstraling heeft ingeboet 
doordat de nationale televisiezenders heb
ben bedankt voor de te hoge uitzendrechten. 
Die laatste zullen overigens mee beslissen 
welke sporten op lange termijn zullen overle
ven. Sommige sportfederaties zijn ijverig be
zig de kip die hun gouden eieren legt te 
slachten. Als puntje bij paaltje komt zal blijken 
dat de televisie gemakkelijker zonder sport 
kan dan sport zonder televisie. We vrezen 
evenwel dat het een tijdje zal duren vooraleer 
iedereen begrepen heeft. Vooral diegenen 
die denken dat ze nooit geld genoeg kunnen 
vangen. 

Het slotwoord is voor de vrouwen. Steffi 
Grafvion andermaal op Wimbledon. De vijfde 
keer. Omdat Seles nog helemaal niet aan 
wederoptreden toe is en omdat Navratilova in 
de halve finale eerder verrassend onderuit 
ging tegen Novotna. In het psichologische 
begeleidingsproces van ,,de onverslijtbare" 
was die uitschuiver niet voorzien... Novotna, 
schitterend in de slotwedstrijd, scheen voor 
de verrassing te zullen zorgen toen ze de al 
gewonnen Wimbledontitel toch nog uit han
den gaf. Ook zoiets is dus mogelijk. 



BIOS 

BEDENKINGEN BIJ METROPOLIS 
Als alles verloopt zoals gepland, zal op 17 

oktober 1993 in Antwerpen de officiële ope
ning plaatsvinden van het bioskoopkompleks 
Metropolls. 

Maandag 28 juni werd de eerste steen 
gelegd en het zal dan ook kantje boord 
worden, willen op de geplande datum de 
projektoren draaien. 

HOOPVOLLE DINGm 
De minister van Kuituur, Hugo Weckx zei 

hoopvolle dingen, zoals: ,,lk juich initiatieven 
als Metropolis absoluut toe. Zij brengen het 
publiek opnieuw naar de filmzalen en geven 
de cinema terug die grote uitstraling van 
weleer". 

En ook nog „Het sukses van kompleksen 
als Decascoop in Gent en Kinepolis in Brus
sel heeft het cinemabezoek nieuw leven inge
blazen. Een projekt zoals Metropolls zorgt 
niet alleen voor een impuls in de omgeving, 
maar vormt een echte verrijking van het 
filmaanbod in Vlaanderen". 

De geachte minister heeft echter wel geen 
rekening gehouden met het feit dat de groep 
(Bert), die Metropolis bouwt, reeds de cine
ma-situatie beheerst in Genk, Kortrijk, Has
selt, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Dat het 
die groep geen ene moer kan schelen wat er 
in haar hutsepot wordt gedraaid, als het maar 
geld opbrengt. Dat binnenkort wel eens de 
situatie zou kunnen ontstaan, dat moeilijker 
films geen kans meer maken, omdat de 
kleine, onafhankelijke zalen verdwenen zijn. 
Dat filmverdelers wel eens voor het feit zou
den kunnen worden gesteld, door diezelfde 
groep, indien ze niet ingaan op de eisen die 
de groep stelt, de verdeler zijn film niet meer 
in de zalen zal zien, want allemaal in handen 
van dezelfde groep. Dat de groep een gloei-
hekel heeft aan joernalisten en meestal haar 
films de zalen ingooit zonder dat er vooraf
gaand een persvisie heeft plaatsgehad, zodat 
het publiek ook niet meer de voorlichting 
krijgt waarop het recht heeft. 

Misschien kan de geachte minister, die het 
wellicht echt goed meent met de film, zorgen 
dat de bioskoopuitbaters die niet enkel in 
poen zijn geïnteresseerd, maar in film als 
uiting van kunst, subsidies krijgen, zodat er, 
net als in Nederland trouwens, een net van de 
betere film ontstaat. 
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BEU\STING 
Ook burgemeester Cools moest zijn partij

tje blazen in het lof-koncert gericht tot de 
groep, maar kletste uit zijn nek toen hij 
verklaarde: „We willen de cinema zeker niet 
wegdrummen uit het centrum van de stad. 

« inffü 
Burgemeester Cools en minister Wecloc leggen de eerste steen van Metropolls. 
Vervolgens kletsten ze behoorlijk uit hun nek. (foto vum) 

Integendeel, zodra er konkrete projekten ko
men voor de stationsbuurt of de omgeving 
van de Groenplaats zullen we die met even
veel goodwill onderzoeken als het dossier 
Metropolis". 

Zou de heer burgemeester dan met best 
beginnen met het afschaffen van de stadsbe
lasting op de betere film (die kan door de 
filmkeuring bijvoorbeeld worden aange
duid) ? Want op ieder tikket dat in Antwerpen 
wordt verkocht, en dat wordt scherp gekon-
troleerd door een overijverige ambtenaar, die 
zelfs 's zondagsochtends in de cinema op
duikt om het aantal mensen te tellen, heeft de 
stad zijn deel (dat werd destijds ingevoerd 
door de Duitse bezetters!). 

CARTOONS 
Als Bob Cools er eens voor zorgde dat een 

betere cinema zoals Cartoons in optimale 
omstandigheden kan werken. Maar gelegen 
in de autovrije Kaasstraat, wordt uitbater 
Kloeck voortdurend geplaagd door de overi
gens brave bikers van het Heartbreak Café 
op de hoek van die straat, die meestal met 
veel vertoon en dito lawaai, deze autovrije 
straat indonderen om dan hun machines rijen 
dik neer te planten, en hierdoor voetgangers 
en bioskoopbezoekers hinderen. Herhaalde
lijke brieven aan het stadsbestuur, herhaalde
lijke telefoontjes naar de politie helpen alle
maal niet veel. Ironisch genoeg zijn er wel 
ijverige agenten te vinden om Kloeck te 
verbaliseren wanneer hij de straat inrijdt om 
de zware filmbobijnen uit te laden... 

Diezelfde avond van de eerste steenleg
ging gaf Eric Kloeck, direkteur van de cine
ma's Cartoons, Calypso en Gentry, een le

zing in het kader van Antwerpen 93, over zijn 
Antwerpen. Het is nogal logisch dat daarin de 
cinema ruim aan bod kwam. 

Met verontwaardiging had Kloeck het bij
voorbeeld over het verdwijnen van een instel
ling als cinema Rubens. Wanneer dit in Parijs 
was gebeurd, waren er betogingen losgebar
sten, de Antwerpenaren kan het geen reet 
schelen. Hij herinnerde aan een zaak in 
Parijs, waar een restaurantuitbater de cine
mazaal naast hem wilde impalmen. Plots 
verloor hij zijn kliënteel, omdat de buurt én de 
kranten als één blok hun cinema opeisten. 

Kloeck was ook niet mals voor cinemabaas 
en baron Heylen en zij die, volgens hem, de 
cinemasituatie in Antwerpen in een puinhoop 
hebben herschapen. Want scheurden in 
1970 de Antwerpse kassières nog 3.937.400 
tikkets van hun rol, dan bleef daar in 1992 
nog 36% van over. En daar heeft niet alleen 
de televisie schuld aan. En ook niet de mega-
jeugd want die zorgt dat het cinemabezoek 
nog een beetje is wat het is, maar dat alléén 
die troep wordt gespeeld in de zalen van de 
stationsbuurt, is een van de oorzaken. 

Kloeck ziet misschien nog een uitweg uit 
de benarde situatie van de betere cinema, als 
kleine bioskoopuitbaters gaan samenwer
ken, zelfs over de grenzen heen, om zo een 
circuit voor die produkten op te zetten. Want 
als de andere film niet meer wordt gedraaid, 
wordt hij weldra ook niet meer gemaakt en 
dan kan de hersenspoeling verder zijn gang 
gaan. 

Maar misschien is dit alles te vroeg geroe
pen, want was Metropolis, de Duitse film uit 
1926 van Fritz Lang, niet bijna de oorzaak van 
het bankroet van de beroemde UFA-stu-
dio's? 

Willem Sneer 

27 WIJ - 8 JULI 1993 



TELEVISIE 

TVI 
17 30 Vuurtoren, kinderprogr , 17 55 Tik Tak; 
18 00 NieuwsVCGT/Vlaanderen Fietsroute en 
Baskeniand; 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 30 Radio 2 aan zee, openluchtsliow 
21 30 Kiinkaart, TV-film 
22 10 Nieuws 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Het Sacrament, film 

TV2 

14 55 Ronde van Frankrijk, Péronne/Chalons-sur-
Marne 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Robin of 
Sherwood, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, serie 
20 00 The young Indiana Jones chronicles, serie 
20 50 The Long Hot Summer, film 
22 50 Nieuws 
2315T.R. Baskin, film 

Ned. 1 
08 00 Alles Kits, kinderprogr , 17 53 Nieuws; 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, gaten, 18 31 
World of golf, kursus, 19 01 Hoe voelen we ons 
vandaag?, komische reeks, 19 28 All together 
now, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De grote spijbelaar, film 
22 10 Paradijsvogeis, portretten 
22 44 The Frisco Kid, film 
00 38 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 30 Een onvergetelijke zomer, 
jeugdfilm, 17 30 Club Veronica; 18 00 Nieuws; 
18 20 Top 40, hitparade 18 55 S.O.S. ter plekke, 
reddingsakties, 19 20 Veronica reisgids, vakantie
mag 
19 50 Step by step, komische serie 
20 20 Veronica goes Asia, reisverslag 
20 50 Veronica beach tour, popkoncerf 
22 30 Seven hours to judgement, film 
00 00 Smullen in Azië: Bangkok, kulinaire serie 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 14 00 Studio sport; 17 35 Het 
meisje uit het jaar 3000, jeugdserie, 18 00 
Nieuws; 18 23 Het Oude Noorden, dramasene, 
18 50 Studio sport; 19 15 Lingo, woordspel, 19 45 
The Flying Doctors, serie 
20 35 Gewoon Toon, portret 
21 30 Hoteldebotel, komische sene 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 20 Kinsey, dramaserie 
00 10 Museumschatten 
00 19 North Sea Jazz Festival, live verslag 
01 04 Nieuws 

T V I > . > 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 14 50 
GP F1 van Engeland, autorennen, 17 00 Jonge 
veeaerts, sene, 17 50 Samsonclips; 17 55 Tik 
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische 
sene, 18 35 Unter southern skies, dok sene, 
19 00 De Cosby show, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 15 De Leeuw van Vlaanderen, film 
22 00 Tourjoernaal 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 

14 00 Ronde van Frankrijk, Chalons-sur-Mame-
/Verdun 
22 00 Metropolis, stad onder stroom, popkoncert 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 10 Star Trek, the next gene
ration, serie 18 00 Nieuws; 18 05 The A-team, 
aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, sene 
20 00 Vlaanderen mijn land, ode aan Vlaanderen 
21 00 Phantom of the Opera, minisene 
22 30 VTM-Nieuws 
22 55 Warning Shot, film 

Ned. 1 

11 55 lOS-magazIne, 16 05 Muziek op zondag, 
koncertregistratie, 16 20 De Liefde in haar laatste 
dagen, dok , 16 49 Miniatuur - De plek, overwe
ging , 17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 09 Nijntje, 
tekenfilmsene, 1815 Sesamstraat, baby's, 18 32 
Teenage health freak, jeugdsene, 19 01 Pole to 
pole, dok , 20 00 Nieuws. 
20 15 „Ook dat nog!" Extra, terugblik 
20 49 Brandpunt, aktualiteiten 
21 18 Inspekteur Resnick, politiesene 
22 11 Zuidamerikaanse schrijversportretten, Jor
ge LUIS Borges 
23 04 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 12 00 Masters of the game, Martin 
Edwards, 12 25 Zomer special SL Maarten, zeil 
wedstrijd, 13 00 Nieuws; 17 45 Knoop in je zak
doek, informatief progr , 18 00 Nieuws; 18 10 The 
A-team, sene, 19 00 America's funniest home 
videos, videobloopers, 19 23 Exotisch koken, te 
leac 
19 53 Maktub, the law of the desert, slot TV-film 
21 43 We zijn allemaal buren, dok 
22 35 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 10 00 
Nieuws, 14 00 Studio sport; 18 30 Nieuws; 18 35 
Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Zomergasten, lan Buruma 
23 20 North Sea Jazz Festival, samenvatting 

MAANDAG 12 JULI 
TV1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips; 
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Secrets, sene, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 05 Meester, hij begint weer, sene 
20 30 An inconvenient woman, 2de deel TV-film 
22 00 Over m'n lijf, infosene 
22 25 Tips voor Trips, vakantietips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
15 15 Ronde van Frankrijk, Lac de Madine 
20 00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
20 30 Splendeurs naturelles d'Europe, dok sene 
21 25 Tips voor trips, vakantietips 
21 30 Nieuws 
22 05 Tourjoernaal 
22 35 Chanel solitaire, film 

VTM 

17 00 Tekenfilm; 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws 18 05 Magnum P.I., sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 55 Zomerrust, serie 
21 25 Melrose Place, sene 
22 15 Nieuws 
22 35 Telefacts, aktualiteiten 
23 20 The trials of Rosie O'Neill, sene 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
venAfondingen, 18 32 Parker Lewis, jeugdsene, 
18 59 Steil achterover, komische sene, 19 27 Ge
zond de zomer door, gezondheidsmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Verre vrienden, opnieuw kontakt 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
21 49 Voyage of terror, dramasene 
23 19 Miniatuur 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Matinee klassiek, 17 36 
Wetenswaardevol Wubbo Ockels, sport en ons 
lichaam, 17 57 Wegwijzer, verkeerstips, 18 00 
Nieuws; 18 20 The Teenage Hero Turtles, teken 
filmsene, 18 46 Bekijk het maar, kinderprogr , 
19 29 America's funnies home video's, leuke 
video's 
19 59 Te land, ter zee en in de lucht, tobbedansen 
20 55 Schone schijn, komische sene 
21 30 Wonder boven wonder, dokudrama 
22 19 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 48 Classiclip, klassieke clip 
22 53 Het elfde uur, hoogtepunten praatshow 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws ,1515 Ronde van Frankrijk; 18 00 
Nieuws; 1818 Parabolic people, Amenka, 18 22 
The essential story of Europe: Frankrijk, dok 
sene, 18 55 Studio sport 
19 20 TV en de Muzen, Charles Atlas 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duidingsmag 
23 01 TV en de Muzen, Because we must 
23 53 Nieuws 
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TELEVISIE 
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TVI 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.52 Samsonclips; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, serie; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.05 Schone schijn, l<omische serie 
20.40 Margriet, praatshow 
21.50 NV De Wereld, reportagemag. 
22.25 Tips voor Trips 
22.30 Vandaag 
23.00 Aan boord van de Queen Elisabeth 2, dok. 

TV2 
20.00 Het Interbellum, literatuurserie 
20.25 Mijn hart is vol muziek, muziekserie 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Tour|oernaal 
22.30 Red Sonja, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum P.I., serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantlekriebels, zomermag. 
20.30 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
21.25 Ein Schloss am Wörthersee, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 Special squad, politieserie 
23.35 Kortvlaams, kortfilms 

T V I 
17.25 De wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam
sonclips; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, 
serie; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.05 Married with children, serie 
20.30 Derrick, krimiserie 
21.30 'Allo, 'Allo, komische serie 
21.55 Op de koop toe, konsumentenprogr. 
22.30 Tips voor Trips 
22.35 Vandaag 
23.00 De Nieuwsjongens, komische serie 

TV2 
13.40 Ronde van Frankrijk, Villard-de-Lans/Serre-
Chevalier 
20.00 Boulevard: Eigenvolk en Andervolk, dok. 
20.30 Impressies van een verre oceaan, dok. serie 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Tourjoernaal 
22.30 Malevil, film 

VTM 
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Magnum 
P.I., serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, 
spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Baywatch, serie 
21.25 Jake and the Fatman, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 The Five of Me, film 

DONDERDAG 14 JUU 
TVI 
17.25 De wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam
sonclips; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, 
serie; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.05 De huisdokter, serie 
20.50 De Prehistorie, Stef Bos 
21.20 Panorama, aktualiteiten 
22.25 Tips voor Trips 
22.30 Vandaag 
22.55 Night Court, serie 

TV2 
10.30 Ronde van Frankrijk, Serre-Chevalier/lsola 
2000 
20.00 Het interbellum, literatuurserie 
20.25 Première Extra, filmnieuws 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Tourjoernaal 
22.00 Remembrance of Love, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Tien om te zien, show/ 
21.45 Rescue 911, reddingsoperaties 
22.15 Nieuws 
22.50 Lovejoy, serie 
23.40 The young riders, vi/estemserie 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
fietsen; 18.33 Het grote dierenrijk, vogels; 19.01 
The Arctic, natuurserie; 19.30 Growing pains, 
komische serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 Villa des Roses, dramaserie 
21.40 Televizier special, China, een ontwakende 
reus 
22.11 Birds of a feather, komische serie 
22.47 Rondom tien, praatprogr. 
23.26 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.10 Mijn moeder was nooit een 
kind, jeugdfilm; 18.00 Nieuws; 18.20 Countdown, 
popmag.; 18.50 Empty nest, komische serie; 
19.50 De Heilige Koe, automag. 
19.45 Veronica goes Asia, de Lisu-stam 
20.20 De Staatsloterijshow, spektakelshow 
22.00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.30 De Wrekers, spionageserie 
23.15 Geschiedenis van het geld, teleac 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.18 Gekleurd 
verleden: geschiedenis van Suriname, dok.; 
18.52 Studio sport; 19.26 Van gewest tot gewest, 
reportages; 19.59 Brooklyn Bridge, komische se
rie. 
20.26 Roy Rogers, koning der cowboys, portret 
21.25 2-metersessies, muziekserie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.01 Nieuws 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
rommel; 18.32 Flipper, jeugdserie; 18.57 Koud 
zweet, 3-dellge jeugdfilm; 19.29 Markant achter
land, Kerkrade; 20.00 Nieuws. 
20.26 Un homme et une femme, vingt ans déjè, 
film 
22.22 Je zaak of je leven, dok. 
23.12 Dertigers, dramaserie 
23.56 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.18 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.47 50 Kamers, jongeren-
progr.; 19.12 Gospel Holland, muziekprogr.; 19.37 
De natuur van de Hongaarse laagvlakte, dok. 
20.24 Men of Boys Town, film 
22.15 Tijdsein, aktualiteiten 
23.10 Antenne: terug naar Vietnam, dok. 
23.40 Vraag het aarde, dok. 
00.10 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 13.40 Ronde van Frankrijk; 17.35 
Alfred J. Kwak, tekenfilmserie; 18.00 Nieuws; 
18.17 Terug naar de natuur; 18.50 Studio Sport; 
19.15 Ungo, woordspel; 19.50 Zeg 'ns aaa, komi
sche serie. 
20.20 Twee voor twaalf, kwisprogr. 
21.00 Nieuw Amelands peil 
21.10 Burgerweeshuizen, een terugblik, dok. 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.05 L.aw and order, misdaadserie 
23.50 Museumschatten 
23.58 Nieuws 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
kleren; 18.32 Parker Lewis, komische serie; 18.58 
Ja, natuurlijk, dok.; 19.50 The Pink Panther, 
tekenfilmserie; 20.00 Nieuws. 
20.25 Jessica Fletcher, detektiveserie 
21.17 Kenmerk, aktualititen 
21.54 Oostenwind, serie 
22.19 Jonge mensen op het koncertpodium, klas
siek 
23.00 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.44 Peter, sketch; 18.53 Kelly, 
jeugdserie; 19.18 Gospel Holland, muziekprogr.; 
19.48 Overal en nergens: De koning van Tonga, 
dok. 
20.21 De reis naar Brazoria, natuurdok. 
21.14 Vers van de pers, aktualiteiten 
21.39 Het glazen tijdperk, dok. 
22.11 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22.35 Zomeravondzangvierdaagse, impressies 
23.05 Frontline, Nepal 
23.35 Strip- en cartoontekenen, teleac 
23.40 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 10.30 Ronde van Frankrijk; 18.00 
Nieuws; 18.18 The Ed Sullivan show, kompilatie-
serie; 18.50 Studio sport; 19.15 Lingo, woordspel. 
19.50 In voor- en tegenspoed, komische serie 
20.20 Harbour Beat, TV-film 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, duiding 
23.05 De speurder, politieserie 
23.55 Natuurmoment, bosanemonen 
00.00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

TV 1 

17 28 Prins Valiant, tekenfilmserie, 17 52 Samson-
clips , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Secrets, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 05 Moeders mooiste, serie 
20 30 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 55 De Fabriek, serie 
21 45 Tropical Heat, aktieserie 
22 35 Tips voor Trips 
22 40 Nieuws 
23 05 Dangerous curves, avonturensene 

TV2 

14 45 Ronde van Frankrijk, Isola 2000-Marseille 
20 00 Vlaanderen vakantieland, Rupelstreek en 
Gelderland 
20 40 Herover de aarde: de broeikas-samenzwe-
ring, dok 
21 30 Tips voor trips, vakantietips 
21 35 Nieuws 
22 05 Tourjoernaal 
22 35 Dagelijkse zonde, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 35 Soundmix Show, nieuw talent 
21 35 Booker, pilootafleverinig 
22 25 Nieuws 
22 50 Schimanski, detektiveserie 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws ,18 15 Sesamstraat, 
sterk/slap, 18 32 Tekenfilmfestival, 1902 Teken
filmfestival ; 19 09 Star Trek, the next generation, 
SF-sene, 20 00 Nieuws 
20 25 100 Wat?!, spelshow 
21 12 The Saint, avonturensene 
22 07 De tijger slaat toe, dok 
22 44 Als bomen konden spreken, dok 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 45 Ronde van Frankrijk; 18 00 
Nieuws; 18 22 Zooveniers, d olfijnen, 18 55 Can
did camera; 19 21 'Allo 'Allo, komisctie sene 
20 00 Americia's funniest home-video's, video-
bloopers 
20 28 Stank voor dank, komische sene 
21 04 Blind date, spelshow 
21 53 Lach mee met André, terugblik 
22 38 Dat willen we even kwijt, column 
23 26 Ruby Wax ten voeten uit, praatshow 
23 22 Late night concert, gospel 
0012 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 12 00 Studio sport: tennis, 18 00 
Nieuws; 18 15 All along the watchtower, Michelle 
Shocked, 18 50 Studio sport. 
19 23 Hogh Society, film 
21 05 North Sea Jazz Festival, kompilatie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
23 00 Gesprek met de minister-president 
23 11 Dr. Strangelove, film 
00 45 Nieuws 

Op zondag 11 Juli mag de Leeuw van Vlaanderen niet ontbreken, ook niet 
op TV 1, om 20U.15. 

ZATERDAG 10 JULI 

HET SACRAMENT 

WOENSDAG 14 JULI 

Sterke Vlaamse film van Hugo Claus 
(1989) gebaseerd op zijn roman Om
trent Deedee. Met scènes die zo uit het 
Vlaamse leven gegrepen zijn, vertolkt 
door de juiste akteurs in het juiste M A L E V I L 
rollen. Een Vlaamse filmproduktle op l» ' '»»-»- » «•-
zijn best, met Hugo van den Berghe, 
Jan Declelr en Frank Aendenboom. 
(TV 1, om 23u.) 

rosse zwaardvechtster Sonja (Brigitte 
Nielsen) die haar vermoorde ouders wil 
wreken. Daarbij kan zij dan rekenen op 
spierbundel Arnold Schwarzenegger. 
(TV 2, om 22U.30) 

ZONDAG 11 JULI 

DE LEEUW 
VAN VLAANDEREN 

Verfilming van de gelijknamige ro
man van Hendrik Conscience. Hugo 
Claus beschikte in 1983 evenwel niet 
over genoeg financiële middelen om 
dit Vlaamse epos op waardige manier 
in beeld te brengen. Met Jan Declelr en 
Julien Schoenaerts. (TV 1, om 20u.15) 

MAANDAG 12 JULI ~ 

CHANEL SOLITAIRE 
Amerik.-Franse film van George Kac-

zender (1981) over het leven van 
mode-ontwerpster Coco Chanel. De 
biografie, waann haar liefdesperikelen 
centraal staan, is stijlvol maar staat bd 
van clichés. Met Marie-France Pisier en 
Timothy Dalton. (TV 2, om 22u.35) 

DINSDAG 13 JULI 

RED SONJA 
Amerik. avonturenfilm van Richard 

Fleischer uit 1985. Centraal staat de 

Zes mannen en een vrouw bevinden 
zich in de wijnkelders van een Frans 
kasteel op het moment van een ker
nontploffing. Ze proberen zich na de 
ramp aan de nieuwe situatie aan te 
passen. Franse film van Christjan de 
Chalonge (1980) met Michel Serrault, 
Jacques Dutronc en Jean-Louis Trintig-
nant. (TV 2, om 22u.30} 

DONDERDAG 15 JUU 

STIEFVADER 
Na de dood van zijn vriendin blijft een 

dertigjarige barpianist achter met haar 
veertienarlge dochter. Die vindt dat hij 
de geschikte man is om haar in te 
wijden in de liefde. Franse psichologi-
sche film van Bertrand Blier (1982) met 
Patrick Dewaere en Nathalie Baye. 
(RTL-TVI, om 20u.10) 

VRIJDAG 16 JULI 

HIGH SOCIETY 
Amerik. musical van Charles Walters 

uit 1956. Grace Kelly staat op het punt 
te trouwen met John Lund, maar dan 
duikt haar ex-man Bing Crosby op, 
vergezeld van reporters Frank Sinatra 
en Celeste Holm. Met o.a. de songs 
You're Sensational en True Love van 
Cole Porter. (Ned. 3, om 19u.23) 

WIJ - 8 JULI 1993 30 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 186 

HORIZONTAAL 

6 Zo'n koncert hoor je later pas (14) 
9 In overvloed (3) 

10 Kapitaal met een bepaalde bestemming 
(5) 

12 Tuingereedschap in een fles (3) 
14 Dit dier duikt op als de pret voorbij is (5) 
15 Wat je jezelf hebt wijsgemaakt (9) 
18 Zich vrolijk in een knngetje voortbewo

gen (11) 
20 Dit IS maar een helft van een Afrikaans 

slaginstrument (3) 
21 Beest van zeven dagen "> (8) 
22 Flauw (5) 
23 Voorlopig is hij (of zij) nog een raadsel (6) 

VERTIKAAL 

1 Dit kunt je zeggen van een plaats waar 
vrijwel geen verharde wegen zijn (9) 

2 Straatruzie (3) 
3 Je mond bijvoorbeeld i (11) 
4 Restant (2) 
5 Waardepapieren tussen de rails (7) 
7 Financiële instellingen die in nevelen zijn 

gehuld (10) 
8 't Past nog maar net (4) 

11 Nog een extra stoot meegegeven (8) 
13 Vurig kruipend dier (10) 
16 Een gebouw en wat je daarbinnen hoort 

en ziet (5) 
17 Stemt met overeen (7) 
19 Is geld, wordt beweerd (3) 
22 Moeder telt voor twee' (4) 

OPLOSSING OPGAVE 184 
Horizontaal: 1 Tongerio, 7 verst, 9 
gazetje, 10 krijger, 12 ervoer, 13 
eenspan, 14 ruw, 16 poetst, 17 last, 
18 omdoen, 19 Indiaan, 20 geraken 

Vertikaal: 2 ongeroerd, 3 gezegend, 
4 rot, 5 overeenstemming, 6 ordever
stoorder, 8 tegen wil en dank, 11 
repro, 15 visioenen 

A. Declercq uit de Turnhoutsebaan 51 
In 3271 Scherpenheuvel-Zichem wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 184 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 186 ten 
laatste maandag 19 juli op de redak-
tle: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Waalse tafeltennisser skoort", 
las Ahasverus 
Salve qui peut! 

KS-zaak niet zo SIMpel 

„Belg eet 2,8 eieren per week." 
Voelt zich daarna kiplekker 

100.000 Stealth-lopers 
in Koksijde 

Terwijl hier een Claus van inox 
staat, zucht de echte, o paradoks, 
in een stalen bed van dichten moe: 
„Waarom ik, wat, ou ?" 

Hugo Claus: Rust, roest-
vrij 

Dehaene naar Top van superrijken om 
gat 
van 10.000 miljard te laten bekijken 

Zetdulvel: 
Heibel in Simburg 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

De jongste wansmakelijke beschuldigingen tus
sen SIM-voorzitter Bert Verbrugghe en afgevaar
digd beheerder Ludwig Vandenhove tonen nog 
maar eens aan dat in het dossier van de Limburgse 
rekonversie andere belangen spelen dan deze van 
de Limburgse regionale ekonomomische ontwikke
ling. Het partijpolitiek getrouwtrek in publieke maat
schappijen als LIM, SIM en ook KS doen denken 
aan Italiaanse toestanden. Voor de traditionele 
partijen speelt niet zozeer het algemeen belang 
maar wel de drang om zoveel mogelijk overheids
geld te willen 'beheren'. 

Betrokkenen spelen met vuur. Wanneer dergelij
ke grote sommen belastinggeld het voonwerp uit
maken van politiek gekrakeel, dan dreigt dit als een 
boemerang op de gehele politieke wereld terecht te 
komen. 

De VU verwacht veel van de besluiten die de KS-
kommissie eerstdaags zal neerleggen in de Vlaam
se Raad. De partij hoopt dat strukturele voorstellen 
het industrieel en ekonomisch overheidsinitiatief, 
dat hoe dan ook een rol te spelen heeft, kunnen 
vrijwaren van partijpolitieke inmenging. Het even
wicht tussen de autonomie van de publieke maat
schappijen en de reële kontrole door de demokrati-
sche verkozenen in de Vlaamse Raad moet drin
gend hersteld worden. 

De VU waarschuwt ervoor dat door de partijpoli
tieke venwikkelingen en de huidige schandaalsfeer 
het bestaan zelf van een zeker ekonomisch over
heidsinitiatief in vraag dreigt te worden gesteld. 
Blijkbaar ligt het in de bedoeling van de VLD en van 
CVP-voorzitter Herman Van Rompuy om overtiaast 
de GIMV te privatiseren. De GIMV heeft - op 
uitzondering van een aantal dossiers waaronder dat 
van KS - reeds behooriijk werk gepresteerd. Zij 
bekleedt een belangrijke hefboomfunktie in de 
Vlaamse ekonomie en zal morgen een belangrijke 
rol spelen in de verankeringsstrategie. Het zou een 
miskleun van formaat betekenen de Vlaamse over
heid van dit belangrijk instrument te ontdoen. 

JUU 

8 LEUVEN: Weriwergadering voor alle personen 
die willen meeweri<en aan het organiseren van reis 
naar IJzerbedevaart. Om 20u. in de bovenzaal van 
Klein Tafelrond, Grote Markt. 
9 LENNIK: Guldensporenviering in het Gemeente
lijk Sport- en Ontmoetingscentrum, om 19u.30. 
M.m.v. vendeliers, KH St. Cecilia, Lennikse muziek-
akademie, koor Davidsfonds St.Martens en StKwin-
tens, seniorenkoor en voordrachten. Org.: Ge
meentebestuur en gemeentelijke kulturele raad. 
10 WOLVERTEM: Feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Mannenkoor De Bie uit Opwijk, feestrede 
door Hugo Schiltz en optreden van Jef Burm. Om 
20U.15 in de Gemeenteschool, Hoogstraat 40 te 
Wolvertem. Org.: Karel Bulsfonds e.a. 
10 KAPELLE O/D BOS: Guldensporenviering. Van
af 14U.30 kinderprogramma; om 20u. akademische 
zitting in de raadszaal. Org.: VU-Kapelle o/d Bos. 
11 KAPELLE O/D BOS: Fietsenzoektocht. Vertrek 
om 13u. bij voorzitter Jan Buelens. Afstand 20 km. 
Na aankomst: gezellig samenzijn. Org.: VU-Kapelle 
o/d Bos. 

Minister Sauwens reiicte op 29 juni j. i . de prijs van de Vlaamse Gemeenschap 
'93 uit aan Jozef (Seppe) Coene. Waarom de gewezen voorzitter van liet 
I Jzerbedevaartkomitee deze onderscheiding te beurt viel verwoordde Sauwens 
als volgt: 
„Deze prijs is een blijk van erl(enning én van eri(entelijl(heid ten aan zien van al 
diegenen die zich hebben ingezet voor de sociale en de kulturele ontvoogding 
van de hele Vlaamse gemeenschap, en die onze globale vooruitgang veelal 
hebben betaald met persoonlijk lijden en verscheurd levensgeluk voor henzelf, 
hun gezinnen, hun omgeving. Zij hebben in belangrijke mate onze aktuele 
Vlaamse autonomie veroverd. De huidige Vlaamse politieke klasse moet dus 
niet al te veel van die pluimen op de eigen hoed steken. Wat wij wel moeten 
doen, en dat is onze verantwoordelijkheid, is bewijzen dat deze pijn niet 
tevergeefs is geweest." 
Het siert minister Sauwens dat hij in de figuur van mr. Coene de niet-politieke 
Vlaamse Beweging een passende hulde heeft gebracht. (toto wu) 

JULI 

9 GENT:,.Vlaams huis in beweging" - Guldenspo
renviering in Ridderzaal Gravenkasteel, Veerieplein 
Gent. Aanvang 20 uur. Optreden van Frank De 
Gruyter, presentatie Martien Geerinckx. Gelegen
heidstoespraak door Vlaams Minister Johan Sau
wens. Toegang gratis. Organisatie VU-Gent-Eeklo. 

11 ZOTTEGEM: 11 juli-barbecue in de Bevegemse 

Vijvers, van 11u.30 tot 15u. Org.: Vlaamse Vrlen-
denknng Zottegem. 
11 WAASMUNSTER: 11 juli-fietszoektocht. Vertrek 
tussen 13 en 14u. in de Parochiezaal van de Ruiter, 
Sijpstraat. Einde rond 18u. Prijzen, drank en brood
jes zijn voorzien. Org.: A. Verbruggenkring. 
11 EVERGEM: Toneel „De Honden in de Zege
koor". Om 19U.30 in KC De Stroming te Sleidinge. 
Kaarten in het KC zelf (357.54.11) of Veerie Moer
man (353.79.54), Jolande De Walsche (357.32.68) 
of Roland Bruynbroeck (373.69.49). Org.: Vlaamse 
verenigingen van Evergem. 

JULI 

9 RIEMST: 11 juliviering. In Hove Malpertuus, 
Tongersesteenweg 145 te Herderen. Toespraak 
door Lionel Vandenberghe. Muziek door Zonne-
schijnheiligen uit Tongeren en Luc Voncken. Inkom 
100 fr. Geen aanvangsuur vermeld. Info: 

012/45.29.68 - 45.57.72 - 45.48.94. Org.: 11 
julikomitee. 
11 OPOETEREN: 11 juli-vienng in zaal De Oeter, 
Bosbessenplein. Om 11u.: Volkse Fruhshoppen 
door Jan Luyten en Noël., 11 juli-toespraak, om 
15u.: kinderteater Dinges speelt Pipo-Tripoli. Eten 
en drank naar believen. Org.: 11 juli-komitee i.s.m. 
stad Maaseik en technische dienstne. 
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WEST-VLAANDEREN 
JULI 
9 IZEGEM: Vlaams Huis om 20u.: Vijfde kaarting. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
10 IZEGEM: 11 juliviering in feestzaal Gemeen
schapsschool, om 14u.: kaart- en volkssporten-
kampioenschap ; Sint-Pieterskerk om 17u.: eucha
ristie met homilie door z.e.h. J. Tilleman en muzikale 
omlijsting door het Mannenkoor De Kerels; Feest
zaal Gemeenschapsschool om 20u.: feestavond 
met toespraak door FVK-voorzitter Frank Sebe-
rechts, en optreden door Zakdoek. 
11 IZEGEM: 11 juliviering. Om 11u. Gemeente
raadszaal : ontvangst aangeboden door Stadsbe
stuur. Toespraken door burgemeester Verledens en 
schepen Vandewalle. Receptie. 
11 WERVIK: Fietstocht van Wervik naar Geluwe 
langs de landelijke wegen. Verzamelen vanaf 14u. 

ANTWERPEN 

aan café De Macote, vertrek om 14u. Aankomst aan 
't Komeerke om 16u. Org.: Vlaamse Kring Wervik-
Geluwe. 
11 DEERLIJK: VU-Braadfeesten n.a.v. Feestdag 
Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 12u. in De Wieke 
(Molenhoek). Volw. 350fr., kinderen 200fr. Feestre
de: alg. sekretaris Chris Vandenbroeke. Info: 
056/72.70.98 of bestuursleden. 
11 TIELT: Gezinsfietstocht t.g.v. 11 juli. Verzamelen 
om 13U.45 aan parking St.Pieterskerk Tielt. Langs 
Molenlandroute naar Kanegem. Rond 16u.30 terug 
naar café 't Paradijs, leperstraat 14 (belegde brood
jes). Deelname: 50 fr. Inschrijven voor 8/7 bij Hilde 
Houwen, Stationstraat 75/3, Tielt (051/40.42.94). 
Org.: A. Vander Plaetsekring en VU-Tlelt. 
17 STENE: VU-Stene viert 25 jaar fietsend. Af
spraak om 15u. aan De Vlasschaard, om samen met 
minister Sauwens naar landvoorde te fietsen. Daar
na terug naar De Vlasschaard waar het avondmaal 
wacht. Deelname: fietstocht 20 fr. (verzekering); 
maaltijd: 450 fr. (koude schotel + 2 glazen wijn); 
kinderschotel 180 fr. (+ 1 frisdrank). Inschrijven en 
info bij VU-Stene. 

JULI 

9 KONTICH: Guldensporenviering „Vlaanderen in 
het Europa der Volkeren". Om 20u. in het St. Rita-
kollege. Pierstraat. Met o.m. optreden fanfare St. 
Cecilia Waarloos, zangkoor St.Cecilia Waarloos, 
strijdrede en overhandiging oorkonde. Org.: Vlaam
se Kring Kontich. 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest, Kerk-
plaats Wommelgem. Aanvang: 20u.30. Voorpro
gramma: 20u. met optreden van De Veske Voljeir 
en Vendeliers-Broechem en Koperensemble Joz. 
De Houwer. Nadien zang en animatie in zaal Fami-
lia. Org.: KK Jan Puimège. 
10 HEIST O/D BERG: Gemeentelijke Guldenspo-
renvienng in KG Zwaneberg om 19u.30. Muziek met 
Leen Persijn. 11 julitoespraak door Peter De Roover 
(WB-voorzitter). Fakultatief: avondmaal na de ver
toning. Inschrijven via Roger Van Dijck, tel. 
015/24.80.86. 
11 MORTSEL: Guldensporenviering. Om 10u.30 
Te Deum; om 11u. in de tuin van de Dieseghem-
hoeve: Venwelkoming, gelegenheidstoespraak en 
optredens. Org.: Gemeentebestuur Mortsel i.s.m. 
Gemeentelijke Kulturele Raad. Bij slecht weer in het 
Mark Liebrecht-centrum. 
11 BERLAAR: Met bus vanuit Berlaar naar Brussel-
Guldensporenviering. Dagtocht, met eveneens 
wandeling met gids. Avondprogramma in Paleis 
voor Schone Kunsten vanaf 20u. Info: Walter Luy-
ten, 03/482.11.93. Kosteloze deelname. 
11 WESTERLO: 11 juli-viering in De Gan/e, in 
Zoerie Parwijs. Om 14u. natuunA/andeling o.l.v. 
Rosa Geens-Dierckx. Omstreeks 17u. 11 juli-toe-
spraak door Johan Sauwens. Vanaf 18u. braad-
feest. Inschrijven voor 1/7 bij VU-WesterIo aan 250 
fr.p.p. Org.: VU-Westerlo. 
11 KONINGSHOOIKT: Guldensporenfietszoek-
tocht. Inschrijven van 13 tot 14u. Inleg 100 fr. 
Parochiecentrum Koningshof. Org.: VU-Konings-
hooikt. 
11 BOECHOUT-VREMDE: 11 juli-misviering in de 
kerk van Vremde om lOu. Om 15u. Guldensporen
viering in de Jan Frans Willemsschool te Boechout, 
met als feestredenaar Lionel Vandenberghe, voor
zitter IJzerbedevaartkomitee. 
11 HOVE: 11 juli-viering in het Gemeentehuis van 
Hove, Geelhandlaan 1, om 10u.45. Gelegenheids-
spreker is gemeenschapsminister Johan Sauwens, 
met achteraf kleine receptie. 

VOLKSUNIE-STENE 
VIERT 25 JAAR 
FIETSEND! 

Op zaterdag 17 juli vanaf 15 uur worden u en uw 
familie uitgenodigd aan De Vlasschaard in Stene-
Dorp. Onder leiding van minister Johan Sauwens 
gaan we fietsen door de „Schorre" en langs de 
Keignaert naar Zandvoorde. Daar worden wij, in De 
Leegaard, verwelkomd door onze zusterafdeling 
Zandvoorde. 

Wij rusten even uit en komen terug naar Stene, 
waar het avondmaal wacht en waar wij verder 
feesten in De Vlasschaard. 

Voor de fietstocht (verzekenng) betalen de deel
nemers 20 fr. Voor de maaltijd (koude schotel en 
twee glazen wijn) 450 fr. Voor kinderen is er een 
kinderschotel en één frisdrank voor 180 fr. 

Inschrijven voor de maaltijd kan tot 10 juli, voor de 
fietstocht tot 14 juli, bij Frank Bernaert, Oudstrijder-
spelin 3, Oostende-Stene; Leopold Vanden Ber-
ghe, Notelaarsstraat 21, Oostende; Kns Lambert, 
Batterijstraat 15, Oostende. 

GULDENSPORENVIERING VU-GENT-EEKLO 
Op vrijdag 9 juli organiseert VU-Gent-EekIo 

een Guldensporenviering in de Ridderzaal van 
het Gravensteen, Veerleplein te Gent, om 20u. 

Programma: 
- Poëzie uit de bundel, ,Voor een Soldaat van 

de Grote Oorlog", van Maurits Van Liedekerke, 
gebracht door Martine Geerinckx. 

- Kleinkunstmuziek door Jean-Pierre Roo-
sen. 

- Woord en muziek door Frank De Gruyter. 
Gastspreker is minister Johan Sauwens. 

Met samenzang van Klokke Roeland, Euro
pees Volkslied (9de simfonie van Beethoven) en 
de Vlaamse Leeuw. Daarna kan iedereen gezel
lig napraten bij muziek en pint. 

GENTSE FEESTEN 
Tijdens de Gentse Feesten is iedereen welkom 

op het vu-terras, Bennesteeg 2 (dichtbij het 
Belfort) van 17 tot 26 juli. 

VROUWEN IN DE POLITIEK 

Onder het motto Wordt 1994 de doorbraak voor de vrouw in de politiek ?, hielden de VU-
vrouwen op 24 april hun jaarlijkse ontmoetingsdag in het Kultureel Centrum te Heusden-
Zolder. 

In de voormiddag gaf Sabine de Bethune een toelichting over het Netwerk voor Gemeentelijk 
Kansarmenbeleid en het wetsvoorstel Smet-Tobback, waarop Senator en schepen in Sint-
Niklaas Nelly Maes vinnig replikeerde. 

's Namiddags bespraken de VU-vrouwen het Vlaams toekomstplan Vlaanderen 2002, onder 
leiding van gasWrouw SImonne Janssens-Van Oppem, Nelly Maes, VU-vrouwenvoorzitter Nora 
Tommelein, VU-ondervoorzitter Annemie Vandecasteele en verslaggeefster Greet Claes. 
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7 BOEKEN SLECHTS 1000FR 
Naar aanleiding van de feestdag van de 

Vlaamse Gemeenschap biedt de redaktie 
van WIJ i.s.m. uitgeverij Davidsfonds de 
lezers een echt 11 Juli-geschenk aan. 
Totale kostprijs I.OOOfr., gunstvoon/vaar-
den dus als men ziet hoe het pakket is 
samengesteld: 

1. Dat volk moet herleven, door 
Lieve Gevers en Louis Vos. De studie 
schetst de evolutie van De Vlaamsche 
Vlagge (1875-1933), het legendarische 
studententijdschrift dat vanaf Rodenbach 
tot de veroordeling van het Vlaams-natio
nalistische AKVS in de jaren twintig een 
uiterst belangrijke rol heeft gespeeld in de 
bewustmaking van het studentenvolk en 
de Vlaamse beweging. Het boek licht ook 
de sluier op wie er schuil ging achter het 
geheimzinnige genootschap de Swigen-
de Ede. (320 biz., 695 fr.) 

2. Vlaanderen en het militair-
politiek beleid in België tussen de 
twee wereldoorlogen, door Guldo 
Provoost. In deze studie wordt een ant
woord gegeven op de vraag waarom de 
flaminganten zo heftig het Frans-Belgisch 
militair akkoord van 1920 hebben bestre
den. En of de Vlamingen gelijk hadden 
het te bestempelen als een „bloedak-
koord" dat Vlaanderen in België vast
klonk aan de Franse politieke en militaire 
belangen. Het boek Is een indrukwekken
de brok Vlaamse en Belgische geschie
denis kort na de Grote Oorlog, bekeken 
vanuit internationale hoek. (524 bIz., 
695fr.) 

Herman Todts, deze week overle
den, (foto vum) 

3. Hoop en Wanhoop der 
Vlaamsgezinden, Herman Todts. Dit 
is deel V van Todts' kroniek van de 
Vlaamse beweging en behandelt de poli
tiek boeiende periode van o.m. het Ge-
meenschapspakt, later bekend geraakt 
als Egmontpakt maar ook van de loket-
tenkwestie in Schaarbeek, Komen en de 
Voer. Het boek wordt besloten met een 
reeks foto's van personen en gebeurte
nissen die deze periode tekenden. (380 
blz.,695 fr.) 

4. Geel & Zwart van de Drie
kleur, Maurits van Haegendoren. Reeds 
uit de ondertitel Van oude en andere 

Belgen tot 1980 kan opgemaakt worden 
dat Van Haegendoren in het jaar dat 
België en de Vlaamse beweging 150 jaar 
bestonden een globaal overzicht heeft 
willen schrijven van de geschiedenis van 
de Zuidelijke Nederlanden tot op de voor
avond van het federalisme. Kortom een 
geïllustreerd geschiedenisboek dat elke 
Vlaming is de biblioteek moet hebben. 
(368 bIz., 695 fr.) 

5. Van Taalstrijd tot Staatsvor
ming, Maurits van Haegendoren. Waar
om is de Vlaamse beweging ontstaan? 
Was zij alleen een taalbeweging ? Hoe is 
zij er door de vele perioden van op- en 
neergang in gelukt te overleven? Wie 
heeft haar gedragen en wie heeft haar 
bestreden ? 

Van Strijd om te overleven (1830-1870) 
tot Onze Vlaamse natie (1980) beschrijft 
Van Haegendoren de lange weg die de 
Vlaamse beweging in 150 jaar heeft afge
legd en wordt nagegaan wat de bewe
ging verschuldigd is aan partijpolitiek en 
aan niet-partijpolitici. (320 blz.,695 fr.) 

6. De taalwetgeving in België, L. 
Lindemans, R. Renard, J. Vandevelde, R. 
Vandezande. De grote taalwetten die de 
Vlaamse beweging en de Vlaamse politici 
hebben afgedwongen vormen even zo
veel belangrijke mijlpalen op de weg van 
de Vlaamse zelfstandigheid. In bestuurs
zaken, het leger, het gerecht, de sociale 
betrekkingen, in het onden/vijs... Er moest 
allemaal voor gestreden worden. Mini-
tieus, zoals de samenstellers van het 
boek zelf zijn, worden de wetten uit de 
doeken gedaan en van de nodige kom-
mentaar voorzien. (264 blz.,595 fr.) 

EEN 11 JULI-GESCHENK TOEMMTJE 

BESTELBON 
X-

o Ik maak gebruik van uw gunstvoorwaarden en bestel hierbij.... ex. van het 
boekenpakket + Tsjechow. 

Prijs 1.000 fr. (i.p.v. 4.465 fr.) + 40fr portkosten 

Voornaam en naam: 

Adres: 

Datum: Handtekening: 

Ik stuur deze bon naar: Haal meer uit WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Fax kan ook: 02/217.35.10. Het pakket wordt mij samen met een 
overschrijvingsformulier bezorgd. 

7. Drama op jacht, Anton Tsjechow. 
Wie het na lektuur van deze 6 boekdelen 
iets luchtiger (alhoewel!) wil aandoen 
leggen wij bovenop het pakket de pracht 
detektive: Drama op jacht van Anton 
Tsjechow. Dit is de enige roman van deze 
arts-auteur, die vooral bekendheid als 
dramaturg venwierf. Drama opjacht\s een 
meesterlijk boek waarover Karel van het 
Reve schreef dat „het werk door de tijd 
nauwelijks heeft geleden". (222 bIz., 395 
fr.) 

WIJ biedt u graag dit toemaatje aan I 
Dit hele boekepakket wordt U gestuurd 

voor de ronde som van 10OOfr. -i- 40fr. 
verzendingskosten. Een niet onaardig 11 
Juli-geschenk, daarom onmiddellijk in
schrijven en... veel leesijver en dito ge
not! 
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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 

QM^iiCmi 

mmfmm 
g,o„i^ni 3mv(}y^'^^ 

Zilpl.iatscn Iccst-
z.lill vooi 100 por-
soiicn Groepen 
en bussen op - ' 
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 Ir 

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

ADVERTENTIE 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 

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 

1 Caié ^aok 9^ote£ '̂  
— CambdlMus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

SL =Jë 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood-en 
banl(etbai(i(eril 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

ADVERTEREN IN a o 

RENDEERT 
02/219.49.30 4 / PROBEER EENS 
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WTPAKffl! 
Reeds bij mijn verkiezing tot 
voorzitter van de Volksunie zei 
ik; de partij moet keuzes maken! 
Zowel op staatsvormend als op 
maatschappelijk vlak! Wazigheid 
en onduidelijkheid zijn moor
dend voor onze partij. 

Door het Sint-Michielsakkoord 
hebben we een groot deel van de 
Vlaamse zelfstandigheid verwe
zenlijkt. Maar tegelijk hebben 
we ons op andere terreinen wat 
ingehouden. We mochten en 
wilden dit akkoord niet op de 
helling zetten. Het is een goed 
akkoord voor Vlaanderen; mis
schien op korte termijn wat min
der goed voor de partij. 

Nu zijn we zover De 'gijzelings
periode' ligt achter de rug én de 
buit is binnen. Nu komt het er 
op aan onze belotte waar te ma
ken. 

Op staatsvormend vlak heeft de 
VU haar bakens reeds verzet. 
Onze keuze is duidelijk. Het 
doel is bepaald. Op ons Feest 
van de Toekomst m Wachtebeke 
hebben duizenden leden dit mee 
ondersteund. Ons streven is en 
blijft een zelfstandig Vlaanderen 
in een Europa van volkeren en 
regio's. Hierin zijn we uniek. De
ze opdracht is boeiend. 

Nu is het tijd om ons maatschap
pelijk doel te bepalen; de geit en 
de kool niet langer te sparen; de 
uitdagingen van vandaag en mor
gen echt aan te pakken. Waar
mee ? Dat is eenvoudig: met een 
krachtig maatschappelijk en po
litiek projekt waarmee de Volks
unie van vandaag zich de volgen
de jarerf'écht kan onderscheiden 
van de andere partijen. 

De unieke plaats die wij sinds 
jaar en dag in het Vlaamse poli
tieke landschap innemen, wens 

ik niet prijs te geven. Min
der dan ooit! Samen met u 
wil ik van de Volksunie op
nieuw een sterke partij ma
ken, een partij van de toe
komst. Dat zal niet eenvoudig 
zijn, maar ook niet onmogelijk. 
De voorwaarde is dat we onze 
blik konsekwent richten op wat 
voor ons ligt en dat we onze doel
stellingen duidelijk stellen en her
halen. 

Om het nieuwe Vlaanderen een 
nieuwe, gestalte en een vaste 
plaats in het Europese forum te 
geven, zullen nieuwe ideeën no
dig zijn. En mensen om die idee-
en uit te dragen, te verdedigen 
en zelfs uit te voeren. Welnu, wij 
hebben beide. Hoog tijd dus om 
ermee uit te pakken. ' 

De partij heeft me bij mijn ver
kiezing de opdracht gegeven te 
zeggen wat ik denk én te doen 
wat ik zeg. De Partijraad heeft 
me uitdrukkelijk gevraagd het 
nieuwe politieke projekt voor te 
bereiden. Ik heb dit gedaan, ik 
heb mijn nek uitgestoken. Niet 
om u een diktaat op te leggen. 
Niet om te denken in uw plaats. 
Wél om de diskussie uit te lok
ken. Wél om erover te waken 
dat we ditmaal niet de hete hang
ijzers ontwijken. We moeten 
keuzes maken. Nu of nooit! 

Op de binnenpagina's van deze 
speciale WIJ vindt u het nieuwe 
politieke projekt van de Volks
unie waarover wij het op ons 
kongres in september uitgebreid 
moeten hebben. Twee dagen 
lang willen wij met u van gedach
ten wisselen overx>nze ideeën en 
de uwe. Lees daarom aandach
tig-de kongres-ontwerp-tekst . 
Lees hem, laat hem bezinken, 
herlees hem en bekommentari-
eer hem. Hou u daarbij vooral 
niet in, uw mening is voor mij 

immers van het grootste belang. 
Want op m'n eentje een beetje 
staan uitpakken, daar heb ik geen 
zin in. Dat hééft ook geen zin. 
En het hoeft gelukkig niet. Het 
Heizel-kongres, de "Wij blijven! "-
aktie en het Feest van de Toe
komst hebben mij in mijn over
tuiging gesterkt dat ik op u kan 
rekenen. Wat ongelooflijk veel 
deugd doet. Ik wil u daarom op
roepen ook op het volgende kon
gres massaal aanwezig te zijn. 

De strijd is reeds voor een deel 
gestreden maar nu wordt het tijd 
voor een echt beleid. Een beleid 
dat mee door de Volksunie be
paald wordt: Vlaams, nonkon-
formistisch, solidair, realistisch. 

We roepen alle sociaalvoelende 
en demokratische Vlamingen op 
om op basis van deze voorstel
len een open dialoog te voeren. 
Zoniet wordt het nieuwe Vlaan
deren nooit echt nieuw, laat staan 
beter. 

Vrienden, het is blijven en uit
pakken of inpakken en wegwe
zen. En daar we onszelf "blij
vers" noemen, moeten we nu 
dringend beginnen uitpakken. 

Ik wil dat elke Vlaming zich in 
het nieuwe Vlaanderen voelt als
of hij thuiskomt, na een lange 
reis, en thuis wil blijven. 

Ja, wie blijft, pakt uit. 

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter 

VlAAMSiVim 
DlMOKRAnN 
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Een nieuwe poluiek 

voor een 
nieuw Vlaanderen 

U.12 september. 
Leuven, ^A)HOV\ '• 

Alle lederv Avei 

WIJ, DE V I I 1 II. 
In ruim 25.000 gezinnen is de VU 
een vaste gast. Eén of meer gezins
leden hebben een VU-Iidkaart en be
kennen zich zo tot de grote VU-
familie. 
Maar een goed familieleven veron
derstelt geregeld kontakt. Elkaar 
zien, praten, mekaar ontmoeten, ... 
Velen van u zijn geregeld te gast op 
aktiviteiten van de plaatselijke VU-
afdeling, of lopen 'nationaal' langs 
op kongressen, gezinsdagen en de
batten. 

Toch is de afstand tussen top en ba
sis vaak groot, te groot. Een VU-Iid 
drukte het onlangs beeldrijk uit als 
volgt: "ik wil wel dagelijks op de bar-
rikaden staan, maar ik raak met el
ke dag tot op het Barrikadenplein". 

Mede om deze kloof te dichten nam 
de Partijraad enkele weken terug de 
beslissing het VU-weekblad WIJ van
af emd augustus veertiendaags ook 
aan alle VU-Ieden te bezorgen. Van
daag vindt u, ter gelegenheid van de 
aankondiging van ons kongres, hier
van een eerste proef. 
Met deze optie wil de VU haar slag
kracht vergroten. Onze boodschap 
wordt op een moderne, goedogen
de en joernalistiek volwaardige wij
ze naar buiten gebracht. 

Nog meer dan vroeger in debat tre
den, onze ideeën verspreiden, een 
forum bieden: du is samengevat de 
opzet en betrachting. 
De Volksunie komt naar u toe. We 
hopen dat u, indien u het nog niet 
was, vanaf eind augustus een fer\'ent 
WlJ-Iezer wordt. 

Verder in deze Wij: 
2 FEEST VA,\ BE TOEKOMST 

Op 20]uni].l. overrompel
den tweeduizend VU-ers het 
domein Puyenbrocck in 
Wachtebeke. Een geslaagd 
volks(unie)-Jeest, met als 
sluitstuk de bekendmaking 
van onze nieuwe Vlaamse en 
Europese staatsvormende 
krachtlijnen. 

3 VA\ STRIJD \AAR BELEID 
Op 11 en 12 september ver
wachten wij u m Leuven voor 
het VU-kongres. Alle leden 
hebben spreek- én stemrecht. 
Kongresvoorzitter Koen 
Raets licht achtergrond en 
opzet toe. 

l i p l k O . W E S S E E R T M E E ? 
U wil aktiej betrokken wor
den bij de kongreswerkzaam-
heden? En bovenal, u wil uw 
memngkwtjt? Hoe dat kan 
leest u op bladzijde 4. 

5-16 EEIMEIW 
POLITIEK PROJEKT 
De ontwerpteksten voor het 
VU-kongres. U vmdt ze in 
een speciale katern middenin 
dit blad. 12 bladzijden stevi
ge lektuur voor een betere 
toekomst. 

17 LEUVEIEBACEN 
Voor wie er als student z'n 
hart verloor wordt het onge
twijfeld een prettig weerzien. 
Maar ook niet-alumni weet 
Leuven te boeien. Zo kan u 
op 12 september terecht op 
de Open Monumentendag. 

18 ZOMER-AGEKBA 
11 jjili in Brussel, de Vredes-
jietseling van Voeren naar de 
Ijzerbedevaart m Diksmuide, 
samen met duizenden 
Vlamingen gordelen rond 
Brussel, én de VU-Kultuur-
dag in Antwerpen. Tekst en 
uitleg op pagina 18. 

lS-2t IK PAK MEE UIT! 
U laat ons uw mening ken
nen. Gebmik het antwoord-
jormuher op de laatste 
pagina. U kan meteen ook 
inschrijven voor het kongres. 
Wij bezorgen u dan een 
stemkaart. 
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Gesterkt door een prachtig zp-
merweer lokte het Feest van de 
Toekomst op zondag 20 juni 
tweeduizend VU-leden en sim 
patisanten naar Puyenbroeck, het 
prachtige Provinciaal Domem m 
het Oostvlaamse Wachtebeke 

Reeds in de late voormiddag wa
ren tientallen families opgedaagd 
en onmiddellijk na dè middag 
was het volop aankomen en een 
plaatsje veroveren m de grote 
feesttent 

Op de grasmat voor de tent 
strooide de Lazy City Jazz-band 
vrolijke New Orleans-klanken 
uit en zochten de steklopende 
Cirkodromers hun wankele weg 
tussen verbaasde kleuters en an
der ' klem volk" dat wat vlug naar 
het springkasteel wou 

Het hart op de tong 

Het volk stroomde toe Vlug, te 
vlug bleek, want de zijwanden 
van de tent dienden al spoedig 
opgerold zodat het publiek ook 
vanaf de grasmat kon meeluiste
ren 

En of er wat te horen vieP Het 
duo Harp en Kontrabas leidde 
het praatkaffee voortreffelijk in 
Gastheer van het praatkaffee was 
Waker Demeyere Gesprekspart
ners waren de nationale onder
voorzitters Patrik Vankrun-
kelsven en Annemie Van de 
Casteele, de oud-voorzitters 
Hugo Schiltz en Vic Anciaux, 
Vlaams minister Johan Sauwens, 
VUJO-voorzitter Geert Lambert 
en Maurits Coppieters Beleefd-
heidsvraagjes waren naar goede 
VU-gewoonte zeldzaam 

Speciale aandacht was er voor de 
oud-parlementsleden, zij dieja-

Bij de VU-Jongeren kon op rol
len naar Bosnië worden ge-
hetst Een volwassen oefening 
voor de Vredeshetseling van de
ze zomer Een rit kostte 20fr en 
wie aantrad kreeg een tombola-
biljet waarmee een fiets kon ge
wonnen worden, geschonken 
door Minister Johan Sauwens 
Winnaar werd Steven Moerman, 
een dertienjarige Kortnjkzaan die 
enkele dagen vooraf van z n ou
ders nog de belofte had ontfut
seld "tegen de komende grote va
kantie" z'n oude tuig vervangen 
te zien 

renlang de kar van het federalis
me hebben voortgeduwd Maar 
liefst 15 oud-kamerleden en se
natoren hielden eraan aanwezig 
te zijn Een warm applaus was 
hun beloning en vanwege het 
VU-sekretariaat ontvingen ze, m 
een mooi kader, het nummer van 
het Staatsblad dat de federalise-
nng van België zwart op wit blo-
klettert 

Een nokvoUe tent, veel enthousiasme, een mooi feest 

Het ernstige gedeelte \an ons 
feest werd uiteraard afgerond 
door voorzitter Ben Anciaux Hij 
gaf een boeiend overzicht van de 
huidige politieke toestand en zet
te de stapstenen uit voor de toe
komst van Vlaanderen en de 
Volksunie 

Anciaux noemde het St Michiels
akkoord een goede en onomkeer
bare stap voor Vlaanderen "Een 
aanzienlijk deel van het Vlaams 
zelfbestuur wordt verwezenlijkt 
Het Vlaams Parlement komt er 
Maar daarmee is het proces van de 
Vlaamse staatsvorming met af', al
dus de VU-voorzitter Meteen 
gaf hij ook het streefdoel aan 
"Onze droom is een waai achtig 
Vlaanderen, een zelfstandig Vlaan
deren in een Europese Politieke 
Unie We willen een Vlaandeien 
binnen eenfedeiaal Eutopa van vol
keren en regio's Dat is ons echte 
doel, daar wijken wij met van af" 

Volkeren en regio's moeten de 
bouwstenen worden van het 
nieuwe Europa "De verscheiden
heid aan enkelingen, regio's, volke
ren en kultuien en de samenwei-
king die daaitussen kan ontstaan 
IS precies de rijkdom van Europa 
In deze nieuwe konsti uktie is de rol 
van de klassieke staten uitgespeeld 
en woidt België overbodig" On
der luid applaus vatte de VU-
voorzitter deze visie nog eens sa
men "We willen meer Vlaanderen, 
mindet België en meer Europa 
Maat evengoed willen we meer Bre-
tagne, Schotland, Catalome , en 
minder Frankrijk, minder Groot-
Bnttanie, mmdci Spanje en veel 
meer Euwpa" 

Een ander Europa 
De Europese Gemeenschap be
antwoordt vandaag echter niet 
aan ons ideaalbeeld Europa is 
ondoorzichtig, bureaukratisch 
en overwoekerd door centralis
me Om dit te keren schuift de 
VU drie eisen naar voren "Aller
eerst wü de VU een volwaardig ver
kozen Europese Regering Het hui
dige Europees Parlement moet uit
gebouwd tot een rechtstreeks ver
kozen Europese Kamer met echte 
parlementaire bevoegdheid, met 
kieskringen die gelijk zijn aan de 
regio's En, tot slot, wil de VU de 
instelling van een Senaat van de 
regio's en volkeren, met een verte
genwoordiging op voet van gelijk
heid" 

Vlaanderen moet de dmamische 
motor zijn van de groei naar dit 
nieuwe Europa Bij dit alles hecht 
de Volksunie biezonder belang 

aan een brede samenwerking 
met Nederland 

Vlaams Parlement 
De VU wil de dmamiek die straks 
uitgaat van het eigen Vlaams Par
lement maksimaal benutten "De 
instiumenten die Vlaandeien van
daag in handen heeft moeten ge-
btuikt om het welhegiepen belang 
van de Vlamingen en van ledet die 
m Vlaanderen leeft, maksimaal te 
bevoideren De Vlaamse instellin
gen moeten het beleid inhoudelijk 
gestalte geven", aldus Anciaux 
Hij schetste meteen ook een 
tweede beweging "Euwpa neemt 
meer en meer taken van België over 
De zelfstandigheid van Vlaandeien 
m Eutopa is een onvermijdelijk ge
volg" 

Dialoog 
Vanzelfsprekend is ook een ver
gaand gesprek met Wallonië on
ontkoombaar Anciaux legde 
meteen de agenda vast "Deze 
dialoog moet handelen over de 
federalisering van de Sociale Ze-
keiheid, het lespekt vooi het grond
gebied, de splitsing van het kiesai-
rondissement Biussel-Halle-Vil-
vooide, de eigen fiskaliteit en finan
ciële veiantwoordelijkheid, de po
sitie van de Vlamingen in Brussel, 
het federaliseren van justitie, spoor
wegen, ontwikkelingssamenwerking, 
gemeente- en OCMW-beleid Tot 
slot dient ook de sanering van de 
oveiheidsbegioting dringend aan
gekaart" 

Duidelijk was Anciaux ook inza
ke de sociale zekerheid "Vlaan
deren moet zijn eigen sociaal beleid 
kunnen uitbouwen Daarvoor, en 
met zozeer omwille van de centen
kwestie, IS de federalisering van de 
sociale zekerheid noodzakelijk" De 
VU-voorzitter pleitte voor een 
eerlijke sohdariteit "In afwach
ting van een waarachtig sociaal Eu
ropa moeten wel dezelfde basisuit
keringen blijven gelden voor Vlaan
deren en Walionie" 

Brussel en 
Vlaams-Brabant 
En dan kwam Bert Anciaux op 
een hem vertrouwd terrein "De 
toekomst van Brussel ligt in een zelf
standig Vlaanderen Als onafhan

kelijke entiteit li Biiiisci immers 
onleefbaat Vlaandeten moet een 
hand naarBtussel uitsteken en te
kenen voot een dooi gedreven wel
zijnsbeleid Deze samenwerking 
houdt geen annexatie in Brussel 
hthoudt zijn biezondei tweetalig 
statuut binnen Vlaanderen" 

Inzake Vlaams-Brabant eiste Bert 
Anciaux van de Vlaamse Rege
ring een doorgedreven sociaal, 
groen en Vlaams beleid "De 
Vlaamse Regering moet kordaat 
haai voogdij op de gemeenten 'met 
biezonder Laalstatuut' uitoefenen 
en optieden tegen elke schending 
van de taalwet" Voor de VU wor
den de faciliteiten uitdovend, 
kennis van de taal en naleving 
van de openbare orde zijn on
ontbeerlijk 

Geen Belgisch taboe 
Veel aandacht was er voor de pas
sus omtrent de positie van Bel
gië Nog Bert Anciaux "We ei
sen onze plaats-op m een federaal 
Europa van volkeien en regio's Bel
gië kan als tijdelijke tussenschakel 
blijven bestaan Maar wel op voor
waarde dat de Franstahgen dit met 
onmogelijk maken en het een meer
waarde voor de Vlamingen ople
vert" En m z'n verduidelijking 
"Voor het bepalen van deze meer
waarde zijn Brussel en de Vlaam
se r and m hoge mate bepalend De 
dialoog tussen Vlaanderen en Wal
lonië moet spoedig tot tastbare re
sultaten leiden Het mislukken er
van betekent het failliet van het fe
deralisme Het uiteenvallen van 
België wordt dan onvermijdelijk" 

De staande ovatie die de voorzit
ter te beurt viel was en teken van 
instemming en een hart onder 
de riem voor allen die m de VU 
verantwoordelijkheid dragen 
Laat het ieder duidelijk wezen 
de vraag naar de toekomst van 
de VU IS zoveel als de vraag 
naar de toekomst van Vlaande
ren 

l W I L DE INTEGRALE 
TEKST VAOET 
Vll-STANDPÜOT? 

BELONSOPHETMMMER 

(02) 219 49 30 
c 
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Een nieuwe politiek 
voor een 

nieuw Vlaanderen 

VU-Kongres, 11-12 september '93, Leuven 
Vnj Vlaanderen, Vnje mensen" 

(1990), "Een nieuwe Politieke 
Kuituur" C88), "Werk in een zelf
standig Vlaanderen" ('85), "Eko-
nomie en Ekologie" ('82), "Ar
beid, adel m de Vlaamse Staat' 
('78) 
Deze kongresthemata liggen ve
le VU-ers nog goed m het geheu
gen Kongressen vormen immers 
hoogdagen in de partijwerking 
De Volksunie onderwerpt er haar 
programmatische krachtlijnen 
aan een kntisch onderzoek en de 
aanwezigen trekken gezamenlijk 
de krijtlijnen voor de toekomst 

Zo ook op 11 en 12 september 
e k m Leuven, onder het motto 
"Van strijd nam beleid" 

Ledenkon0res 

Belangsteilin 

Het komende partijkongres, de 
deelname aan de debatten en de 
stemmingen staan open voor al
le VU-leden Dit 15 nieuw Vroe
gere kongressen waren voer voor 
een beperkt aantal bestuursleden 
die selektief werden gemanda
teerd vanuit hun afdeling of ar
rondissement 

Vandaag gooit de Volksunie de 
deuren open naar de ganse VU-
familie, zonder onderscheid Me
teen wil de partijleiding de be
trokkenheid van de leden bij de 
partijwerking vergroten en de in
breng vanuit de basis hard ma
ken Alle onnodige tussenschot-
ten worden hierbij weggehaald 
U bent het dus, samen met uw 

vrienden VU-leden, die mee 
vorm geeft aan wat de uiteinde
lijke krachtlijnen zullen zijn U 
bepaalt het toekomstprogramma 
van de Volksunie' 

Inspraak 
Geen kongres zonder werkgroe
pen (sekties), amendementen en 
s temmingen De sektieverga-
denngen zorgen traditiegetrouw 
voor een stevige brok woord en 
wederwoord Vaak zijn het pa
reltjes van diskussie-kultuur De 
eerste stemmingen vinden zon
dagmorgen plaats Het preciese 
programma, met de opsplitsing 
van de drie sektievergadermgen 
en de stemmingen vindt u hier
naast terug 
Het debat kan starten' 

De buitenwacht - de verzamelde 
pers, de politieke tegenstrevers 
en zovele maatschappelijk en po-
htiek geengageerden - kijkt met 
meer dan gewone belangstelling 
uu naar dit kongres De vraag 
naar de toekomst van de Volks
unie, of beter naar het preciese 
toekomstprojekt van de partij, 
wordt luid en zonder omwegen 
gesteld En toegegeven, het ant
woord ligt met zomaar voor het 
grijpen Het veronderstelt ge
sprek, overleg, kritische reflek-
tie en debat pn dit niet alleen 
binnen, maar ook buiten de par
tij De Volksunie wil immers be
wust de maatschappelijke dis-
kussie binnen Vlaanderen op
nieuw laten openbloeien 

ALLE Vl]-LEDEN WELKOM 
Op 11 en 12 september draaien de kongrespoorten open voor alle 
VU-leden Ieder lid heeft de mogelijkheid vooraf individuele amende
menten neer te leggen, tekstopmerkingen te formuleren, het debat 
aan te gaan. Vanzelfsprekend heeft ook elk VU-lid stemrecht 
Om praktisch-organisatonsche redenen wordt wel gevraagd vooraf 
in te schnjven Zo kan het panijsekretanaat u tijdig de nodige doku-
mentatie en informatie thuis bezorgen 

WAAR WORDT U VERWACHT? 
Het eigenlijke kongresgebeuren vindt plaats in de lokalen van het 
Mana-Theresiacollege, aan het Hogeschoolplein m het centrum van 
Leuven 
Voor de slotzitting verhuizen we naar de Aula Pieter De Somer, het 
grootste en ruimste auditorium van de K U Leuven, genoemd naar 
de eerste rektor van de autonome K U Leuven De Aula ligt in de 
Debenotstraat, vlakbij het Leuvense stadspark 
Klinkt dit als Chinees' Geen nood De Leuvenaars zorgen voor een 
goede bewegwijzering, maar ook voor parkeerruimte, kinderop
pas. 

vi]-KO»n 
Geacht VU-lid 
Beste Vrienden 

Op 11 en 12 september a s nodigt 
de Volksunie u uit •voor een belang 
rijk kongres in Leuven 

Belangnjk omdat voor de eerste maal 
in haar geschiedenis, de partij alle 
leden rechtstreeks het kongresge 
beuren mee laat bepalen 

Maar belangrijker nog omwille van 
de inhoudelijke draagwijdte \an du 
kongres 

Sinds bijna 40 jaar zijn we de drij 
vende kracht achter de Vlaamse 
staatsvorming Vandaag na de goed-
keunng van de Smt-Michielsakkoor-
den, is de unitaire Belgische staat 
definitief de weg van het federalis
me ingeslagen De fundamenten van 
het Vlaamse huis liggen er We moe
ten nu bepalen hoe we wensen vorm 
te geven aan onze Vlaamse zelfstan 
digheid We moeten de lijnen uit
tekenen de bakens verzetten, zeg
gen waar we met Vlaanderen heen 
willen 

De vragen zijn lalnjk 
• Wensen wij een Vlaanderen waar 

individualisme en egoïsme de sa
menleving bepalen' Of wensen 
WIJ m solidanteit en verantwoor

delijkheid de leefkwaliteit te be
palen' 

• Hoe moeten wij inspelen op de 
vergrijzing van onze gemeen
schap' Welk toekomstperspek-
tief bieden wij onze jeugd' 

• Hoe houden we de balans tussen 
ekonomie en ekologie m even
wicht' 

Stuk voor stuk vTagen die straks wel
vaart en welzijn in Vlaanderen be
palen Vragen v ooral die we samen 
moeten proberen te beantwoorden 

De Volksunie is altijd het laborato
rium geweest waarbinnen nieuwe 
ideeën en nieuwe inzichten groei
den Du moet opnieuw kunnen 

Daarom nodig ik u uit om samen 
met duizenden andere VU-leden het 
maatschappelijk prohel van de 
Volksuie uu de diepen 

Met beide voeten stevng op de grond, 
maar toch - durvend dromend - met 
ons hoofd in de wolken 

Ik hoop en reken op uw gewaardeer
de medewerking 

Koen RAETS 
Kongresvoorzitter 

EMBMMBM 
ZATERDAGUSEPTEMBER 

13u30 Onthaal, inschnjving, overhandiging dokumemane en 
stamkaart 

14u Plenumvergadenng 
• Welkom door Paul Vanden Bempt, voorzitter Partijraad 
• Inleiding en toelichung werkzaamheden door Koen Raets, 

kongresvoorzitter 

14u30 Werkgroepen 
Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en amendementen 
1 Een rechtvaardige samenleving 
inleider-verslaggever Patnk Vankmnkelsven, ondervoorzitter 
2 Een betere demokratie met integraal federalisme 
mleider-verslaggever Herman Lauwers, kamerlid 
3 Meer levenskwaliteit 
inleider-verslaggever Jan Loones, senator 

18u Einde 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

9u30 Onthaal, inschnjving, overhandiging dokumentatie en 
stemkaart 

Plenumvergadenng 
• Welkom door kongresvoorzitter Koen Raets 
• Verslaggeving uit de werkgroepen, met emdbesprekmg 

en stemming over de amendementen 

lOu 

13u Middagmaal 

14u30 Plenumvergadenng 
• Verslaggeving uu de werkgroepen, met emdbesprekmg 

en stemming over de amendementen 
• Stemming over de slottekst 
• Kongrestoespraak door algemeen voorzitter Bert Anciaux 

I7u30 Emde 
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per regel, de tekst volgen en aandui
den 

2. HOE BEZORGT II O^SIIW OPMERKIN
GEN? 

Achteraan in deze WIJ vmdt u - pa
ginagroot - een fiche waarop u uw 
opmerkingen en amendementen kan 
noteren Mogen we u vragen tel
kens uitdrukkelijk te verwijzen naar 
de aangehaalde tekstpagina en dito 
regel Vergeet vooral met in de af-
zendrubnek uw naam en adres m te 
vullen 

3. AFSLlIITDATll:25AIJfillSTlS. 
We verwachten uw antwoord voor 
25 augustus e k Dit moet ons toe
laten de binnengekomen antwoor
den ernstig en gelijkwaardig te ver
werken 

eindvoorstel van de kongreskom-
missie verwerkt -, ofwel afgewezen 
In du laatste geval blijft de tekstop
merking vanzelfsprekend gelden 
Dit betekent dat de indiener ervan 
tijdens de werkgroepbijeenkomsten 
de kans krijgt z'n voorstel te verde
digen en later plenair ter stemming 
voor te leggen 
Wie tijdig inschrijft krijgt de week 
voor het partijkongres een ekstra 
tekstbundel toegestuurd Deze om
vat drie luiken Allereerst de oor
spronkelijke ontwerptekst, vervol
gens de tekst voorgesteld door de 
kongreskommissie (waarin de aan
genomen amendementen zijn ver
werkt) Daarnaast bevat de bundel 
de volledige opsomming van alle 
amendementen (du telkens met ver
melding, aanvaard of niet aanvaard) 

- TIEN PRAKTISf HE AFSPRAKEN OP RIJ.-

Vanaf de volgende bladzijde van de
ze ekstra WIJ vindt u de ontwerp
teksten die tijdens het partijkongres 
worden besproken, geamendeerd, 
en tot slot, in een al dan met gewij
zigde en aangepaste vorm ter stem
ming worden voorgelegd 
Deze teksten vormen de centrale spil 
van het debat Zoals steeds op VU-
kongressen vormt de volledige tekst 
het onderwerp van diskussie Geen 
truukjes dus, geen valkuilen met in
gebouwde beperkingen Neen, de 
opmerkingen en amendementen gel
den de tekst van a tot z 
U zal begnjpen dat het opzetten van 
een dergelijke formule een heus hu
zarenstuk IS Deze tekst komt bij 
ruim 25 000 gezinnen terecht le
der heeft z'n mening en overtuiging 
en mag ze ons laten kennen We 

I] 
verwachten massaal uw reaktie 
Om de amendementen-slag korrekt 
te laten verlopen dienen een aantal 
spelregels geëerbiedigd 
We zetten ze voor u beknopt en 
schematisch op een rij 

I . HOELEESTIDEONTWERPTEK-
STE\? 

Toegegeven, u krijgt heel wat lek-
tuur op de plank Maar we hebben 
geprobeerd het u zo gemakkelijk 
mogelijk te maken Vooraan vmdt 
u een handige inhoudstafel De nu-
mensche indeling wordt doorheen 
de tekst stevig aangehouden en in 
de kantlijn kan u cijfermatig, regel 

4. l STORTIWOPMERKINGEN NAAR... 
het nationaal VU-sekretariaat, Bar-
nkadenplein 12 te 1000 Brussel Du 
t a V kongresvoorzitter Koen Raets 

5. WATGEBEliRTNlMETllWOPMER-

Midden juh wordt een kongreskom
missie samengesteld, bestaande uu 
vertegenwoordigers van het Partij
bestuur en de 18 VU-arrondissemen-
ten Onder koordinatie van de al
gemeen voorzitter worden alle bin
nengelopen teksten doorgenomen 
Tekstopmerkingen kunnen ofwel 
worden aangenomen - en dus in het 

De met aanvaarde amendementen 
kunnen-vanzelfsprekend tijdens de 
kongreszittmg ter stemming gelegd 

fe'lENDEPARTIJSTRllKTllllR. 
We zegden het al de formule van 
een leden-kongres is nieuw De toe
gang tot de kongreswerkzaamheden 
is met langer beperkt tot de bestuur
sleden van afdelingen en arrondis
sementen Du betekent met dat er 
op afdelmgs- of arrondissementeel 
niveau geen overleg kan plaatsvin
den Integendeel De 18 VU-arron-
dissementen voorzien enkele dagen 
voor het kongres een arrondissemen-
tele hoorzitting Alle deelnemers 

aan het kongres zijn er welkom De
ze hoorzittingen vormen voor de 
deelnemers een verkennende voor
ronde 

7. IIW SPREEKRECHT 
Tijdens de bespreking m de sektie-
vergadenngen heeft vanzelfsprekend 
iedereen spreekrecht Tijdens de 
plenaire zittingen kan men slechts 
zijn persoonlijk amendement ver
dedigen De verslaggevers van de 
drie sektievergaderingen, alsook de 
voorzitter van de kongreskommis
sie (de algemeen voorzitter) kunnen 
eveneens tussenkomen 
De kongresvoorzitter bepaalt de 
spreektijd, mede in funktie van het 
kongresverloop 

8. HOE WORDT GESTEMD? 
Alle stemmingen verlopen plenair 
In eerste orde wordt gestemd over 
het tekstvoorstel van de kongresk
ommissie Wordt du met aanvaard, 
dan kan er gestemd over de oor
spronkelijke ontwerp-tekst en over 
de ingediende amendementen 

S. INSCHRIJVEN. 
Komt u op 11 en 12 september naar 
Leuven, dan vragen wij u wel tijdig 
m te schrijven Dit kan het makke
lijkst met de antwoordbon op de 
laatste bladzijde van deze kongres-
krant Enkel na inschrijving krijgt 
u de amendementenbundel thuis be
zorgd 

10. VRAGEN! BEL ONZE KONGRES-FOON. 
U heeft vragen omtrent het kongres, 
de preciese werkwijze of de kong-
resteksten Kontakteer het Algemeen 
Sekretanaat, op het nummer (02) 
219 49 30 We helpen u graag ver
der op weg 

r 
L e n i n g e n op a f b e t a l i n g 

J^m^MiJ^ 
l^z^t^ 

Als u tussen 5 juli en 30 september '93 een KB-Autolening of een KB-Vernieuwbouwlening 

sluit, mag u de afbetaling twee maanden kosteloos uitstellen. Zo hoeft u de aanschaf van een 

nieuwe wagen of de verbouwing van uw woning niet tot de winter uit te stellen. Leuk idee van 

de KB. En het gaat op voor alle leningen vanaf 200.000 frank en met minimaal 24 periodieke 

afbetalingen. Alle informatie over deze leningen en de bijpassende verzekeringen krijgt u In 

het KB-kantoor in uw buurt. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J DE B A N K VAN H I E R . 
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A 

HEN NIEUV/E 

P O L I T I E K VOOR 

EEN NIEU^V V L A A N D E R E N 

Ontwerptekst voor het algemeen ledenkongres 
van 11 en 12 september 1993 

Inhoudstafe l 

Inleiding: üe nieuwe opdracht voor de Volksunie, p. 6 

1. Uitgangspunten. 
1.1. Leve het individu, leve de techniek. 

Maar niet ten koste van een menselijke samenleving. 
1.2. Een welzijnspartij van vrije demokraten. 
1.3. Een Volksnationale en federalistische partij: een noodzaak. 

2. Ons politiek projekt: m STRIJD MAR RELEID. 
Een nieuwe politiek voor een nieuw Vlaanderen. 

2.1. Een rechtvaardige sameniev ing. 

2.1.1. Een duurzame groei. 

2.1.2. Werk voor iedereen: betaalde arbeid herverdelen. 

2.1.3. Een leefbaar inkomen voor iedereen. 

2.1.4. Solidariteit is noodzakelijk universeel. 

2.2. Een betere demokratie met integraal federalisme. 

2.2.1. üe nieuwe gemeente. 

2.2.2. Een demokratisch Vlaanderen. 

2.2.3. De Europese federatie. 

2.3. Meer levenskwaliteit 

2.3.1. Het Vlaams zelfbewustzijn: aan een grondige kunr toe. 

2.3.2. Een verdraagzame, pluralistische samenleving. 

2.3.3. Respektvoor het leefmilieu. 

2.3.4. Veilig leven. 
ïïi l a ^ n f e i s . ^ w 

3. Besluit. 
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INLEIDING: 
DE NIEUWE OPDRACHT VOOR DE VOLKSUNIE. 

Moet er nog politiek zijn? 

De meerderheid van de mensen heeft geen hoge dunk van po
litiek Voor hen is de pohtieke klasse teveel bezig met zichzelf, 
met bijkomstigheden, met belangen van enkelen en met korte ter-
mijnprojekten Op hedendaagse uitdagingen, zoals de noord-
zuidkloof, de werkloosheid, het milieu, immigratie en racisme, 
de schuldenberg, bieden onze politici geen antwoord, zo vinden 
ze Politici lijken niet langer een projekt te hebben dat grote groe
pen mensen kan bezielen 

Hier en daar schijnt iets te bewegen Maar als de boodschap 
wordt alles privatiseren en laat de burgers hun zaken onder el
kaar beredderen, dan heb je de politiek niet langer nodig Deze 
stelling gaat erin als zoete koek, maar houdt eigenlijk de ontken
ning van de parlementaire demokratie in 

De Volksunie wil aan politiek doen. 
Pohtiek IS de meest sociale opdracht die er bestaat Het is opko
men voor een goede samenleving waar iedereen maksimale ont
plooiingskansen krijgt en zich inzet voor heel de gemeenschap 
Het vereist een maatsch^pelijke betrokkenheid waarin met vi
sie en realiteitszin aan de toekomst van Vlaanderen en van alle 
Vlamingen gewerkt wordt 

Partijpolitiek hoeft met vies te zijn Wel moeten de betreden pa
den van de dag)espolitiek en het eigen groot gelijk overstegen wor
den Toekomstgericht werken en denken is de opdracht Echte 
vemieuvidng heeft maar plaats indien de voorstellen gedurfd, maar 
konkreet, realistisch en nieuw zijn en ze gekonkretiseerd worden 
op alle politieke niveaus 

Als kleine partij is er voor ons meer dan ooit een interessante rol 
weggelegd De Volksunie moet voorop lopen m het ideeendebat, 
het helpen sturen en in het beleid laten vastleggen Op basis van 
nieuwe ideeën en kreatieve voorstellen die inspelen op de ver
zuchtingen van de mensen, zal de Volksunie werken aan een 
vernieuwd profiel dat aantrekkelijk is voor de kiezers en voor hen 
die zich willen engageren in de politiek Met als einddoel met de 
grootste partij van Vlaanderen te worden, maar van Vlaanderen 
een grote partij in Europa te maken 

1. Uitgangspunten. 

1.1. Leve het individu, maar niet ten koste 
van een menselijke samenleving. 

De wakkere burger denkt vrij Hij wil zelf zijn maatschappijmo
del kiezen Hij denkt minder koUektief dan vroeger, hij handelt 
minder zuilgebonden Hij beschouwt zichzelf als vrijgevochten 
en heeft de grote sociale organisaties minder nodig Liever klant 
dan mihtant, is zijn leuze De vakbond en het ziekenfonds zijn 
er wel nog om zijn belangen te verdedigen, met om zijn ideeën 
en waarden te bepalen 

Het maakt hem voorstander van eigen tijdsbeheer, van een zelf
ontworpen moraal en gedragsregels Zijn waardenschaal is meer 
persoonlijk dan maatschappelijk afgelijnd Spontaan gaat hij er
van uit dat hij zelf wel zijn boontjes kan doppen, In hoeverre hij 
echt vrijgevochten is, is een grote vraag De zekerheid en veilig
heid ontbreken immers steeds meer om harmonie met de samen
leving en met zichzelf te vinden Van de overheid verwacht hij 
in hoofdzaak bescherming, zekerheid en degelijke dienstver-

50 lening, in ruil voor de belastingen die hij betaalt Hij beschouwt 
dit als een vorm van kontrakt De overheid wordt niet langer als 
de behoeder van een gemeenschap van mensen aanzien 

Dat mensen streven naar het vergroten van hun individuele keu-
zevnjheid, dat mensen zelf willen bepalen wat ze belangrijk vin-

55 den en hoe ze hun leven wensen in te richten, dat proces is op 
zich positief te noemen en werkt ontvoogdend De VU moet dit 
proces onderkennen en waarderen, maar duidelijk onderschei
den van het eveneens groeiend utihtair individualisme dat neer
komt op het uitsluitend nastreven van het eigen (vooral maten-

60 ele) belang Dit individualisme moeten we afwijzen als zingevings
systeem en ordeningsprincipe voor de samenleving 

Pohtiek wordt te vaak beschouwd als een afgeleide van de eko-
nomie begrotingsevenwicht, besparingen, schuldbeheer, kon-
kurrentiekracht De politiek volgt de ekonomische logika goed 

65 management en op je centjes passen volstaan om het bedrijf te 
runnen Men vergeet hierbij dat politiek het maken van maat
schappelijke keuzes is Dit vereist evenwicht tussen ekonomi
sche logika en verantwoord sociaal inzicht 

Voor de VU moet de gehele samenleving borg staan voor de 
70 kwaliteit van het leven. De overheid moet belangentegenstel-

hngen overbruggen, de vnje markt korrigeren om sociale uitsto
ting en milieukatastrofes te verhinderen Daarom moet zij via 
belastingen en overdrachten herverdelend optreden De over
heid moet het kader en de doelstellingen van de verzorgingsmaat-

75 schappij vastleggen De overheid moet alle inwoners een waar
dig bestaan waarborgen en daarvoor de nodige goederen, dien
sten en middelen toebedelen in de vorm van koUektieve voor
zieningen en mfrastruktuur, huisvesting, onderwijs, gezond
heidszorgen, inkomen, sociale zekerheid 

80 De uitdaging voor de Volksunie bestaat er in de groeiende in
dividualisering onder te brengen in een kader waar er een kol-
lektief bewustzijn is, ingebed in maatschappelijke waarden. 
Het komt er op aan de belangen van het individu te verzoenen 
met de aandacht voor de volksgemeenschap Individuele keu-

85 zevnjheid'? Ja, mdien het gericht is op het verbeteren van de sa
menleving Dit is ons ethisch uitgangspunt 

1.2. Een welzijnspartij van vrije demokraten. 
De VU streeft naar sociale rechtvaardigheid, verdraagzaamheid 
en openheid Daarnaast naar vrijheid van denken, gekoppeld 
aan een geloof in de gelijkwaardigheid van ieder mens Tenslotte, 

90 respekt voor de menselijke en natuurlijke leefomgeving en 
geweldloosheid 

Dit waardengeheel kunnen we bundelen onder de noemer 
'welzijn' Het raakt zowel individu als de intermenselijke rela
ties en leefknngen, van de kleinste knng (het gezin) tot de grootste 

95 (de internationale kontekst) Welzijn veronderstelt een kwali-



Samenhorigheid betekent echter niet dat iedereen steeds meer 
.en zonder tegenprestatie aanspraak doet op de gemeenschap, 
op de kring. Samenhorigheid betekent op elkaar een beroep kun
nen doen, maar ook eigen verantwoordelijkheid dragen. Het 
betekent bijdragen tot de kring naar eigen vermogen. 

55 

teitsvolle samenleving; een materiële onderbouw in de vorm van 50 
een stevig ekonomisch draagvlak en een degelijke dienstverlening; 
immateriële en persoonlijke levenskwaliteit in de vorm van goe
de menselijke verhoudingen. 

5 Een toekomstgerichte partij zal zich zowel lokaal en regionaal 
als op Europa en de wereld moeten oriënteren. Door de migra-
tiegolven, de internationale handel en de schuldenlast van de Derde 
Wereld zal een pleidooi voor meer welzijn noodzakelijk een plei
dooi voor nieuwe wereldverhoudingen en welvaartsdeling moe-

l ö -ten zijn. 

De Volksunie, een welzijnspartij met internationale allures! 
Vanuit deze invalshoek willen we duidelijk maken welke wereld 
wij willen. 

1.3. Een volksnationale en federalistische partij: 
een noodzaak. 

De VU heeft zich veertig jaar ingezet om onze volksgemeenschap 
15 haareigenstrukturen te geven, om voor de Vlamingen meer zelf- 60 

bestuur te verwerven. Nu deze autonomie in belangrijke mate 
vorm heeft gekregen, dient zich een nieuwe en zeer interessan
te opdracht aan: deze strukturen gestalte en inhoud geven. 

Voor welke principes staat de partij? 
65 

20 Vooreerst is er het federalistisch principe: mensen leven in 
kringen. Zij behoren tot een gezin, werken of lopen school, zijn 
lid van verenigingen, wonen in een gemeente, zijn lid van een 
volksgemeenschap, zijn Europeaan en wereldburger. Er moet 
een wisselwerking zijn tussen individueel en koUektief bewust- 70 

25 zijn. Dit geeft elke samenhorigheidskring zijn eigen waarde. 

Als volksnationale partij moet de VU opkomen voor een ver
sterking van de samenhorigheidskringen omdat ze vooral een be
scherming aan de zwaksten geven. Haar taak zal er dan ook in 
bestaan de nodige strukturen tot stand te brengen die konkrete 

30 vorm geven aan deze soHdariteit en de strukturen af te breken 
die mensen bevoogden en onderdrukken. 

75 

80 
Mensen moeten hun leven zelf in handen kunnen nemen, zelf keu
zes kunnen maken. Het versterken van samenhorigheidskrin
gen moet daarom gepaard gaan met het versterken van de inspraak 

40 van de leden van de kring. Ontvoogding krijgt in de eerste plaats 
vorm door iedereen een stem in het kapittel te geven. 85 

De VU is een volksnationale en federalistische welzijnspartij van 
vrije demokraten die het leven in samenhorigheidskringen po
litiek wil vertalen. Zij heeft geen oplossing voor elk maatschap-

45 pelijk probleem. Toch wil ze de aanzet tot die oplossingen geven. 

Het uitgangspunt van de VU is het behartigen van het welbegre- 90 
pen belang van de Vlamingen, van alle inwoners van Vlaanderen, 
als enkelingen én als gemeenschap. Dit is het wezenlijke doel van 
de VU, méér dan een of andere staatkundige konstruktie, die daar

toe slechts een middel is. Dit belang gaat noodzakelijk gepaard 
met solidariteit met anderen en met minder begunstigde volke
ren én met openheid tegenover andere volkeren en kuituren op 
basis van wederzijds respekt. 

De VU kiest daarvoor drie aksenten: een rechtvaardig sa
menleven, betere demokratie door integraal-federalisme en 
meer levenskwaliteit. 

2. Ons politiek projekt: 
VAN STRIJD MAR BELEID. 
Een nieuwe politiek voor 
een nieuw Vlaanderen. 

:-:-ï!;':;-jS 

2.1. Een rechtvaardige samenleving. 
De welvaartsstaat kraakt in zijn voegen: stijgende werkloosheid, 
een stagnerende ekonomische groei, een immens begrotingste
kort, een zware openbare schuld. Daarenboven weten we dat de 
honderden miljarden die we aan soóiale bescherming besteden 
niet kunnen verhinderen dat 5 procent van onze bevolking in ar
moede leeft en 20 procent moeite heeft om de eindjes aan elkaar 
te knopen. 

Vergeleken met de problemen van armoede en bestaansonze-
kerheid in de Derde Wereld en in Oost-Europa zijn dit echter pe
anuts. Wie opkomt voor 'een rechtvaardiger samenleving' moet 
daaronder verstaan 'een rechtvaardiger wereld'. Wat wij opei
sen voor het welvarende noorden mag de ontwikkelingskansen 
van het zuiden niet beknotten. Een wereldperspektief als knip
perlicht voor ons beleid. 

2.1.1. Een duurzame p e i . 
De tegenstellingen, op wereldschaal, kunnen niet scherper uit
getekend zijn dan ze zich thans manifesteren. Tegenover de 
Westerse tweespalt, gekenmerkt door demografische armoede 
en ekonomische welvaart, staan de overbevolking en de sociale 
miserie van hele werelddelen. Globaal gezien verarmt de we
reldbevolking. Een verhoging van de totale welvaart in de wereld 
is dus absoluut noodzakelijk. Dit vereist een aanzwengelen van 
de ekonomische groei en een herverdeUng op wereldvlak. 

Maar de ekonomie richt zich al lang niet meer naar het produ
ceren van goederen en diensten om in de behoeften van alle 
mensen te kunnen voorzien. Ze produceert voorde markt, met 
als hoofdbekommernis een steeds grotere winst. De gevolgen 
zijn gekend: steeds meer mensen worden uitgesloten. Rijkdom 
en welvaart vergaren is één zaak; ze verdelen en herverdelen een 
al even grote opdracht. 

Ekonomische groei is nodig, zeker ook om onze gemeenschap 
over de risikos van de dalende demografie heen te helpen. Deze 
groei moet echter gekorrigeerd worden door sociale, kulturele en 
ekologische overwegingen. Een radikale keuze voor kwaliteit i.p.v. 
kwantiteit dringt zich op. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat men de ekonomische groei wil 
oplossen door een neerwaartse konkurrentie in te bouwen. Deze 
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sociale kost voor de mensen zou ongetwijfeld de vernietiging 
van de Europese samenwerking inluiden 

Wat zijn dan de grenzen aan de groei? Onze huidige technolo
gische produktiewijze houdt te weinig rekening met wat de doel
stelling van elke ekonomie zou moeten zijn de beschikbare mid
delen zo verstandig mogelijk aanwenden om de behoeften van 
de mensen nu en in de toekomst te bevredigen Te veel aandacht 
gaat naar het vermeerderen en verbeteren van het produktie-ap-
paraat, naar het opdrijven van de produktiviteit, naar kapitaals-
intensieve investeringen Dit leidt tot uitputting van de grond
stoffen, tot werkloosheid, tot koncentratie van ekonomische 
macht en njkdom in het noorden en verarming m het zuiden, tot 
de produktie van tal van wegwerpprodukten die de afvalberg 
verhogen, tot uitsluiting 

Het vrije marktmechanisme kan voor een goede verdehng van 
de welvaart en een maximale behoeftenbevrediging voor zoveel 
mogelijk mensen zorgen omdat het de individuele inspanning 
beloont Het zorgt echter ook voor armoede omdat het produk-
tie-apparaat g^koncentreerd zit m weinig handen 

De moeilijk kontroleerbare beweeglijkheid van het kapitaal dreigt 
de mondiale verhoudingen grondig te veranderen De Aziatische 
"Tijgers" hebben de snelst groeiende ekonomieen ter wereld, 
maar ze groeien op sociale ellende Ook de lage-loonlanden uit 
het voormalige Sovjetblok dreigen met hun massale eksport naar 
de E G de hier geldende sociale verhoudingen op de helling te 
zetten De Europese markt mag zich met afsluiten voor produk-
ten uit ontwikkelingslanden, maar du moet op een evenwichtig 
gekontroleerde basis gebeuren 

De VU IS daarom voorstander van een planmatige aanpak De 
politieke verantwoordelijken van noord en zuid moeten samen 
afspreken binnen welk kader de vnje markt zijn gang kan gaan 
Dit akkoord moet vertrekken van de volgende doelstellingen 
verhogen van de welvaart in de wereld, verkleinen van de kloof 
tussen arm en rijk, duurzame ontwikkeling en vrijwaring 
van het leefinilieu en de grondstoffen. Het moet de huidige ver
antwoordelijkheden van eenieder vastleggen en mag de proble
men met afwentelen op de volgende generaties 

2.1.2. Werk voor iedereen: 
betaalde arbeid herverdelen. 

De inkomensverwerving in onze samenleving is opgebouwd 
rond het presteren van arbeid tegen betaling Zo'n systeem is 
maar rechtvaardig als er genoeg arbeidsplaatsen zijn De laatste 
25 jaar stellen we echter vast dat, althans m de westerse wereld, 
steeds meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, terwijl 
het aantal arbeidsplaatsen nauwelijks stijgt Daardoor ontstaat 
een strukturele werkloosheid Het gaat hierbij om een 20% 
van de aktieve bevolking 

Vroeger was werkloosheid een konjunktureel verschijnsel, een uit
loper van ekonomische recessie In tijden van hoge ekonomische 
groei verdween de werkloosheid vanzelf Nu stellen we echter vast 
dat zelfs een volgehouden ekonomische groei nauwelijks enige 
toename van arbeidsplaatsen oplevert De ekonomische groei 
wordt steeds minder arbeidsintensief De industriële tewerkstel
ling krimpt verder in De dienstensektor kan de dalende tewerk

stelling met kompenseren omdat er gewoon geen geld voor is 
Algemene en volledige betaalde tewerkstelling is een utopie ge-

55 worden We moeten echter streven naar een 'zo groot mogelijk' 
recht op arbeid 

Er IS nog werk genoeg in de samenleving Vele noden, vooral m 
de welzijnssektor, blijven ongelenigd De veroudering van de sa
menleving en de aantasting van het leefmilieu bv zorgen voor nieu-

60 we uitdagingen die tot nu toe onbeantwoord blijven 

Voor de Volksunie heeft iedereen recht op arbeid Aangezien 
betaalde arbeid meestal het noodzakelijke inkomen verschaft 
aan diegene die deze arbeid vemcht, moet dit soort arbeid zo goed 
mogelijk verdeeld worden onder alle werkwilligen Niet-betaal-

65 de arbeid (hv gezinstaken) heeft een intnnsieke waarde maar wordt 
vaak ondergewaardeerd Bovendien heeft iedereen ook recht op 
vrije tijd 

Een rechtvaardige samenleving zorgt voor een eerlijke verdeling 
van deze vier komponenten (betaalde arbeid, met-betaalde arbeid, 

70 vnje tijd, inkomen) Anders werken om beter te leven, dus 

Zinvolle arbeid voor een zo ruim mogelijk deel van de bevol
king is een prioritair doel. 

De grootschahge produktie zal m de toekomst door de automa
tisering minder en minder arbeidskrachten nodig hebben De 

75 groeisektoren voor werk zijn veeleer de lokale kleinschalige 
bedrijvigheid Opleiding, woonpohtiek, handel, toerisme, ont
wikkeling zijn lokale aangelegenheden waar nog veel in kan en 
moet gebeuren Dat is ook het ideale niveau voor zelfontplooi
ing, buurtrenovatie, lokale produktie, kinderopvang en bejaar-

80 denverzorging Dit houdt niet alleen een humanisenng van de sa
menleving in, ze maakt ze terzelfdertijd minder afhankelijk van 
grootschalige strukturen en organisaties Een grotere aandacht voor 
lokale autonomie, naast een statuut voor thuisarbeid en thuisver
zorging zijn bijgevolg noodzakelijk Vooral m de welzijnssektor 

85 en de non-for-proht-sektor is nog ruimte voor het scheppen van 
zinvolle jobs Daar precies is nood aan meer en beter betaalde 
werkkrachten Ook al omdat de met-ekonomische sektor veel snel
ler groeit dan de zakelijke en smalle ekonomische sektor is het 
een absolute plicht voor de overheid om met passende en wel-

90 overwogen investenngen uit te pakken 

Maar om te komen tot meer arbeid moet de kost van de arbeid 
verminderd worden, zoniet wordt het onevenwicht tussen ka
pitaals- en arbeidsintensieve bedrijven onoverbrugbaar De pa-
tronale bijdragen moeten drastisch verlagen. Omgekeerd moe-

95 ten "de robots meebetalen". In plaats van arbeid moet de ka-
pitaalsproduktiviteit hoger worden belast Zo zullen we de fman-
cienng van de sociale zekerheid mogelijk houden, en ook de 
huidige scheeftrekking door de te hoge belasting op arbeid recht
trekken 

100 Naast de sterke vermmdenng van de arbeidskost, wil de VU de 
beschikbare betaalde arbeid grondig herverdelen over meer 
mensen De VU denkt hiei'voor aan een drastische werktijdver
korting tot gemiddeld 32 uur per week (4-dagenweek) Dit 

moet leeftijdsspecifiek verlopen en sektor per sektor op zijn haal-
105 baarheid getoetst worden Werkgevers die hierdoor kompense-

rende aanwervingen doen genieten van een bijkomende korting 
op de patronale Sociale Zekerheidsbijdrage per bijkomende aan
werving 



1 Om de arbeidstijdverkorting mogelijk te maken en zodoende de 
betaalde arbeid te herverdelen, moet dit noodzakelijk gepaard gaan 
met een bruto-loonverlies. Het bruto-loonverlies voor de werk
nemer wordt echter gedeeltelijk gekompenseerd door een verla-

5 ging van de werknemersbijdragen op het loon, zodat deze 
verminderde bijdrage bij het netto-loon kan gevoegd worden. De 
evenredige vermindering van het bruto-loon door de werktijd
verkorting, wordt dus gedeeltelijk goedgemaakt door een over
heveling van de werknemersbijdrage van de sociale zekerheid naar 

10 het netto-loon van de werknemer. 

De kortingen op de patronale bijdrage en de verlaagde werkne
mersbijdrage worden gekompenseerd door een verlaging van 
het budget voor de werkloosheidsverzekering en een extra be
lasting op de meerwaarde die gekreëerd wordt in weinig arbeids-

15 intensieve bedrijven, waar dus de robots zullen meebetalen. 

Daarnaast moeten nog andere maatregelen overwogen worden, 
zoals een arbeidsherverdeling die gespreid is in de tijd: duo
banen, loopbaanonderbreking, vormingskrediet, vormen van 
deeltijdse arbeid, inloop- en uitgroeibanen. Sektor per sektor 

20 moet nagegaan worden welke mogelijkheden er bestaan. 

Jobkreatie moet beoordeeld worden in funktie van de maat
schappelijke zin. In de administratie of elders werd dit in het 
verleden te weinig gedaan, met een lege staatskas als resultaat. 
De middelen ontbreken nu om goed presterende ambtenaren 

25 degelijk te bezoldigen. Het is dan ook noodzakelijk om de arbeid 
zelf, die in toenemende mate een schaarsteprodukt aan het wor
den is, te herverdelen. 

W^ moeten bij deze diskugsie streven naar een brede maat
schappelijke konsensus, waarbij ook de gezinsbeweging, seni-

30 oren, de miheubeweging en anderen betrokken worden en wat 
moet uitmonden in een zinvol poUtiek debat in het parlement. 

• Met dit voorstel tot grondige herverdeling van de arbeid stappen 
we af van de idee dat volwaardige arbeid steevast een voltijdse 
baan veronderstelt. Flexibele arbeidssystemen kunnen bijdra-

35 gen tot een nieuw evenwicht tussen arbeid, vorming, gezin, 
sociale aktiviteiten ten voordele van de gemeenschap en vrije 
tijd. 

-%A1 M leefbaar inkomen voor iedereen. 
Sinds de tweede wereldoorlog werd een indrukwekkend stelsel 
van sociale zekerheid uitgebouwd. Dit bouwwerk kon echter 

40 slechts opgetrokken worden doordat het geschraagd werd door 
een even indrukwekkende ekonomische groei. 

Op dit moment worden we echter gekonfronteerd met de gren
zen van dit welzijnsmoidel. De sociale zekerheid is in haar hui
dige vorm niet langer financierbaar. Het ekonomisch draagvlak 

45 zal op termijn versmallen door een daling van de aktieve bevol
king. De uitgaven nemen exponentieel toe door de stijgende no-

I den die verband houden met de vergrijzing van de bevolking en 
de techniciteit in de geneeskunde. De ekonomische groei is niet 
in staat deze explosie van uitgaven bij te benen. 

50 Daarbij komt nog dat, ondanks de indrukwekkende budgetten 
die wp aan de sociale zekerheid besteden, een groep mensen uit 
de boot valt. 

De VU wil de sociale zekerheid daarom grondig herdenken 
en hervormen. 

55 -Vooreerst moet de financieringsbasis verruimd worden. 
Bijdragen op het loon alleen volstaan niet langer. Ze maken de 
arbeidskost veel te duur zodat het stelsel de uitsluiting uit de 
arbeidsmarkt organiseert in plaats van ze te voorkomen. Ook 
andere, fiskale inkomsten moeten aangewend worden ten be-

60 hoeve van de sociale zekerheid. We denken hier aan een soci
ale taks op de meerwaardeproduktie, een sociale BTW. 

-Verder moet het stelsel veel selektiever worden. Nu heeft het 
teveel het karakter van een verzekering: je betaalt premies en 
je krijgt later een uitkering (bv. een werkloosheidsvergoeding, 

65 een pensioen) overeenkomstig je bijdragen. Niemand stelt zich 
de vraag of je deze uitkering wel nodig hebt en of je niet over 
andere inkomsten beschikt die je in staat stellen in het levens
onderhoud te voorzien. De VU stelt daarom voor alle uitke
ringen te belasten. Ze worden dus opgeteld bij de rest van het 

70 belastbaar inkomen. 

- Ook de inkomensverwerving uit kapitaal moet mee bijdragen 
tot de financiering van de sociale zekerheid. Een toename van 
de belasting op dit inkomen uit kapitaal moet doorgevoerd wor
den. Naluurlijk moet dit internationaal ingebed worden. Ook 

75 een belasting op de uiterlijke tekens van grote welstand en weel
de kan overwogen worden. 

-Er moet voorzien worden in een basisinkomen vanaf 18 jaar. 
Wie minder inkomsten heeft, krijgt het verschil tot aan het ba
sisinkomen uitbetaald door de fiskus in maandelijkse schijven 

80 (belastingkrediet). Wie een hoger inkomen geniet (uit arbeid, 
een uitkering, andere inkomsten) betaalt belastingen op het ge
deelte boven hét basisinkomen. Dit is de realisatie van een recht 
op inkomen voor iedereen. 

- De kinderbijslagen worden uit de sociale zekerheid gelicht en 
85 toegekend in de vorm van een belastingkrediet per kind. Ze 

worden betaald door de fiskus en worden niet langer gefinan
cierd door sociale bijdragen. Het niveau van de toeslag of de fis
kale aftrek per kind dient fors opgedreven te worden. De gezond
heidszorgen worden eveneens door een belasting betaald. 

90 Even belangrijk daarbij is het ter harte nemen van de demogra
fische uitdagingen. De effekten y^ji ontgroening ^n vergrijzing 
vereisen een beleid met visie. Wie investeert in de toekomst en 
bereid is een grotere gezinslast op zich te nemen, moet daartoe 
aangemoedigd worden. 

95 - De pensioenen moeten veel eenvormiger gemaakt worden: de 
VU wil hier één basispensioen dat voor iedereen even hoog 
is, ongeacht de beroepsverdiensten en de aard van de loopbaan 
(werknemer, ambtenaar, zelfstandige). Dit pensioen wordt wel 
nog gefinancierd door bijdragen op het loon, net als de werk-

100 loosheidsuitkering. 

Deze hervormingen zijn erop gericht de middelen voor de so
ciale zekerheid te verruimen, ze selektiever te maken en ze 
te koncentreren op diegenen die bestaansonzeker zijn. 
Eveneens wensen we hiermee mogelijke uitwassen en misplaat-

105 ste vormen van sociaal profitariaat weg te werken. Een korrek-
te inning van de fiskaliteit is daartoe onontbeerlijk. 



2.1.4. Solidariteit is noodzakelijk universeel. 
Vlaanderen leeft niet als een eiland in de wereld. Arbeid en in
komen worden niet uitsluitend bepaald door eigen Vlaamse in
grepen. 

Maar er is meer: een rechtvaardige samenleving overstijgt het 
ekonomisch gegeven van de vrije markt. Het erkennen van men
sen- en volkerenrechten, een doorgedreven ontwapening en een 
eerlijke ontwikkelingssamenwerking zijn voor de VU noodza
kelijke voorwaarden voor een stabiele en rechtvaardige wereld
orde. 

gestruktureerd worden en moet de macht van enkele machtsblok-
55 ken struktureel aan banden gelegd worden. 

De Veiligheidsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers die 
, beurtelings worden verkozen door alle kontinenten, moet dé or

ganisator zijn van een internationale vredesmacht die toeziet op 
mensen- en volkerenrechten. Het vetorecht moet afgeschaft wor-

60 den. 

Daarnaast wenst de VU vooral waarde te hechten aan eerlijke so
lidariteit in federaal verband. Internationale solidariteit vereist 
ook solidariteit met Wallonië. 
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In die zin moet Vlaanderen haar opvangfunktie voor echte po
litieke vluchtelingen aanhouden. Vlaanderen moet echter we
ten dat ze niet alle problemen van heel de wereld op zich kan la
den. Snellere procedures moeten duidelijk maken wie het statuut 
van poUtiek vluchteling kan verkrijgen. Andere opvangmoge
lijkheden bestaan er spijtig genoeg niet meer. 

Tussen bewapening en onderontwikkeling bestaat een onmis
kenbare band. De handel in de ontwikkelingslanden is in han
den van een buitenlandse of autochtone elite. Dit levert de no
dige deviezen op om wapens te kopen, waardoor op hun beurt 
de machtspositie van de eUte versterkt wordt: wapens als mid
del om de bevolking te onderdrukken. De VU zal altijd en over
al dit machtsspel aanklagen en bestrijden. Wapenhandel en wa-
penproduktie moet dan ook Europees aangepakt worden. 

De ongelijke Noord-Zuid en West-Oost verhouding is een vol
gend politiek probleem. Politieke stappen moeten ondernomen 
worden om strukturele veranderingen te bewerkstelligen. 
Ekonomische samenwerking moet gericht zijn op eerlijke sa
menwerking, waarbij de twee partijen voordeel hebben. 

Door de post-koloniale verrijking hebben wij een schuld te ver
effenen. Eerlijke handelsprijzen en het terugschroeven van 
de schuldenlast zijn hiervoor onontbeerlijk. Het Westen kan 
zich de luxe van de armoede in de rest van de wereld niet lan
ger veroorloven. Dit betekent noodzakelijk een inkrimping van 
onze welstand. Doen we dit niet vrijwillig, dan zullen we hier
toe gedwongen worden. 

Een rechtvaardige wereldorde is ook noodzakelijk en belangrijk 
voor het Westen zelf. Het is de enige mogelijkheid om massale 
migratiestromen af te houden. Daarom moet de ontwikkelings
steun gericht zijn op de bevolking-zelf en niet op regimes van 
Derde-Wereldlanden. Bovendien zal goed besteed geld een tegen
beweging op gang trekken die gericht is tegen de ondemokrati-
sche machthebbers. Vandaar dat voor de Volksunie de uitteke
ning en opstarting van deze projekten in samenspraak moet ge
beuren met de partners uit de Derde Wereld. Gedaan met het al
leenrecht voor het Westen. 

De ontwikkeUngsgelden kunnen voor de VU ook niet langer ge
bruikt worden als loutere subsidie voor Belgische bedrijven die 
vaak nutteloze en niet op zelfontplooiing gerichte projekten op
starten in de Derde Wereld. 

Tot slot kan een goede wereldorde slechts bestaan, indien elk volk 
zijn recht op zelfbeschikking uitoefent met respekt voor alle 
andere volkeren. De UNO dient hierin een aktieve en stimule
rende rol te vervullen. Bovendien moet dit orgaan demokratischer 
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In België zijn de soUdariteitsmechanismen echter ondoorzichtig 
en niet op objektieve gegevens gestoeld. 

Vlaanderen moet pleiten voor een herziening van de soUdari
teitsmechanismen in de richting van doorzichtige, kontroleer-
bare en op objektieve faktoren gesteunde solidariteit tussen de 
deelstaten. Het toevertrouwen van delen van de sociale zekerheid 
aan de deelstaten is omwille van een beter bestuur en een echt 
sociaal beleid noodzakelijk. 

Doorzichtiger en objektievere solidariteit bereikt men door de in
terpersoonlijke solidariteit (bv. belastingen) af te bouwen en de 
intergewestelijke solidariteit (bv. een soUdariteitstussenkomst 
van de rijkste deelstaat naar de armste deelstaat) te verhogen. Dit 
veronderstelt een eigen fiskaliteit. 

2.2. Een betere demokratie 
met integraal federalisme. 

Om iedereen aan zijn trekken te laten komen kiest de VU voor 
het federaal samenlevingsmodel. Dit model vertrekt van het le
ven in kringen en wil in elke kring de beslissingen door alle be
trokkenen laten nemen. Het laat mensen en groepen van men
sen zelf doen wat ze zelf kunnen doen en laat ze op een vrije en 
demokratische manier samenwerken om die problemen op te los
sen die het best in grotere gehelen aangepakt worden. Respekt 
voor eikaars eigenheid en samenwerking zijn hier sleutelbe
grippen. 

Om de samenleving politiek te ordenen, ziet de VU drie hoofd
kringen, naast andere tussenliggende en specifieke verbanden: 
de gemeente, de volksgemeenschap en de Europese federatie. 
Ze zijn demokratisch gestruktureerd en de beslissingen worden 
er genomen door rechtstreeks verkozen raden of parlementen. 

2.2.1. De nienwe gemeente. 
De gemeente is de politieke kring die het dichtst bij de mensen 
staat. Hier worden belangrijke besUssingen genomen die ons al
len in onze direkte leefomgeving raken. Het kontakt tussen de 
inwoners en de bestuurders loopt er vaak nog vlot. De gemeen
te is het proefterrein voor de poUtieke demokratie. 

De VU wil deze leefkring, de gemeente, nog versterken en dit 
ten voordele van de vele minder bekende maar toch machtige tus
senliggende bestuursniveaus die Vlaanderen rijk is. De provin
cies, de interkommunales, de gewestelijke ontwikkelingsmaat-

la 



1 schappijen e d hebben flink wat bevoegdheden en centen Ze ont
snappen aan ernstige demokratische kontrole Dus weg ermee 

Om de pohtieke strukturen overzichtehjk en demokratisch te 
houden wil de VU alle beslissingen op het lokaal en regionaal vlak 

5 toevertrouwen aan twee instanties de gemeenten voor het ech
te lokale buurtleven, de federaties van gemeenten voor die za
ken die meerdere gemeenten aanbelangen en dus een regionale 
aanpak vergen, zoals bv huisvuilophalmg en afvalverwerking, 
stads- en streekvervoer, ruimtelijke ordening, dringende medi-

10 sche hulpverlening, ziekenhuizen, gemeente-overschrijdende 
welzijnsvoorzieningen, kulturele centra en sportinfrastruktuur 

Rond grote steden zoals Antwerpen en Gent groeien deze fede
raties uit tot echte stadsgewesten In de rest van Vlaanderen 
worden deze federaties streekgebonden regio's rond een stedelijk 

15 centrum (bv Aalst, Mechelen, Roeselarc, Hasselt, Leuven) 

Op beide niveaus worden alle beslissingen genomen door recht
streeks verkozen raden die om de zes jaar gelijktijdig vernieuwd 
worden 

De beslissingen van deze raden worden opgevolgd en uitgevoerd 
20 door kolleges, waaraan alle politieke frakties die in de raden 

vertegenwoordigd zijn deelnemen in verhouding tot hun getal-

•

sterkte Zo zal een nieuwe bestuurskultuur ontstaan, die het klas
siek gekrakeel van meerderheid en oppositie overstijgt 

De raden krijgen veel meer macht dan de huidige gemeentera-
25 den, die vaak gewoon bekrachtigen wat het schepenkoUege reeds 

beslist heeft De leden van de kolleges moeten zich voortaan ver-

•
antwoorden voor hun beleid 

Daarnaast maken deze raden werk van een aktieve inspraak 
voor de inwoners Open hoorzittingen met deskundigen en m-

30 woners over het gevoerde beleid, een degelijk informatieblad, het 
vragenuurtje voor de gemeenteraad, het moet allemaal een van
zelfsprekendheid zijn 

I Alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen moeten er 
zich in een depolitiseringspakt toe verbinden zich te onthou
den van enige partijpolitieke overweging bij het aanstellen van 

35 personeelsleden 

Klantvnendelijkheid is het leidmotief m deze administraties In 
elke gemeente moeten de inwoners terecht kunnnen bij het recht
streeks verkozen OCMW voor alle vragen over alle sociale en fis
kale administratieve onderrichtingen, ook diegene die voort-

40 vloeien uit federale of Vlaamse wetgeving (bv de sociale zeker
heid) en voor het aanvragen van uitkeringen en premies allerhan
de Elk OCMW richt daartoe een info-balie in waar gespeciah-
seerd en deskundig personeel de inwoners van dienst is 

Verder moeten de OCMW's ingeschakeld worden in de organi-
45 satie van de sociale zekerheid Voortaan moet men bij het 

OCMW terecht kunnen voor de terugbetalingen van de ziekte
verzekering, voor de uitbetahng van het stempelgeld en het pen
sioen en voor de hele papierwinkel die daar komt bij kijken Elk 
OCMW legt hiervoor per inwoner een sociaal dossier aan en 

50 vraagt de nodige gegevens bij de verschillende sociale parastata-
le instellingen op In tijden van geautomatiseerde gegevensbestan
den kan dit geen probleem zijn Een deontologische kode moet 

de pnvacy van de mensen beschermen en misbruik van gegevens 
voorkomen 

55 Zo zal eindelijk een halt worden toegeroepen aan het sociaal 
dienstbetoon, dat al te zeer verworden is tot politiek klientelis-
me De verzuilde vakbonden en ziekenfondsen houden op ver
kapte partijpolitieke aanhangsels te zijn, maar zullen ten volle de 
rol kunnen spelen die voor hen is weggelegd, namelijk een kri-

60 tische funktie ten aanzien van de arbeidsscheppende wereld en 
de verstrekkers van gezondheidszorgen 

De OCMW's moeten oók optreden als koordinator van alle lo
kale welzijnsvoorzieningen Zij maken een planning op, ver
trekkend van de behoeften van de bevolking en stemmen het aan-

65 bod van private en openbare diensten hierop af Waar nodig ne
men ze zelf het Initiatief Ze moeten eveneens aktief sociale pro
blemen opsporen en begeleiden 

Voor de huisvesting wenst de Volksunie dat, m geval van asoci
aal en spekulatief gebruik van het eigendomsrecht (vnjwillig la-

70 ten verkrotten van gebouwen door de eigenaars), de rechtbank 
toelating kan geven om het onmiddellijk onteigeningsrecht zon
der vergoeding aan de eigenaar, uit te spreken Er moet een halt 
worden toegeroepen aan de spekulaties De 'VU wenst uitdruk
kelijk het recht op wonen tot stand te brengen 

75 De VU wenst uitdrukkelijk dat het basisonderwijs in alle gemeen
ten gemeentelijk onderwijs wordt 

Bovendien moet de kwahteit van het gemeentelijk onderwijs ver
hoogd worden Hiervoor moeten de schoolraden echt autonoom 
kunnen optreden in het personeelsbeleid en moeten de scholen 

80 een eigen pedagogisch profiel kunnen ontwikkelen Daartoe 
moeten leerkrachten en direktie als eerste verantwoordelijken 
voor het schoolgebeuren en als deskundigen garanties knjgen voor 
hun pedagogische onafhankelijkheid 

Kultuurpolitiek mag niet verworden tot het mager subsidieren 
85 van het verenigingsleven De niet-professionele kunstbeoefening 

moet aangemoedigd worden en de' bevolking moet aangezet wor
den om meer m kontakt te komen met artistieke kreaties 

f 

De huidige jobdiensten van de gemeenten moeten opgewaardeerd 
worden Veel kleine opdrachten worden nu door de arbeids-

90 markt met ingevuld Kleine werken blijven liggen of worden 
door het zwarte circuit opgevangen 

2.2.2. Een demokratisch Vlaanderen. 
Er IS nood aan een radikale partij, aan een Vlaamse partij die de 
zaken zegt zoals ze zijn, tegen de maatschappelijke verantwoor
delijken en de politieke besluitvormers Een demokratie die met 

95 proper is, kan geen demokratie zijn Korrupte gezagsdragers 
hebben geen gezag, en die moeten dus weg Fiskale en parafis-
kale lasten zijn gemeenschapsgelden die zich m hun bestem
ming niet mogen laten korrumperen Hoe willen we de mensen 
nog doen geloven m pohtiek, wanneer hun inspanningen wor-

100 den verbrast'? 

De VU heeft echter lak aan het voortdurend afl̂ reken van het de
mokratisch parlementair systeem dat we kennen Het is slechts 
via een vernieuwend politiek engagement dat de demokratie 
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1 in eer zal worden hersteld. De politieke partijen én de politieke 
mandatarissen spelen daarin een sleutelrol. Het klakkeloos aan
vallen van de overheid, het inperken van politieke mandaten en 
vergoedingen en het in diskrediet brengen van de demokratische 

5 rol van de partijen neemt vernietigende vormen aan die de VU 
gevaarlijk vindt voor het goed funktioneren van het demokratisch 
Vlaanderen. 

In een bewust opbouwende sfeer wenst de VU de ontstane 
struktuur-wijzigingen aan te wenden als middel om het welbe-

10 grepen belang voor de Vlamingen na te streven. 

We hebben nu een Vlaams parlement. Laat het ons dan ook an
ders doen, onze strukturen en de kontrole erop doorzichtig ma
ken. Het opzetten van een nieuwe politieke kuituur komt niet van 
de ene dag op de andere. Er zal méér nodig zijn om de geloof-

15 waardigheid terug te herstellen. We weten perfekt dat het anders 
moet. Daarom kiest de VU voor een radikale aanpak. Dit ver
eist een beter en efficiënter beheer van alle inspanningen. Het is 
tevens een beviojste keuze voor herverdeling, wars vanafhanke-
lijkheid en profitariaat. 

20 De VU pleit daarom voor: 

- een strenge beperking van kumulatie van mandaten in de pu
blieke en private sektor en voor het openbaar maken van de
ze mandaten. 

- het bekendmaken van de inkomens- en vermogenstoestand 
25 voor de leden van uitvoerende organen (regering, kollege, be

stendige deputaties). 

- de uitbreiding van het politiek verlof van hoog tot laag, om de 
onafhankelijkheid van de verkozen mandatarissen te vergro
ten. Ter herwaardering van deze verkozen mandatarissen wenst 

30 de VU een uitgebreid individueel kontrolerecht toe te kennen 
aan de leden van de wetgevende raden. 

- het invoeren van een juridische aansprakelijkheid voor be-
leidsdaden van uitvoerende mandatarissen, zoals dit eveneens 
in het bedrijfsleven en in de privaat-rechtelijke handelingen 

35 bestaat. Het zal een beter en efficiënter beheer van de over
heidsmiddelen mogelijk maken. Daartegenover stelt de VU ech
ter dat deze zware verantwoordelijkheden dan ook voldoende 
dienen vergoed te worden. 

-het behoud van de stemplicht, omdat in deze tijd van wan-
40 trouwen het belangrijk is iedereen te horen, niet in het minst 

zij die niet tevreden zijn. We mogen de mensen nu niet laten 
afhaken en langs de kant laten staan. Het is belangrijk de stem 
te hebben van de goed functionerende burger, maar even be
langrijk is het de sociaal uitgestotene en hij die er niet meer in 

45 gelooft te horen. De stempUcht zal een groot deel van hen die 
anders wegblijven alleszins verplichten na te denken over ons 
systeem en een oordeel te vellen. Wie niet kiest, verliest. 

-het "blanco-stemmen" politieke waarde te geven. Hij die 
zich toch wenst te onthouden, geeft een poliiick signaal. Hel lo-

50 taal aantal "blanco-stemmen" moet evenredig hel aantal loc te 
kennen zetels doen verminderen. 

De VU wenst eveneens het kiesstelsel ie baseren op hel stelsel 
van de proportionele vertegenwoordiging en bijgevolg de on-

demokratische systemen D'Hondt en Imperiali af te schaffen. 
55 Bovendien moet een versnippering van arrondissementen tegen

gegaan worden zodat er geen ondemokratische "kiesdrempel" 
wordt ingesteld. 

Om ons geloof in de noodzaak en nuttigheid van het bestaan van 
verschillende politieke partijen te verstevigen, wensen we tege-

60 lijk dat deze poUtieke partijen rechtspersoonlijkheid hebben. 

De VU wenst eveneens de demokratie binnen Vlaanderen te ver
stevigen door een echte spreekplicht op te leggen aan de amb
tenaren én een inzagerecht toe te kennen aan de bevolking voor 
al die stukken die op hen betrekking hebben. 

65 Een aantal maatregelen zoals het invoeren van onverenigbaar
heden om machtsmisbruik en belangenvermenging tussen de po-
Utiek en de belangengroepen te voorkomen, het regelen van de 
verantwoordelijkheid van ministers en het versterken van de 
macht van het parlement, kunnen bijdragen tot meer gezag en 

70 geloofwaardigheid van de politici. Fundamenteler is de manier 
waarop politici aan politiek doen. Geloofwaardige standpun
ten, eerlijkheid, afschaffen van favoritisme, zijn daarbij fundamen
teel. 

Het depolitiseren van gerecht en openbaar ambt met objektie-
75 ve aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden is een noodzaak. 

Een depoUtiseringspakt, waarin alle politieke partijen zich ver
binden geen voorspraak te doen bij benoemingen en bevorderin
gen, maakt dit mogelijk. Kwaliteit in plaats van favoritisme is voor 
ons de norm. 

80 Tevens wijst de VU erop dat een politieke demokratie maar gQ?d 
kan funktioneren indien de verkozen mandatarissen het algemeen 
belang, het belang van de gemeenschap, voor ogen houden. 
Daarom moeten ze in volledige onafhankelijkheid hun oordeel ^ 
kunnen vormen en hun besHssingen durven nemen, los van de 

85 invloed van drukkings- en belangengroepen. De huidige banden 
tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en ziekenfondsen 
enerzijds, tussen politici en kabinetten anderzijds is onduldbaar. 
Bovendien moeten deze drukkingsgroepen een open boekhou
ding hebben en de rechtspersoonlijkheid aannemen. Er weze 

90 aangestipt dat een eenheidsvakbond hier minder gevaar op be
langenvermenging zal teweegbrengen. 

Tot slot wijst de VU erop dat het machtscentrum bij uitstek het 
rechtstreeks verkozen Vlaams parlement moet zijn. Het legis-
latuurparlement, dat de politieke macht van de wetgevende op 
de uitvoerende macht moet doen primeren, is het beste alterna-

95 lief voor de demagogische demokratie van de referendums. 
Hiervoor moet het parlement wel snel en efficiënt werken. De ver
schillende frakties moeten hun kritische rol blijven spelen, in de 
oppositie en in de meerderheid. 

Het parlement en de regering moet de tering naar de nering zet-
100 ten om toekomstige generaties niet te belasten en de aanpak van 

toekomstige uitdagingen niet onmogelijk te maken. 

2 .21 De Europese federatie. 
Boven de gemeentelijke kring zijn er voor de Volksunie twee be
langrijke politieke kringen: de volksgemeenschap en de Europese 
federatie. 
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Een Europese Federatie die echter niet het huidige Europa van 
de staten is, uitsluitend gericht op het aanzwengelen van de 
ekonomie en het verbeteren van de konkurrentiepositie van het 
bedrijfsleven. Het moet het federaal Europa van de volkeren 
en regio's zijn, dat in wezen een politiek Europa is, dat zich be
zig houdt met het welzijn van haar inwoners en het streven naar 
wereldvrede. Mensen samenbrengen om hun geschillen uit te 
praten in plaats van uit te vechten. 

Daarom verwerpen we de Europese superstaat, bestuurd door bu-
10 rokraten en staatsministers die enkel aan zichzelf verantwoording 

verschuldigd zijn. Hier bestaat géén demokratische kontrole. We 65 
willen een Europese Federatie, waar de macht m handen ligt van 
een rechtstreeks verkozen Europees parlement en een Senaat 
van volkeren en regio's. Een echte Europese regering moet door 

15 hen worden verkozen en aan hen verantwoording afleggen. 

Zulk Europa heeft oog voor de eigenheid van elk volk of elke re
gio; het bundelt de krachten op die terreinen waar samenwerking 
aangewezen is: een gemeenschappelijk buitenlands en defensie
beleid, een gezamenlijke aanpak van de lucht- en waterveront-

20 reiniging en de afvaltrafieken, een Europees platform van socia- 70 
Ie bescherming voor alle inwoners. 

Dit Europa zal niet enkel oog hebben voor begrotingsnormen en 
het terugdringen van staatsschulden; het zal ook een tewerkstel
lingsnorm hanteren en richtlijnen voor de regio's ontwerpen om 75 

25 de werkloosheid terug te dringen. 
•0 

Een Europees sociaal en regionaal charter is derhalve nodig om 
een daadwerkelijke kontrole op de agressiever wordende ekono
mie toe te laten. Hiertoe moet het kapitaalverkeer onder kontro
le gekregen worden. Kapitaalvlucht naar fiskale paradijzen zijn 80 

30 de echte daden van incivisme. Winsten zouden op zijn minst voor 
een deel geherinvesteerd moeten worden in de streek waar ze zijn 
gemaakt. 

Dit Europa zal het Europa van de kulturele verscheidenheid zijn. 85 
Kuituur is niet een louter ekonomisch produkt. Kuituur is geen 

35 waspoeder. Hier geldt niet de wet van de grootste aantallen te
gen de laagste prijzen. De VU pleit dan ook voor een kultureel 
gekorrigeerde marktekonomie, met Europese beschermingsmaat
regelen voor kultuurprodukten uit kleine kultuurregio's. Binnen 
Europa moeten alle kultuuruitingen aan bod komen, ook die 90 

40 van kleinere taal-en kultuurgemeenschappen. Het bevorderen 
van die kulturele rijkdom is dan ook een Europese opdracht. Het 
spreekt vanzelf dat binnen de Europese instellingen alle talen op 
voet van gelijkheid moeten staan. 

In Europa is het Nederlands géén kleine taal. 20 miljoen Neder- 95 
45 landstaligen vormen een belangrijke groep in Europa. Belangrijk 

genoeg voor producenten om verpakkingen en handleidingen in 
het Nederlands op te stellen! Samen met Nederland, maar des
noods alleen, moet Vlaanderen de volwaardige erkenning van het 
Nederlands door de Europese autoriteiten, door de media en 

50 door de bedrijfswereld bevechten. 

Naar de Derde Wereld toe moet Europa zich opstellen als part
ner i.p.v als neo-koloniale macht. Het gemeenschappelijk bui
tenlands beleid moet gericht zijn op vrede, ontwikkeling en de 
bevordering van de mensen- en volkerenrechten. De versterking 100 

55 van Europa moet gericht zijn op een doorkruising van de stra

tegie van de verdediging van geopolitieke belangen, met een po
litiek van positieve en vertrouwenwekkende maatregelen. 

Europa is de moeite waard: de totstandkoming van een Europa 
der volkeren is en blijft het streefdoel. Maar de E.G. is Europa 
niet. De E.G. is arrogant. Dat kan zelfs fysiek waargenomen wor
den door de bouwwoede van de E.G. in Brussel en door haar gron
dig misprijzen voor de tweetaligheid van de hoofdstad. Een E.G. 
die de eigenheid van onze hoofdstad niet erkent, hoeven we niet 
binnen onze grenzen. 

Tot slot willen we de absolute staatssoevereiniteit afbouwen met 
de vervanging van de nationale legers door een Europese en 
mondiale vredesmacht. De opdracht van deze vredesmacht moet 
in het kader van de Europese veiligheid én in het kader van de 
UNO en de Veiligheidsraad worden bepaald. 

2.3. Meer levenskwaliteit. 

De kwaliteit van een samenleving valt rechtstreeks aj te meten 
aan haar zorg voor wie uit de hoot dreigt te vallen: de gehan-
dikapten, bejaarden, kansarmen, migranten, zorghehoevenden. 
De samenleving moet erop toezien dat deze groepen materieel 
niet gemarginaliseerd worden; ze moet deze mensen tegelijker
tijd de kans geven aan het maatschappelijk leven deel te nemen 
en voor hun inbreng gewaardeerd te worden. 

Een samen-leving is immers maar een echte gemeenschap in
dien er een zekere samenhang, een zekere zingeving aanwezig 
is. Zoniet vervalt ze onherroepelijk in egoïsme waarbij het in
dividuele 'welbehagen' tot norm verheven wordt. Bij afwezigheid 
van.een globaal zingevingssysteem grijpt de onzekerheid bij 
velen om zich heen. Hier ligt een taak weggelegd voor het on
derwijs, het welzijnswerk en de kulturele sektor 

Maar het echt beleven van de eigen identiteit blijft een absolu
te noodzaak. Je kan maar in respekt leven met anderen, wan
neer je ook respekt krijgt. 

Ook ten aanzien van de organisatie van de samenleving, de po
litiek, geldt een ethisch imperatief Een politieke kuituur moet 
uiting geven aan de vaste wil om het algemeen belang te bevor
deren en moet partikuliere belangen overstijgen. 

En wat zouden we zijn met een samenleving waar iedereen op 
een vuilnisbelt leeft? Respekt voor het leefmilieu, voor de kwa
liteit van de leefomgeving, getuigt van het besef dat de mens 
slechts een onderdeel is van een groter ekologisch geheel. Tot slot 
zijn we ervan overtuigd dat veiligheid in al haar onderdelen nood
zakelijk is om alle mensen te laten ontplooien. 

2.3.1. Het Vlaams zelfbewustzijn: 
aan een grondige kuur toe. 

Het Vlaanderen van vandaag is het resultaat van een lange eman
cipatiebeweging. In Vlaanderen bestaat een eigen Vlaamse iden
titeit, een eigen kuituur, een eigen geheel van waarden, uitmgs-
vormen die ons onderscheiden van Fransen, Duitsers, Catalanen, 
Schotten... De groeiende internationalisenng, de Europese een-
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1 wording, de mundialisering van het media-gebeuren... zijn boei
ende uitdagingen voor de eigen kultuurbeleving en -ontwikke
ling. 

Dit is geen pleidooi voor een terugplooien op onszelf. Identiteit 
5 en kuituur zijn trouwens iets dynamisch, iets dat zich voortdu

rend ontwikkelt. Dus geen konservatief wegkruipen achter een ei
gen kultuur-muur. Integendeel. Vanuit een eigen bewoastzijn 
moeten we andere kuituren in en buiten Vlaanderen durven 
tegemoet treden. Er kritisch mee in wisselwerking treden, er de 

10 rijkdom van erkennen en in ons eigen kultuurpatroon opnemen. 

Het gezond beleven van de Vlaamse identiteit, het gevoelen 
'Vlaming' te zijn, moet de kracht bieden niet vervreemd te gera
ken in een Europa van verscheidenheid, in een wereld die ons 
dorp is. Het respekt voor verscheidenheid, zonder hoogheidswaan-

15 zin of het engzichtig eigenbelang, is een verrijking voor elke ge
meenschap. 

In dit kader krijgt onze taal een heel vooraanstaande betekenis. 
Het is nog altijd het kommunikatiemiddel bij uitstek. Het is in 
de eigen taal dat een mens denkt, kreatief is, best zijn gevoelens 

20 kan uiten. 

Daarom verwerpen we de roep om een Europese 'eenheidstaal'. 
Daarom verwerpen we diegenen die menen dat het Nederlands 
als onderwijstaal maar moet vervangen worden door het Engels. 
Daarom verwerpen wij de roep voor het veralgemenen van het 

25 Engels in het bedrijfsleven. Dit is ten andere a-sociaal. Niet van 
iedereen kan meer- of anderstaligheid verwacht en geëist worden. 
Zo zouden nog maar eens mensen uit de boot vallen. 

Maar kuituur is natuurlijk veel meer dan taal. Kunst, litera
tuur, muziek... zijn uitingen van onze kulturele eigenheid. We 

30 moeten de kwalitatief hoogstaande kunstschepping en kunstuit
voering aanmoedigen. Kunstenaars kansen geven. Mensen die iets 
te zeggen hebben, die een geestelijke verrijking bijbrengen even
goed koesteren als diegenen die voor materiële welstand zorgen. 
We mogen niet bang zijn van het vernieuwende. Geen schrik 

35 hebben voor het eksperiment. Vlaanderen heeft goede schrij
vers. Onze jeugdliteratuur is van het beste wat er bestaat. 

Ons belangrijkste kultuurinstrument is de Vlaamse omroep 
BRTN. Dit mag en kan geen instrument worden van kulturele ver
vlakking, van kommercialisering en verengelsing... 

40 Maar er is meer. Nu Vlaanderen eindelijk Vlaanderen wordt, 
moeten we ons bestaan ook internationaal uitdragen door een ei
gen buitenlands beleid, door een eigen kwaliteitswaarmerk 
te geven aan onze produkten, door zelf rechtstreeks kontakt te 
leggen met regeringen van andere volkeren en regio's. 

2.3.2. Een verdraagzame, pluralistische samenleving. 
45 De maatschappelijke onverschiUigheid, de krimpende solida

riteit en verantwoordelijkheid, de onverdraagzaamheid en de 
gulzigheid geven ons de noodzaak aan van een projekt voor een 
waarden-volle samenleving. 

De sterke individualisering van de samenleving maakt het niet 
50 eenvoudig. Iedereen leeft wat op zichzelf. Op zich is dat ook 

geen probleem; dat wordt het wel wanneer de mens niet meer 

konstruktief kan omgaan met onzekerheid, tegenslag, ontgooche
ling of verontwaardiging. Daarom moet de overheid de basisvoor
waarden scheppen om mensen, jongeren en ouderen, nieuwe 

55 immateriële waarden te doen ontdekken als wapen tegen de exis
tentiële onzekerheid, de angst, het defaitisme en de onverschil
ligheid. 

Die waarden zijn precies edelmoedigheid, erkenning van de ei
genheid van ieder mens, openheid voor nieuwe ideeën, vrijheid 

60 van denken, voorrang van waarachtigheid op sukses, demokra-
tische ingesteldheid, ontplooiing van talent, medemenselijkheid 
en solidariteit. De Volksunie benadrukt hier zeer fel haar uit
gangspunt dat de samenleving méér is dan de optelling van in
dividuen. 

65 Om te kunnen samen-leven is er nood aan echte dialoog. Mensen 
praten vandaag nog erg weinig met elkaar. Dit moeten we drin
gend herstellen. In de school, op het werk, in een organisatie... 
moet de mogelijkheid geschapen worden om - zonder betutte
ling van bovenaf - met elkaar problemen te bespreken en gemeen-

70 schappelijk oplossingen te vinden. Dit is het asielrecht: de kans 
krijgen, zonder enige druk, tijd te maken voor persoolijke pro
blemen. 

Een echt verdraagzaam Vlaanderen vereist eveneens het streven 
naar echte verzoening. Het verleden mag een echt samen-leven 

75 niet langer belasten. 

In Vlaanderen zijn duizenden mensen aktief in het sociaal-kul-
tureel werk. Door de zuilen vinden ze mekaar niet. Veel ener
gie gaat verloren omdat er geen echte vrijheid is. Vandaar dat ook 
veel mensen ontgoocheld zijn en afhaken. Kuituur mag geen klan-

80 tenwerving zijn voor korporatistische politieke partijen. Onderwijs 
evenmin een zieltjeswerving van een zuil. Kultuurbeleving moet 
gericht zijn op het sociaal bijeenbrengen van mensen en op 
kreatieve zelf-ontplooiing. Onderwijs moet gericht zijn op het vor
men van kreatieve en kritische mensen. Uiteindelijk is voor de 

85 Vrije Demokraten de pluralistische school, waarin de verschei
denheid echt tot zijn recht komt, het einddoel. 

De spreiding van kennis wordt meer en meer een noodzaak voor 
de instandhouding van de demokratie. In de technologische ken
nismaatschappij van morgen is het gevaar niet denkbeeldig dat 

90 de "macht" gekoncentreerd wordt in handen van relatief weini
gen die voldoende kennis bezitten. Het recht op een modern, 
emanciperend onderwijs van hoge kwaliteit is dan ook een fun
damenteel mensenrecht. 

In de onderwijs- en beroepswereld moet de mens het recht heb-
95 ben tot zichzelf te komen, het recht op een uitstapjaar met de 

garantie voor een basisinkomen. 

Het echt doen beleven van vredesopvoedingi geweldloosheid 
en verdraagzaamheid moeten doelstellingen van het opvoe
dingsproces zijn. Ouders, school en jongerenverenigingen dra-

100 gen daarbij een onnoemelijke verantwoordelijkheid. 

Onderwijs en kultuurbeleid moeten de emoties van ontmoedi
ging, verwondering, hoop en ontroering helpen kultiveren tot 
waarden die voor mensen individueel zingevend zijn én een ge
meenschapszin dragen met geloof in koUektieve verantwoorde-

105 lijkheid en demokratie. 
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Aangaande het migrantenvraagstuk pleit de VU voor meer re
alisme, voor het afsluiten van een maatschappelijk kontrakt 
met rechten en plichten Wie m Vlaanderen komt wonen, moet 
onze taal leren Wij moeten hen daartoe ekstra kansen geven Het 
onderw^ijs moet gericht zijn op inpassing m onze samenleving 
Bovendien moeten ze de kans krijgen zich in het verenigingsle
ven en het sociaal-kultureel werk in te werken Daartoe moeten 
de migrantenjongeren aangemoedigd worden zodat ze positief aan 
hun toekomst werken Hun integratie in alle onderwijsnetten 
moet bevorderd worden 

Hun sociaal en kultureel leven moet kansen knjgen, maar terzelf-
dertijd moeten het kontakt en de uitwissehng met onze organi
saties geaktiveerd worden 
Kortom, de VU stelt dat de integratie met het oog op een per-
fekte inpassing zo aktief mogelijk en m alle geledingen bevorderd 
moet worden 

Een echte pluralistische samenleving vereist veel openheid en 
durf De onzekerheid die bestaat, door het verdwijnen van ou
de waarden en de veelheid van informatie, moet omgebogen 
worden in een verrijking van ideeën Het steeds opnieuw aktief 
waarderen van verscheidenheid moet een blijvende zorg zijn 
m de opbouw van onze gemeenschap 

Roldoorbrekende initiatieven en positief-diskriminerende 
maatregelen naar minderheidsgroepen toe zijn noodzakelijk 
Vrouwen, jongeren en bejaarden moeten een gewaarborgde aan
wezigheid krijgen bij de politieke besluitvorming 

Tot slot wenst de VU het maatschappelijk debat op gang te 
brengen rond tal van ethische problemen zoals eutanasie en 
genetische manipulatie Ze zal hienn streven naar oplossingen die 
een brede konsensus kunnen wegdragen van de bevolking Passief 
blijven is echter voeding geven aan misbruik en onzekerheid 
Ingnjpende wijzigingen inzake het menselijk leven kunnen slechts 
beslist worden in het parlement in volle vrijheid en respekt voor 
de morele en ethische meningen van de parlementsleden Elke 
partij tucht is hier uit den boze Als pluralistische partij erkent de 
VU dat het geweten van het individuele parlementslid de norm 
moet zijn 

2.3.3. Respekt voor het leefmilieo. 
Het herstel van een gezonde leefomgeving is één van de grote uit
dagingen voor de onmiddellijke toekomst Willen we onze kin
deren een leefbare wereld meegeven, dan is het de hoogste tijd 
werk te maken van het fundamentele recht op een zuivere leef
omgeving 

De vervuiling van onze leefomgeving moet aan de bron aan
gepakt worden. Inspelen op vnjemarktpnncipes door middel van 
miheuhefhngen en energietaks ondersteunen wij Produkten 
moeten hiertoe beoordeeld worden op de uitputting van grond
stoffen, vervulling bij het produktieproces of door hun gebruik 
en de impakt op de afvalberg We wensen echter met alleen dat 
de vervuiler betaalt, maar vooral dat de vervuiling stopt 

Een energietaks als verkapte vorm van een indirekte belasting is 
echter verwerpelijk indien het met voldoet aan 2 voorwaarden 

- het moet erop gericht zijn het energieverbruik te doen vermin
deren, 
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- het moet alle gebruikers belasten volgens de hoeveelheid die ze 
verbruiken, dus zowel gezinnen als bednjven, 

De opbrengst van een milieuhefhng en een energietaks kunnen 
uitsluitend ten goede komen aan de stnjd voor een betere leef
omgeving en aan de vernieuwde financienng van de sociale ze
kerheid 

De Volksunie streeft naar een nukleair vrij Vlaanderen Wij 
moeten vooreerst streven naar de vermindenng van het energie
verbruik met 30% Het onderzoek naar hernieuwbare energie moet 
opgevoerd worden, het gebruik ervan vereenvoudigd en aange
moedigd Alleszins moet het moratorium op de bouw van kern
centrales en aanverwante industrie behouden blijven 

De milieukost van het autovervoer moet volledig doorgerekend 
worden in de autobelasting Dit moet ervoor zorgen dat meer goe
deren geproduceerd worden dicht bij de plaats waar ze verbruikt 
worden 

Bovendien pleit de VU, ervoor om de toenemende mobiliteit te 
kanaliseren naar de bestaande infrastruktuur en naar een verbe
terd en drastisch goedkoper en milieuvriendelijk openbaar 
vervoer zonder nieuwe aanslagen op de open ruimte 

In het dichtbevolkte Vlaanderen moet dringend werk gemaakt 
worden van een doeltreffend grondgebruik met alle aandacht voor 
de schaarse open ruimten Het kan met langer dat natuur- en 
groengebieden stelselmatig opgeofferd worden aan de ambities 
van bouwpromotoren en grondverkavelaars Bovendien moet 
een aktief grondbeleid worden gevoerd om betaalbare kavels 
voor de plaatselijke bevolking te behouden Die bevolking mag 
met het slachtoffer worden van spekulatie en kapitaalkrachtige 
inwijkelingen 

De VU kiest resoluut voor natuurbehoud en de verdere uitbouw 
van de Groene Hoofdstruktuur Vlaanderen In natuurbufferzo
nes moeten landbouw en natuurbehoud op elkaar afgestemd 
worden door de invoenng van overeenkomsten die de landbou
wers tegen vergoeding laten instaan voor het milieuvnendelijk be
heer van hun gronden 

Daarnaast vragen we meer aandacht voor dorps- en stadskern
herwaardering Door gezondmaking van vervallen wijken en ze 
te voorzien van het nodige groen worden dorp en stad terug leef
baar. 

Bijzondere milieurechtbanken met voldoende gespecialiseerde 
magistraten moeten de grote en kleine miheuknminaliteit aan ban
den leggen Inbreuken op de ruimtelijke ordening en op de ex-
ploitatienormen moeten veel strenger gestraft worden dan nu 
het geval is 

2.3.4. Veilig leven. 
We hebben allemaal recht op een veilig leven in de breedste zin 
van het woord Allemaal samen dragen we hiervoor ook een gro
te verantwoordelijkheid De maatschappij dient hierbij regelend 
op te treden, ook al gaat dit soms tegen onze persoonlijke vnj-
heid in 

50 000 doden en 1,7 miljoen gewonden is de jaarlijkse tol van 
het verkeer m de E G Overdreven snelheid en alkoholgebruik 



1 zijn de grote oorzaken. Daar moet dan ook drastisch ingegrepen 
worden. Voor snelheidsovertreders moeten snelheidsbegren
zers ingebouwd worden. Een ernstige kontrole, zelfs door on
bemande toestellen, is nodig. Alkoholgebruikers moeten streng 

5 en langdurig rijverbod krijgen. Het is trouwens in deze tijd on
zinnig reklame te gaan maken voor steeds maar snellere wagens: 
de Volksunie vmdt dat die beperkt moet worden tot gespeciali
seerde bladen. De overvloedige reklame voor snelheid zet aan tot 
een agressief rijgedrag. 

10 De zwakke weggebruikers (kinderen, voetgangers, fietsers, ou
deren, anders-validen) en het openbaar vervoer moeten abso
lute voorrang krijgen op de andere weggebruikers, zeker binnen 
de bebouwde kom. 

Over alkohol en tabak wordt niet zo druk gedaan, maar zij zijn 
de voornaamste oorzaak van verslaving en bedreiging van de ge
zondheid. De VU is voor een totaal verbod op reklame voor ta
bak en van beperkingen op de reklame voor alkoholverbruik. 

^fÊk Druggebruik moet duidelijk worden ontraden. In de eerste plaats 
het druggebruik dat verantwoordelijk is voor straatkriminaliteit 

20 en overdracht van HIV 

Drugtrafikanten en drugleveranciers moeten streng gestraft 
worden. Voor de verslaafden is een goede voorlichting en een 

^, verplichte sociale en medische begeleiding en ontwenning nodig. 
Hier moeten methadonprogrammas mogelijk gemaakt worden. 

25 Drugverslaafden horen niet thuis in de gevangenis. 
, Het waarderen en stimuleren in het onderwijs van kreativiteit 

' •'=- en fantasie moet een kunstmatige en gevaarlijke "vlucht uit de 
werkelijkheid" overbodig maken. 

AIDS is een gesel voor onze samenleving, maar moraliserende 
30 taal zal de ziekte niet indijken. Hiervoor is voorlichting nodig, 

overal, en zeker op de scholen. Een preventief beleid om sprei
ding te voorkomen vergt een begeleiding van seropositieven naast 
openheid en eerlijkheid in voorlichtingscampagnes, ook en voor
al tegenover adolescenten. 
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jektieve kriteria en het informeren van de slachtoffers over de vor
deringen in het onderzoek. 

3. Besluit. 
Met dit projekt wenst de Volksunie inhoud te geven aan de zelf
standigheid die onze gemeenschap bezit. Wij willen ermee bij de 
mensen gaan, bij kritische jongeren, bij verontruste senioren. 
Vooral bij de zo grote massa die haar terechte twijfels heeft over 
politiek en politiek gezag. 

Onze inspiratie hebben we niet gehaald uit het vermoeide einde 
van de twintigste eeuw, uit een opwelling van ontevredenheid. 
Het is de nieuwe eeuw die zich aanmeldt, met een nieuwe toe
komst, maar met een erfenis van scheefgetrokken verhoudin
gen. Daarom is het nodig dat zowel de mens als zijn omgeving 
samen tot ontwikkeUng komen, en niet los van elkaar. 

Hiervoor gelden de oude politieke en maatschappelijke scholen 
niet meer: zij bekijken de samenleving vanuit hun dogma's, hun 
belangen, hun opgepoetste theorieën. Er is nood aan vrije demo-
kraten, ongebonden mensen die de toekomst proberen te ma
ken aan de hand van de lessen van het heden. Te veel staat valt, 
te weinig staat laat velen vallen, een tegenstelling die steriel is. 

75 Daarom nu ons nieuw politiek projekt. 

Het is de vergeten vernieuwing die bij zo velen al aan de gang 
is. Politiek moet hierbij niet alleen aansluiting vinden, maar het 
maatschappelijk debat juist voor zijn. 

Vanuit onze moeilijke positie van heden en zonder pretentie, 
80 willen wij, die de gangmakers zijn van Vlaanderen, ook de woord

voerders zijn van iedereen die aan de toekomst wil werken: vrij • 
en ongebonden. 
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Het banditisme neemt toe, ook de kleine kriminaliteit. De men
sen durven 's avonds niet meer op straat komen of de metro ne
men. Dat kan met. De ordediensten moeten krachtdadig optre
den, ze moeten goed uitgerust en opgeleid worden. Gerechtelijke 
diensten moeten in staat gesteld worden hun werk snel en effi
cient te doen. Een klimaat van rust en ontspanning m de woon
omgeving moet nagestreefd worden met positieve maatregelen die 
de sociale veiligheid bevorderen. De gemeente heeft hier een be
langrijke preventieve taak: de wijkagenten moeten opnieuw op 
het terrein functioneren, daarom moeten hun administratieve 
taken afgebouwd worden. 

De georganiseerde misdaad moet met de strengste middelen wor
den bestreden, zoniet zetten we ons systeem op de helling. 
Witteboordenkriminaliteit zoals fraude doet het geloof m de 
rechtsstaat wankelen en.yraqgt een prioritaire aanpak. 

Het herstel van het gerechtelijk apparaat moet dringend op
gekrikt worden door het ter beschikking stellen van voldoende 
personeel, meer financiële'middelenen een moderne uitrusting, 
een drastische vermindering van de termij,nen van behandeling, 
het invoeren van gratis rechtshulp, het organiseren van alterna
tieve straffen, het,ïy6«ffia«Éiö-eH van willekeur en onzekerheid 
door een,$triktere toepassing v'an de wet Leieune op basis van ob-

VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 
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LMiLIM. 
Leuven is méér dan zomaar een 
stad. Wie er toeristische brochu
res op naleest komt terecht m een 
opeenhoping van superlatieven. 
Leuven: de grootste Vlaamse stu
dentenstad met haar eeuwige 
"rolders m de nacht". Leuven: 
eeuwenoude bierstad, inklusief 
de Artois-brouwenj en het brui
send nachtleven. Maar Leuven 
is ook een knappe historische 
kunststad, een architektonisch 
openluchtmuseum. 

Ook op het politiek-maatschap-
pelijke terrein speelde en speelt 
Leuven een vooraanstaande rol. 
En dan hoeven we maar te ver
wijzen naar "Leuven Vlaams" en 
"Mei '68", hoewel vandaag reeds 
meer dan vijftien jaar geleden. 
Meer recent eist Leuven z'n rol 
op als nieuwe provinciehoofd
plaats van de al even nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant. 

Leuven bezit één van de mooiste 
stadhuizen van Vlaanderen. Het 
dateert uit het midden van de 15de 
eeuw en is een meesterwerk van de 
Brabantse laatgotiek De gevels 
werden in de 19de eeuw versierd met 
meer dan 200 beelden. 

12SEPTE 
„OPEN MONUMENTENDAG 

• * • i 
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OPEN MONUMENTENDAG 

MOlliilüAG. 

Leuven Vlaams: 
Op 15 mei 1966 joeg het 
bisschoppelijk mandement 
heel Vlaanderen op stang. 
Studenten en scholieren, 
kwamen massaal op 
straat. De splitsing van de 
unitaire katholieke 
universiteit werd 
onvermijdelijk. 

Monumenten, Al-licht: dat is het 
thema van de vijfde Open Mo
numentendag. Eens te meer 
staan honderden monumenten 
te wachten op uw bezoek. Het 
thema van dit jaar - licht - biedt 
opnieuw talrijke aanknopings-

MKOM 
i 

miiffl" LEiiïi. 

punten Is niet alle bouwkunde 
de kunst het licht te vatten m een 
beleefbare struktuur? 
Voor wie, naast de kongreswerk-
zaamheden, ook een kultureel 
graantje wil meepikken hebben 
we dan ook enkele 'monumen
tale' suggesties. 
Op zondag 12 september gooit 
Leuven tal van deuren open. Zo 
kan u in het stadscentrum terecht 
voor een bezoek aan de Kapel 
van het Leo XlII-semmarie, de 
Leuvense Kruidtum, het heren
huis van de Abdij van Park en 
het Anatomisch Theater van de 
universiteit. 
Daarnaast zijn er de tientallen 
prachtige gebouwen, kerken en 

kloosters. De Leuvense gevels 
weerspiegelen de geschiedenis 
van generaties. Recent teken
de VU-Minister Johan Sauwens, 
bevoegd voor Monumenten en 
Landschappen, m Leuven overi
gens een hele reeks bescher
mingsbesluiten. Door het vrij
maken van ekstra budgetten knj-
gen vele restaurerings-projekten 
een nieuwe kans. 

Voor meer informatie omtrent de 
Open Monumentendag (én een 
knappe begeleidende brochure) 
kan u op 12 september terecht 
op de Dienst Toensme, Naamse-
straat la, op loopafstand van de 
Aula Rector De Somer. 

Eigenlijk verschilt Leuven op po
litiek vlak weinig van andere 
grootsteden in Vlaanderen. De 
meerderheid is er de meerder
heid, de oppositie moet haar op
positierol spelen en daarmee te
vreden zijn. 

De uitdaging is nochtans niet ge
ring. Leuven telt ruim 85.000 in
woners - tien maanden op twaalf 
aangevuld met nog eens 30.000 
studenten -, is een centrum van 
dienstverlening, het middelpunt 
van de ziekenhuiswereld en de 
kern van belangrijke bedrij fsak-
tiviteit. Denken we maar even, 
naast de Universiteit, aan Brou
werij Artois en de Boerenbond. 
Komt daarbij dat Leuven centraal 
staat in een arrondissement waar 
het landelijke (het Hageland) en 
het stedelijke in mekaar vloeiett. 

Leuven beperkt zich overigens 
niet tot de oude stadskern. Ook 
Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en 
Wijgmaal gaan schuil onder de 
Leuvense paraplu. Dat de nood
zakelijke betrokkenheid van de
ze deel-gemeenten een dagdage

lijks strijdpunt is, hoeft wel niet 
benadrukt. 

Binnen de groep van 43 gemeen
teraadsleden neemt de VU-frak-
tie haar verantwoordelijkheid 
konsekwent op. Ze legde zich 
de voorbije jaren toe op een aan
tal specifieke thema's, die duide
lijk in het verlengde liggen van 
de politiek die de Volksunie vroe
ger in de verschillende deelge
meenten voerde. 

Naast een sterke interesse voor 
het milieu (het behoud van de 
open groene ruimte) en de mo-
numentenzotg besteedt de Volks
unie biezondere aandacht aan de 
verkeersveiligheid. Het stads
hart van Leuven moet verkeers
vrij, de binnenstad terug leefbaar 
gemaakt. Na jarenlange aktie van 
de VU-fraktie wordt hier door 
het stadsbestuur eindelijk werk 
van gemaakt. Weliswaar voor
zichtig, maar toch is dit een eer
ste sup in de goede richting. 

U merkt het. De Leuvense Vblks-
unie-ploeg zit niet stil. Al is het 

- binnen de mogelijkheden van 
een twee-persoonsfraktie - niet 
altijd even makkelijk, toch zet
ten we door. Leuven en z'n Leu
venaars zijn het waard! 

Op 11 en 12 september heten 
ook wij u hartelijk welkom. Wel
kom in Leuven, welkom op het 
kongresdebat. Laat ons samen 
een lijn trekken naar de toe
komst. En vooral, laat ons dit rijk 
programma straks in onze ge
meenten verder uitdragen. 

Gerda Raskin, 
VU-gemeenteraadslid 

Vital Geeraerts, 
VU-gemeenteraadslid 

BDSJREI^: 
Het kongresgebeuren is makkelijk te bereiken met het openbaar ver
voer. Vanaf het Leuvense station is het nauwelijks een kwaniertje wan
delen, of 10 minuutjes 'bussen' met De Lijn richting Leuven-centrum. 

OVERMCHTIEE^: 
Wie in Leuven wil overnachten vindt ruime mogelijkheden. Het sekre-
tariaat stuurt u graag enkele tips. U kan ook terecht op de dienst voor 
toerisme. Naamsestraat 1 a, 3000 Leuven - tel. (016) 21 15 39. 

PARKEREN: 
Zaterdag is het aantal parkeerplaatsen in de Leuvense binnenstad on
toereikend. Dit probleem hebben wij echter opgelost door ekstra par
king te voorzien. 
Bij inschrijving voor het kongres ontvangt u terzake alle nodige infor
matie. 

IE iivwENiiGE m m . 
De studenten- en bierstad Leuven biedt tal van mogelijkheden voor 
"spijs en drank". De Leuvense kroegen en brasserieên zijn beroemd en 
berucht. De Leuvense Oude Markt, op enkele honderden meters van 
het kongrescentrum, is hét uitgangscentrum van de stad. 
Eetgelegenheid vinden is evenmin een probleem. In de onmiddellijke 
omgeving van het kongresgebeuren vindt u een uitgelezen keuze lesuu-
lants. 

De ouders die met hun kinderen naar het kongres willen komen, kun
nen rekenen op uitgebreide kinderoppas. Traditioneel worden de 
kinderen opgevangen door deskundige animatoren. 

t7 



IV. 

Vakantie tijd voor rust en ontspanning temidden van een drukke op
eenvolging van aktiviteiten We nodigen u graag uit op enk ele zomer-
ontmoetingen Vele VU-ers kruisen ze sinds jaren met stip aan in hun 
agenda U ook'^ 
We kunnen u alvast beloven dat het een druk, maar vooral biezonder 
interessant zomerprogramma woidt Tijd dus voor vakantie, even los 
van het dagelijkse werk, ei op uit met gezin, familie of vrienden We ver
wachten u 

n m iNMssEj 
De Guldensporen\ ler ing in Brussel \er loopt du jaar volgens een nieuw orga
nisatieschema In tegenstelling tol vorige jaren blijft men met uitsluitend op de 
Grote Maikt Ook m het Paleis voor Schone Kunsten rond de Kiosk m het Waran
depark en op de trappen van de Kunstberg gaan allerlei manifestaties door 
Op het programma onder meer t Kliekske Kris Debru)Tie Joppe Steengoed De 
Mens Leen Persijn Kreato Manjn Devalck Sierlijke Danserij, het Ballet Olivia 
Getiolf, Daarnaast wordt voor sfeer en animatie gezorgd door talrijke brass-
bands harmonie en fanfaremuziek Voor de avondaktiviteit m het Paleis voor 
Schone Kunsten moet u wel reserveren 

Na de wansmakelijke incidenten van vorig jaar krijgt het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap dit jaar hopelijk opnieuw een waardig verloop 

Vooi met» injoimalu GuldinsponnkomiUL Pt)spiktuflaan 19 U ilSOBiussd 
ld (02) 772 71 79 RcsDxaüLS (100 fi ) \oo) htt avondpiogmmma 
Paleis VOOI SchoiK Kwnlin ld (02)507 82 00 

nmm VOOR mmmm m VREDE 
Vanuit Voeren m drie dagen naar Diks 
muide 300 kilometer fietsen naar de IJ 
zerbedevaart samen met meer dan hon
derd VU jongeren Een tocht met een 
grote vormende simbolische en sportie
ve betekenis 
Spring op uw hets en strek de benen 
Iedereen kan meedoen' De moedigsten 
starten reeds op donderdag 26 augustus 
aan het Vekmanshuis in St Martens Voe
ren De Vredeshetsers rijden dit ]aar 
reeds de 17de keer Aansluiten onder
weg is V anzelfsprekend mogelijk Ov er-
nachtmgen maaltijden en \erv oei wor
den piekfijn geregeld 

Eind augustus 92 VU-voorziltei Bert 
Anaaux en Vlaams Ministei Johan Sauwens, 
vciTvoed tl append vooi viede en zelfbestuur 

VOOI mui infoimaliL 
VolksuimiongLiLii Baiiikadnipkin 12 U lOOOBiussd ld (02) 219'^9 30 

NOOIT MEER OORLOfi 
75 jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog blijft de vredesboodschap 
Nooit nicti Ooiloc^ iktucel Het bloedend ex Joegoslavië is jammer genoeg niet 

eens het enige voorbeeld van oorlog en 
haat De Belgische wapenindustrie blijft 
onverkort en moordend draaien 
De 66ste IJzerbedevaart dit jaar op zon
dag 29 augustus besteedt aandacht aan 
het pacihstisch element van het Fron-
tersprogramma Nooit meer Oorlog", 
vrede m binnen en bui tenland Als 
voortdurende bekommernis, als dage
lijks aktiepunt 

Vrede en zelfbestuur moeten samengaan 
Vlaanderen moet het land van vredes-
stichters' zijn Wij moeten en kunnen 
met een eigen gelaat naar de wereld toe 
Met een eigen vredespolitiek als sim-
bool van een vredehevende ontvoog-
dingsstnjd 

Voor meer informatie 
Ijzerhedevaartsekretanaat, IJzerdijk 49, 
8600 Diksmuide ld (051)50 02 86 a 

GORDEL! IN VLAAMS RRARAIT 
De Gordel een fiets en wandeltocht doorheen 18 Vlaamse gemeenten rond Brus 
sel is uitgegroeid tot het belangrijkste familiaal sportgebeuren in Vlaanderen Dit 
jaar maken we op zondag 5 september afspraak voor de 13'de uitgave 
De sportieve deelnemer heeft keuze te over 25 50 of 100 km fietsen en 7, 14 of 
28 km wandelen vanuit en met aankomst m St Genesius Rode Dilbeek, Zaven-
tem en Ovenjse 
Tussen sport en animatie door is er biezondere aandacht voor het Vlaamse en groe
ne karakter van Vlaams Brabant Een duidelijke VU-aanwezigheid moet dit on
derstrepen Ter herinnering de Gordel ontstond beginjaren tachtig uit de sukses 
rijke aktie Wij houden van alle mensen die het Vlaamse karakter van onze ge
meente eerbiedigen Deze invalshoek is anno 93 nog steeds alle aandacht waard 

Vooi nuLi mfoimalie Goiddsekielaiiaat 
Doipsstiaal 44 Ie 1640 Smt Genesius Rodi 
ld (02)380 44 44 

de ^Bloso klassieker 

KliTlMZOlERMlIll 
Antwerpen & Kuituur een vertrouwde relane Of met soms ' Twee jaar geleden 
beet de VU alvast de spits af met de organisatie van een grootse Kultuurdag Ant
werpen 93 had nog nauwelijks enige vorm toen de VU een ganse dag het histo
rische Elzenveldkompleks mnam voor debat en kultuuranimatie 
Dit jaar neemt de VU opnieuw initiatief samen met de lokale VU-verantwoorde-
lijken Op zondag 17 oktober nodigen we uit onder de titel Kuituur zonder 
Muur Plaats van afspraak is opnieuw het Elzenv eld m de Lange Gasthuisstraat 
hartje Antwerpen 
In de voormiddag de theorie Specialisten debatteren tijdens het kolloqium over 
kunstpolitiek en de plaats van kunst m de Vlaamse Gemeenschap Wat betekent 
kunst voor een gemeenschap' Wat is de taak van de overheid tegenover de kun
stenaar' En hoe kan kunst meer verspreid worden' 
s Namiddags (vanaf 13u ) kan u uitgebreid genieten van een fraaie keure arties
ten Frank Cools zingt Jacques Brei en kabaretier Karel Declercq brengt een ludie 
ke kijk op de aktualiteit Antwerpse Konserv atonumstudenten wagen de stap naar 
het professionele podium Volksmuziekgroep Arjaun en Trio 18 brengen een uniek 
optreden Voor de kinderen is er het kindertheater Klutske Tussendoor is er am 
matie met de Hasseltse Stoopkes en tekent Carl Meersman kartoons Een schitte
rende fanfare uit Blankenberge sluit feestelijk af 

VOOI meu inf01 malie YU sekitlanaal Banihadinpkin 121L lOOOBiussd ld {02)2194930 

• Kf^HHIHUm 
In oktober 1978 straks 15 jaar geleden ov erleed Jacques Brei 
Franstalig Vlaming in duel tussen liefde en haat zingend over z n 
land z n V lakke land 
De teksten van Brei zijn tijdloos zn taal en muziek scherp en 
omstreden Vaak genadeloos maar tegelijk even vaak weerga 
loos V ol ov ergav e 
Brei m het Nederlands zingen is een hele opgav e Liesbeth List 
deed het op tekst v an Ernst Van Altena Het \ ertaalde repertoi
re bleef beperkt Frank Cools nam de uitdaging op Resultaat 
COOLS zingt BREL 
Cools is met aan z n proefstuk in 85 schreef hij de driejaarlijk

se Will Ferd>-prijs op z n naam in 86 studeerde hij af aan het Gentse Muziekkonser 
vatonum met een eerste pnjs voordrachtkunst Bij velen is hij bekend door z n optre 
dens op het Vlaams Nationaal Zangfeest en z n werk voor BRTN radio 

aMii 
Als trio trekt Arjaun Vlaanderen door met een eigen 
muzikale v erwoordmg \ an onze Vlaamse \ olkskul 
tuur Hun doel de direktheid en poëtische 
draagkracht v an het dialekt opnieuw m de belang
stelling brengen 
Hoewel thuis in het Brabantse Pajouenland bren 
gen ze m hun repertoire ook v ertalmgen en bewer 
kingen v an v olksliedjes uit gans Europa 
Walter en Dirk Ev enepoel en Stefaan Timmermans 
samen Arjaun 

HiBARET MET KAREL DECIKO 
Karel Declercq in een v roeger lev en assistent professor logica aan de K U Leuven 
thans groeiend naar de status van bekend Vlaming Zijn kracht' Al lachend de waar 
heid zeggen zonder te kwetsen Declercq brengt aktualiteit en realiteit op een origine
le fijnzinnige en ironische wijze m woord en beeld Kritisch maar mild zwepend tus
sen poëzie en vrolijk entertainment vol intelligente humor 
Na zijn geslaagde optreden op de VU meeting m november 92 op de Heizel, thans 
met een nieuw programma op de planken \ an de VU-Kultuurdag 
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MMIEIIMIS. 
U vroeg me mijn mening omtrent de ontwerp-teksten voor het VU-kongres van 
11 en 12 september. Ik ga graag op uw vraag in. Hieronder vindt u m'n opmerkingen 
en suggesties. Ik schrijf ze neer zoals het me werd gevraagd: punt per punt én met 
een duidelijke verwijzing naar de betreffende pagina en het regel-nummer. 

blz. 
van regel.. 
lol regel. 
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tot regel.. 
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VERGEET I E T , OP DE OMMEZIJDE VAN DIT DLAD, 
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i I M l ROM IK l i E ÜITPAKKI! 
Uw oproep om kritisch mee te denken over het programma van de 
Volksunie boeit me Hierbij vindt u overigens m'n opmerkingen en 
amendementen bij de ontwerp-tekst 
Maar daar laat ik het niet bij In Leuven wil ik aktief mee-praten over 
de toekomst van Vlaanderen Hou mij alvast een plaats vrij m de kon-
greszaal 

ik kom naar Leuven 
Q op zaterdag 11 september 

ik neem bij voorkeur deel aan volgende 
sektievergadenng 
Qj 1 Een rechtvaardige samenleving 
Q 2 Een betere demokratie 
Qj 3 Meer levenskwaliteit 

Q op zondag 12 september 

Schrijf ik nu m, dan ontvang ik tijdig de kongresmap, samen met alle 
praktika en m n persoonlijke kongreskaart 

(graag in hoofdletters a u b ) 

Naam Voornaam 

Straat Nr Bus 

Postnr 

Tel 

Gemeente 

Terug te sturen naar Koen Raets, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

DE H O R M O m A F F I A DE VERGETEN 

Jaak Vandpinnilebroiifke VERNIEUWING 

BerÜiiriaiix 

Dl hoi moiunmaffia is een verhaal 
o\ er immoreel geldgewin, een fa 
lende wetge\ er en een laks ge
recht Een relaas ook o\er een 
klein aantal veeartsen apotekers 
of \ e ehoude r s die onder een 
hoedje spelen met bednegers 
Maar evenzeer een verslag over 
toegewijde ambtenaren dieren 
artsen en magistraten v oor wie 
geen ochtend te vroeg geen 
av ond te laat is om op pad te gaan 
in de hoop een of ander hormo
nennetwerk te ontmantelen il 
legale slachtingen te verhinde
ren een geheim labo te ontdek 
ken of een dealer te betrappen 
VU Europarlementslid Jaak Van 
demeulebroucke verduidelijkt m 
DL hoimontnmaffia hoe kleine 
boeren slagers en konsumenten 
de eerste slachtoffers zijn van een 
niets ontziende internationaal 
georganiseerde bende 
DL ho} moriLnmaffia \ erschijnt op 
9 september e k Voor wie de ja 
renlange strijd v an Vandemeule 
broucke volgde is dit zonder 
twijfel een felle aanrader 

Bijzondere uiign\e«»niietóeel.bl«idVV1| ^ 
luh l'J93 nr 27 -^ » « * ^ mi 

Werkten mee Ben Antnux Gust Geens 
VinlGctraens Koen Raets Gtrdi Raskin 
Greet bels Koen Vin Ciimere VlaiinisVan 
Licdekerke 
Rcdiktie Nito Mo\aert 

Net na z n verkiezing tot voor 
ziiter V an de Volksunie nam Bert 
Anciaux het initiatief z n ideeën 
m boekvorm te bundelen Titel 
van het werk De MigtlLn vti 
niiuuDig Een openhauig en Ie 
V endig boek Een persoonlijke 
geloofsbelijdenis ook waann Bert 
Anciaux uitlegt waarom en hoe 
hij tot politieke inzet is gekomen 
en waarom hi] VU vooizitter 
werd 

Ere senatoi Miuiits Coppietets 
omschieef dt pennev nichten v an 
Anciaux als een \ an de zeldza
me boeken vin politici waai be 
zieling uu spicekt 

M VOOR OP I T imW! 
Kongresteksten doornemen en bekommentaneren is een v nj mtensiev e klus Dat we u du \ ragen 
tijdens uw zomervakantie maakt de zaak wellicht niet makkelijker 
Daarom hierbij wat tijd voor spel en ontspanning Een leuk kruisvvoordiaasel dat tussen de lijnen 
door meer dan een ludieke knipoog naar politiek Vlaanderen en uiteiaaid naai de Volksunie be 
vat Als u m a w thuis bent m de Volksunie dan lost u het raadsel in een handomdraai op 
Doen dus' En om u te bedanken voor uw antwooid geven we een aantal mooie prijzen weg 
U stuurt ons samen met de kongresamendementen uw oplossing door Dit voor 25 augustus e k 
De winnaars worden bekend gemaakt m het WIJ nummer v an 9 september e k 

Horizontaal 
1) stekelige jjhnt \vi| \ci kiezen 
chdcn bo\en du 
2) bijwooid vuuispuwende beig 

initnlen \an gewezen VU 
\ OOI zi t tel 

3) lokspijs d iu \OOI onze 
oosterbuien compignie lehtei 
4) dat doen de legeibcndtn in dt 
tweede stiofe \an ons mtionaal 
volkslied Ja ik 
Vandemtulebiouekt begint te 
koken als hij du wooid hooit 
5) du diei \ind ]L tegenwooidig 
moeilijk hormonenviij deze 
bloemen zijn niet geliefd m 
\handei tn zekti nitt bij de 
oudstnjders \an 1302 
6") amgram \ an \ EL Franse 
school 
7) de VU heeft du j lai il meti 
dan tweeduizend deigelijke leden 

SU oom in Italic boom 
8) jaargetijde met du begon 
steevast de gemeentenid in 
Kruibeke selenium 
9) \ oorzetsel het zich btge\ en 
naar een andeie schaapsstal 

10) dt militit \ i n Htm Batasum 
werktuig \ ooi ctn kunststhildei 

11) toogp^aat wi) zijn niet 
dtstiuktief maai vocvi de XTJ 
wiUtn wc ei wel een breken 
12) muzitknoot vilt dezt 
mooit dimt komt \ in ten andtit 
phnttt 
13) gtzel \an Kaïtl giotntt 
sint 

Vertikaal 
1) \ 001 du sooit litfdc hot f jt 
hem beslist nitt op tt zttttn 
2) \uui dothtti \ in onze 
\ OOI zittel oosttiltngtt 
3) nitt bepiald dt btstt mnijts 
\an Bosnieis tn Kroattn 
landbouvvw ei ktuig 
4) politieke paitij die ons nuiw 
am het hart ligt zoils (.Luijn) 
\ 001 zetsel 
5) VU ers dit sttmgtitthtigd zijn 
op het paitijkongits in Ltintn 
pei soonlijk \ oorn lamw ooi d 
bthotl "ind 
6) naWachtebtke hebben we er 
weer eentje bij gestoken inditn 

7) plalgcdiukt 
8) gemeente in het Meetjesland 
erg btioemd sedeit 20 juni |1 
Q) komt \ OOI M\at groepen 
met \ ei dacht geuitjt 
10) dtzt polititi hebben de 
ktnmtiktn \an een verstopte 
bidkuip 
11) mist wijsje familielid 
12) snitplaais in de foimule 1 
autospoit gezellin \an TIJ 1 
13) eeistkomend nikkel 
ifsti iling 
14) ontkenning boom baat 
btlang 
13) echt iets vooi gokkers 
stoomsthip 

- DE PRIJZEl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 B 14 15 

De vcigeten vernieuwing biedt-
geen stof tot doemdenken Inte 
gendeel Anciaux schrijft vol 
hoop Ambitieus gedurfd en met 
veel lef Met een centraal doel 
voor ogen een rechtvaardig en 
zelfstandig Vlaandeien 

-kSmnpl (.n\oniigt\ing DDC Btildspriak 
Rilos R Sronimer K \inCiimcre 
Vlaimsi GmKinsthip Bistuur 
Monumentm en Lindsi.lnppi.n P soimrs 
VVe\iko Raf Cookn 
Vermtwoordtlijki. uitgi\tr Birt Antiiux 
BirriLidcnplitn 12 ti UXIO Bnissil Ttl t02) 
219 49 30 Fi\ ttl2>217 3D 10 

30 boeken 
wan onder 
Oiuki dal 5000 laai uontn in 

ck Lflgt Lamkn Honore 
Rottier 

Dt (lOMiiont/uiiciffia Jaak 
\andemeulebroucke 

Dt V(.?gt(tn Vi/nu uu mg Bert 
Anciaux 

Dl biwogtn )tmn hhpi 
mtmoius 1920 1958 Frans 
van der Eist 

japcm Hit oinoltooidt 
tvptnnunt Ludo Me)'vis en 
Will) Vandewalle 

Dt Haidhud \an hun hsu 
glimlach Vic Anciaux 

12LPs/CDs 
waaronder 
Om nuf U \iigiUn Zakdoek 
DL Vlaamse Lttuw 

en verder 
T shirts XTJ Toekomstfeest 

Leeuwe\laggen Quartz 
klokken 
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