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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

Diensten verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67 26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

paan brugge-oostkamp^ 
s. 050/35 74 04 > 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

'AdtiV^'^^ 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
< / 

/ migrostraat 128 
\ /IB 9200 schoonaarde N. 

dendermonde 
052/42 33 04 42 39 16 

drukker i j 

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

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70 06 64 

SCHOENEN 

NERDlI^EL^ 

Wil ly VERDIEVEL- Hi lde D E M A R E Y 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIKA 

|T£KIH 
AJMBIOEJX 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

Docksides 
«'1 • I I . . ' • 

E 3 

(Oabor) 
diadora 
MEPHtSIO 

TX«PS 
SEBAGO 

SJBBflCO 
T—Pt 
AMItlOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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EERST DIT 

NA ST.-MICHIEL8... 

D
E 11 Juli-toespraken '93 zijn uitgesproken, de 
Leeuw ligt weer opgeplooid in z'n kast Grote en 
kleine redenaars hebben het weer eens ,,goed 
gezegd ', de boodschappen van partijvoorzitters 
en van stnjd- en kultuurverenigingen kregen enkele 
regels in de krant De herdenking van de Slag der 
Gulden Sporen, het militaire bravourestuk dat ooit 
zovelen ,,de boezem in brand stak", is op tal van 
plaatsen een volkskermis geworden, een vedetten-
parade De twee Vlaamse TV-zenders gaven het 
voorbeeld zij programmeerden een show-met-

eigen-volk, van veel strijd was er nauwelijks sprake 
Daar is maar één verklaring voor dit land is met meer wat 

het ooit IS geweest, de grote en kleine miseries waar onze 
vaders onder geleden hebben zijn kwasi bedwongen Wie 
vandaag opgroeit ontdekt een land dat met meer door 
vreemde meesters wordt bestuurd en zal wellicht ook met 
meer begrijpen waarover velen zich druk maken Jongelui 
worden vandaag met andere problemen gekonfronteerd, 
wellicht begrijpen ze met hoe het komt dat dit land waar haast 
iedereen het behoorlijk goed heeft met een schuldenberg van 
10 000 miljard fr zit En dat zich daar zo weinig mensen 
zorgen over maken 

Diezelfde jonge mensen zullen het 
moeilijk hebben om het Vlaanderen-
van- vandaag te begrijpen als zij de 
lange weg met kennen die afgelegd 
werd sinds de oprichting van België en 
de goedkeunng van de St-Michielsak-
koorden Jonge Vlamingen zullen ,.ge
schiedenis" moeten lezen om te besef
fen wat aan vandaag is voorafgegaan 
Het zal met volstaan enkel De Leeuw 
van Vlaanderen onder ogen te nemen, 
de geschiedenis van Vlaanderen is een 
ingewikkeld verhaal met lichte en don
kere bladzijden, met leed en triomfen, 
gelardeerd met moed en lafheid, ge
dragen door mensen met scherp verstand maar ook door veel 
eenvoudigen en getrouwen 

Allen droomden van een eigen land, sommigen van een 
Beloofde Land dat zij in overdreven mate verheerlijkten, 
anderen baden om een vaderland, weer anderen leefden in de 
overtuiging dat het offeren van hun leven noodzakelijk was 
Jongeren moeten weten waarom op 11 Juli de Leeuwevlag 
wappert en waarom er staatshervormingen zijn En waarom 
(vooral) ouderen betreuren dat deze dag nog zo weinig 
strijddag is en zoveel, te veel, show 

Zoals ons eertijds diets gemaakt werd waarom strijd werd 
geleverd voor een zelfstandig Vlaanderen zo moet ook van
daag aan jongeren over Vlaanderen ,,verteld" worden Klagen 
dat de jeugd mets wil weten van de ,,Vlaamse kwestie" helpt 
geen zier, de jeugd moet weten waarom de strijd voor de 
eigen staatsstrukturen nodig was en nu plaats heeft gemaakt 
voor een nieuwe strijd voor zinvolle inhoud en goede werking 
van deze strukturen En dat de slogantaai van eertijds, en 
waaraan zij terecht lak hebben, moet geruild worden voor de 
ernst van de praktijk Daar hoort nuchterheid bij want wat wij 
zelf doen, doen wij met altijd beter Er zijn voorbeelden 
genoeg waar gefaald wordt De kwalijke resultaten van de 
Limburgse rekonversie mogen als voorbeeld volstaan van het 
soort Vlaams zelfbestuur dat wij met willen 

11 Juli en Vlaamse Beweging hebben vandaag een andere 
betekenis gekregen, de strijd voor de strukturen vindt zijn 
vervolg in de strijd voor een goed bestuur Een goed bestuur is 
veelomvattend de totale zorg voor mens en gemeenschap 
Met op de eerste plaats een onderwijs dat met enkel gericht is 
op het verwerven van kennis maar de brede ontplooiing van 
de gehele mens beoogt, het groeien van individu naar 
gemeenschap, van bevolking naar volk En omdat een ge
meenschap met kan gedijen in een onleefbare omgeving zal 
de zorg voor het woon- en werkmilieu zeer groot zijn, om het 
evenwicht tussen ekonomie en ekologie te bewaren mag met 
getwijfeld worden de financiële baten ondergeschikt te maken 
aan het algemeen welzijn 

Vruchten van arbeid en kapitaal mogen met verloren gaan 
voor de eigen gemeenschap, zij moeten aangewend worden 
om een zekere kwaliteit van het leven te waarborgen Omdat 
niemand in de steek mag gelaten is solidariteit een onderdeel 
van natiebewustzijn Maar solidariteit is ook een duur woord, 
het betekent met alleen het besef van samenhorigheid maar 
ook de bereidheid om de gevolgen ervan te dragen Solidari
teit kan ook met andere volkeren beoefend worden, zij moet 
echter gewild zijn en doorzichtig 

Anders dan het unitaire België zullen 
de vruchten van arbeid en kapitaal met 
afgeroomd worden voor zinloze of 
pompeuze projekten, de Vlaamse over
heid zal de gelden met grote zorg 
beheren en met even grote zorg beste
den De federale begrotingsput moge 
daarbij als waarschuwing dienen, ver
vallen in ,,Belgische toestanden" is het 
ergste wat de Vlaamse gemeenschap 
kan overkomen 

Omdat alle gevaren van Belgische 
rekuperatie niet voorbij zijn moet verder 
gefederaliseerd worden en dienen met 
de Waalse gemeenschap sluitende af
spraken gemaakt te worden over het 

eerbiedigen van mekaars grondgebied, financiën, buitenland
se politiek en over het weinige dat nog rest uit het gezamenlijk 
verleden Daarbij hoort de zorg voor Brussel, het hoofdstede
lijk gebied waar de gemeenschappen mekaar raken 

De aanwezigheid van mensen uit andere kuituren mag met 
onderschat worden maar moet met zorg en menselijkheid 
benaderd De gulden middenweg tussen ,,vreemdelingen 
buiten I" en ,,zet de deur maar open '" bestaat wellicht met, 
maar de wetenschap dat een gemeenschap, elke gemeen
schap, met meer inwijking kan dragen dan haar weefsel sterk 
IS, blijft een wet waaraan geen enkele maatschappij ontsnapt 

Nu de 11 Juli-toespraken weer uitgesproken zijn en de 
Leeuw weer opgeplooid ligt in z'n kast is de tijd aangebroken 
dat politieke partijen en Vlaamse kuituur- en strijdveremgingen 
zich bezinnen over wat komen zal Het zou beide groepen met 
alleen dichter bij mekaar brengen en bevruchten maar aan 
jongeren weer zin in politiek geven Onze autonomie moet nu 
ingevuld worden met ernst, integriteit en degelijkheid De 
goedkeuring van het St -Michielsakkkoord deze week is geen 
eindpunt maar een belangrijke stap in de goede richting 

Zullen WIJ de Leeuw toch maar weer uit z'n kast halen "̂  

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7

In augustus trekt de Vredes-
fietseling voor de 17^^ keer 
naar Diksmuide. Bij de voor
bereiding van die tocht door 

Vlaanderen komt heel wat kijken. 
WIJ wierp een blik achter de scher
men. 

^ / \ Kamerlid Jan Caudron 
l i l plaatste in de Vlaamse 
I ^J Raad vraagtekens bij het 

doen en laten van de bur
gemeester van Zwalm. Nelly Maes 
vroeg in de Senaat welke plannen 
minister Smet heeft met de kinder
opvang, nochtans een Vlaamse be
voegdheid. 

^ ƒ ^ Europarlementslid Jaak 
T ^ Vandemeulebroucke liet 

I ^ ^ een enquête uitvoeren bij 
de Vlaamse slagers en 

beenhouwers. Ook zij lusten geen 
hormonen, zo besloot het VU-lid van 
het Europees Parlement. 

JÊ H In het voorjaar werd een 
T 1 % nieuwe vastgoedfederatie 

I ^ ^ opgericht: de Vlaamse 
Vastgoedfederatie (WF) 

wil de zelfstandige makelaars groe
peren. 

g j / % 'n Afrika blijft de volksna-
^ H ^ tionale strijd woelig. Een 

I ^J stand van zaken in Alge
rije, Marokko, Soedan, 

Etiopië, Rwanda, Boeroendi, Zaïre, 
Namibië en Zuid-Afrika. 

f^ ^ Wouter De Bruyne spint 
J I een draad van Ariadne 

^ ^ I door het Festival van 
Vlaanderen. Wegwijs in 

een hoorn van overvloed. 

f^ M Indurain schudde tijdens 
3 1 \ de individuele tijdrit even 

^ ^ " ^ aan de boom en iedereen 
belandde terstond weer 

op z'n voeten. 

ƒ ^ ƒ% De Amenkaanse filmkeu-
J § ' \ ""'"Q ^̂ ®®̂  ̂ ^"^ " °9 iT^oeilij-

^ ^ ^ J ker dan de onze. Er wor
den heel wat kategorieën 

onderscheiden, van ,,Kinderen Toe
gelaten" tot NC 17, niet toegelaten 
onder de 17. 

f^ f^ In Kerkom wil de inter-
^ 3 kommunale Interleuven 

^^§^ een superstort organize-
ren. Guido Janzegers en 

Herman Van Autgaerden trachten 
daar een stokje voor te steken. 

WIJ - 15 JULI 1993 4 



DOORDEWEEKS 

Sabena zit weeral eens in rampzalige papieren. De direl<tie wil de komende drie 
jaar telkens 5,5 miljard besparen. Twee miljard daarvan moet opgehoest 
worden door het personeel, dat 5 tot 15 procent moet inleveren. Werknemers 
die 50.000 bruto verdienen, moeten 5% inleveren, of zo'n 2.000 frank netto per 
maand. Werknemers die bruto 90.000 frank per maand verdienen, leveren 15% 
in, of netto bijna 8.000 frank per maand. De ontslagen zouden beperkt blijven tot 
een 500-tal. Sabena moet niet meer rekenen op overheidsgeld. Twee jaar 
geleden kreeg de maatschappij nog een overheidsinjektie van 9 miljard en een 
kwijtschelding van schuld van 16 miljard frank. Ook Air France, waar Sabena 
twee jaar geleden onder hevige kritiek van o.a. de VU mee in zee ging, heeft 
geen geld over voor Sabena. Volgens Sabena-leider Godfroid liggen de huidige 
problemen^niet meer binnen Sabena, maar buiten de luchtvaartmaatschappij. 
Een moordende konkurrentiestrijd, de ekonomische recessie, de nadelige 
gevolgen van de sterke Belgische frank, de politieke problemen in Afrika, 
kortom, aan problemen buiten Sabena geen gebrek. 

VERANKERING 
Dertien Vlaamse verenigingen namen een 

gezamenlijk standpunt in over de verankenng 
en de privatizenng van overheidsbedrijven 
WIJ bracht verleden week een opgemerkt 
omslagverhaal over deze materie Men kan 
volgens de verenigingen met voorbij aan de 
vaststelling dat bedniven die behoren tot tiet 
gemeenschappelijk Vlaams-Waals patnmo 
mum, en dus voor 62% eigendom zijn van 
Vlaanderen, verkocht worden om het begro
tingstekort te verminderen, tenvijl Vlaanderen 
slechts marginaal oorzaak is van deze 
schuld Wanneer die privatizenng dan nog tot 
gevolg heeft dat de buitenlandse invloed in 
het algemeen, en de Franse in het bijzonder, 
op de Vlaamse ekonomie verder vergroot, 
dan IS er zeker reden tot bezorgdheid 

De verenigingen willen dat het privatize-
nngsprogramma daarom gekoppeld wordt 
aan enkele voon/vaarden Zo moet de opera
tie voorafgegaan worden door een opsplit
sing van de bedrijven die men wil privatize-
ren, mag ze met leiden tot een versterking 
van de Franse invloed, en moet er eerst een 
Vlaams verankeringsalternatief worden uitge
bouwd, via het verzamelen van Vlaams kapi
taal in een Vlaamse konstruktie De verenigin
gen vinden tevens dat er wettelijke initiatieven 
genomen moeten worden om de Vlaamse 
verankering te begeleiden, en ze eisen van 
de federale regenng dat ze haar fiskaal beleid 
bepaalt na overleg met de deelstaten 

Wat meer specifiek Vlaams-Brabant betreft, 
vragen de 13 verenigingen dat de Vlaamse 
regenng middelen ter beschikking stelt om 
het taalgebruik in de bedrijven in en rond 
Zaventem te toetsen aan het dekreet op het 
taalgebruik in het bedrijfsleven Ze eisen 
verder dat de verdere privatizenng van de 
luchthavenaktiviteiten wordt stopgezet, totdat 
een Vlaams alternatief voor handen is, dat de 
Regie der Luchtwegen gesplitst wordt, en dat 
de politieke beslissing om een monopolie te 
verlenen aan een Frantalige groep in de 
BATC wordt herzien 

In een komende ronde van de staatsher
vorming moet de Vlaamse raad alle bevoegd
heden, waaronder fiskale, krijgen die nodig 
zijn om een ernstig en kansrijk verankerings-
beleid te voeren, menen de verenigingen 

Het kan met anders dan positief genoemd 
worden dat 13 Vlaamse verenigingen nog 
eens een gezamenlijk standpunt innemen 
over een aktuele kwestie De tekst werd 
getekend door ANZ, DF, FW, Imavo, KVHV, 
Marnixring, Het Pennoen, Rodenbachtfonds-
FVK, TAK, WA, WB, VK Druivenstreek en 
IJzerbedevaartkomitee We missen nog de 
handtekeningen van o m VTB-VAB, Vermey
lenfonds en Willemsfonds 

WWWW 
Vlamingen kunnen blijkbaar hun nationale 

feestdag met vieren zonder onderling ruzie te 
maken Een gelegenheidskomitee genaamd 

WIJ willen Wilfried weg slaagde er dit jaar het 
best in die traditie hoog te houden Het 
komitee meende te moeten protesteren te
gen ex-premier Wilfried Martens a\s gastspre
ker op de Guldensporenviering in Kortrijk De 
manier waarop was even origineel als demo-
kratisch de toespraak van Martens werd 
begeleid met een fluitkoncert 

We beseffen dat de figuur van Martens in 
bepaalde Vlaamsgezinde milieus weinig kre
diet geniet Martens heeft tien jaar lang de 
Belgische regenng geleid, en moest telken
male aangepord worden om de staat België 
in federale zin te hervormen De VU heeft 
Martens in die penode voortdurend onder 
druk gezet Wanneer het federalisme er dus 
gekomen is, gebeurde dat zeker met in de 
eerste plaats dankzij de in Brussel verkozen 

senator Dit wil echter met zeggen dat Mar
tens zonder verdienste geweest is voor het 
Vlaams streven naar zelfbestuur 

De beslissing van het Kortrijks stadsbe
stuur om Martens uit te nodigen de feestrede 
voor 11 juli te houden, was dom Het stadsbe
stuur nodigt echter uit wie het wil Het staat 
iedereen ook vnj het daarmee eens te zijn of 
met Het protest had echter anders geformu
leerd kunnen worden 

Bievoorbeeld door weg te blijven De 
WWWW-Vlamingen hadden bvb het week
end van 11 juli naar Frankrijk kunnen gaan 
Daar hadden ze dan hun weinig ontwikkeld 
demokratisch bewustzijn kunnen positiveren 
door de dappere Vlaamse zonen in de Ronde 
van Frankrijk diets te maken dat 11 juli een 
feestdag is, voor alle Vlamingen ^ 
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DOORDEWEEKS 

De toestand in Somalië loopt ernstig uit de hand. Bij de VN-luclitaanval op het 
hoofdkwartier van de gezochte Somalische krijgsheer Aideed kwamen weer 
eens tientallen Somalische burgers om. Na deze aanval ontstonden protestbe
togingen van Aideed-aanhangers tegen de blauwhelmen. Hierbij werden enkele 
westerse joernalisten gelyncht. Totnutoe verloren al 34 blauwhelmen het leven 
in Somalië. De hulpverlening ligt intussen stil. Het voedsel ligt te rotten in de 
stapelplaatsen. Om voedselverdeling of voedselkonvooien te organizeren is de 
toestand immers onveilig. De berichten over schendingen van de mensenrech
ten door de Belgische para's leken dan weer overroepen. Er zijn zeker enkele 
incidenten geweest waarbij para's hun boekje te buiten gingen. iVlaar men kan 
in stress-situaties van soldaten die in een macho-kultuur leven moeilijk 
verwachten dat ze steeds en overal de voorzichtigheid aan de dag leggen die 
ontwikkelingshelpers na een degelijke opleiding kenmerkt. De legerleiding lijkt 
trouwens gepast streng op te treden tegen soldaten die over de schreef gaan. 

STORMKLOK 
In zijn krant De Standaard luidde André 

Leysen de stormklok over de openbare finan
ciën. Hij stelde er een vernietigende diagno-
ze, en herhaalde nog eens zijn waarschuwing 
van enkele weken terug over de financiële 
ineenstorting. Leysen haalde scherp uit naar 
de politici die zich in een schuldig stilzwijgen 
hullen, en de bevolking vanop de rand van de 
afgrond zelfs voorspiegelen dat alles goed 
gaat. 

In de Gazet van Antwerpen goot Hugo 
Sctiiltz, gewezen minister van Begroting, olie 
op de golven die Leysens stormklok veroor
zaakte. De senator ontkende niet dat de 
budgettaire situatie ernstig is, maar we staan 
niet op een zucht van een dramatische krisis. 
„Het scenario van de heer Leysen is alieen 
dan te vrezen, als de slectite konjunktuur nog 
twee tot drie jaar zou aantiouden en de 
regering met gekruiste armen zou blijven 
toezien. Beide voon^/aarden zijn niet ver
vuld." 

De remedies die Leysen voor de grootste 
krisis sinds de tweede wereldoorlog uit zijn 
mouw schudde, werden ook snel vakkundig 
gekraakt door SP-voorzitter Vandenbroucke 
en CVP-voorzitter Van Rompuy. 

Eerder op de week had die al brandhout 

gemaakt van de VLD-alternatieven voor de 
gezondmaking van de overheidsfinanciën. 
Opmerkelijk was trouwens dat in het Leysen-
interview, uitgesmeerd over een ganse blad
zijde, met geen woord gerept werd over de 
recente liefdesverklaring voor de VLD van 
Vlaanderens bedrijfsleider numero uno. 

De beste suggestie uit de polemiek tussen 
de zakenman, de gewezen minister en de 
twee partijvoorzitters vinden we deze van 
Herman Van Rompuy: In Nederland test tiet 
Planburo de voorstellen van de regering en 
oppositie op hun werkelijkheidswaarde. Dat 
zou in ons land problemen geven voor de 
regering, maar nog veel meer voor de politie
ke oppositie. Toch zou het debat daardoor uit 
de slogans kunnen treden. 

Het staat elke lezer vrij om bovenstaand 
citaat ook te betrekken op het nieuwe ont
werp van maatschappelijk projekt van de VU. 
Daar kan trouwens aan toegevoegd worden 
dat het demokratisch Vlaams-nationalisme 
nooit bevreesd was om uit de slogans te 
treden. Wel integendeel. 

PENSIOEN 
Het Europees Hof van Justitie heeft de 

Belgische pensioenwetgeving veroordeeld, 
omdat mannen en vrouwen ongelijk behan
deld worden bij de berekening van hun 

pensioen. Voor 1990 mochten vrouwen met 
60 jaar op pensioen, mannen met 65. In 1990 
werd die diskriminatie gedeeltelijk wegge
werkt: zowel mannen als vrouwen kunnen 
kiezen wanneer ze met pensioen gaan, tus
sen hun 60ste en 65ste. 

Maar de berekeningswijze van dat pen
sioen bleef met de invoering van die flekslbe-
le pensioenleeftijd wel bestaan: een vrouw 
•heeft na 40 jaren werken al recht op een 
volledig pensioen, maar een man moet daar
voor 45 jaar werken. Het pensioen van de 
vrouwen wordt dus berekend op bazis van 
veertigsten, dat van mannen op bazis van 
vijfenveertigsten. 

De wet dient dus aangepast te worden. 
Ofwel wordt het pensioen voor de mannen 
ook volgens veertigsten berekend, maar dat 
zou de schatkist miljarden kosten. Ofwel 
wordt het pensioen van de vrouwen volgens 
vijfenveertigsten berekend, maar dan wordt 
de zgn. positieve diskriminatie van de vrouw 
afgeschaft. Die is gerechtvaardigd omdat 
vrouwen jarenlang minder goed werden be
taald dan mannen, en omdat ze veelal ver
schillende jaren van hun beroepsloopbaan 
opofferden aan de opvoeding van de kinde
ren. 

Pensioenminister Willockx (SP) werkt naar 
verluidt aan een oplossing die niet meer kost, 
en toch ook de positieve diskriminatie van de 
vrouw handhaaft. 

DELCROIX 
Volgens De Morgen organizeerde het mi

nisterie van Landsverdediging maandag een 
informatievergadering voor de kandidaat-ko
pers van de legerdomeinen. Tal van projek-
tontwikkelaars en vastgoedvennootschap
pen waren aanwezig. Een ambtenaar van het 
ministerie bood hen een op z'n minst gezegd 
bizarre service aan: de terreinen zullen ver
kocht worden aan de meestbiedende, en 
ongeacht de beperkingen opgelegd door de 
gewestplannen zou de minister de toelating 
geven tot het uitvoeren van het uitgekozen 
projekt door de koper. Pas na realizatie van 
het projekt wordt het domein effektief ver
kocht. 

Volgens de ambtenaar kunnen op die wijze 
zowel de beperkingen van het gewestplan, 
de EG-Vogelrichtlijn, de voorlopige rang
schikking als landschap en het nieuwe dui
nendekreet omzeild worden. VU-minister 
Sauwens had enkele weken geleden het 
militair domein van Lombardsijde tot be
schermd landschap verklaard, net om te 
vermijden dat het in handen zou vallen van 
projektontwikkelaars. 

Volgens De Morgen illustreert de „informa
tie" die de ambtenaar van Landsverdediging 
verstrekte dat het kabinet van Delcroix broedt 
op een omzeiling van de afspraak tussen 
Defensie en de Vlaamse regehng, om geen 
enkel domein te verkopen voor de bestem
ming op het gewestplan herzien is. En daar
voor is de Vlaamse regering bevoegd. 
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KORTWEG 

• Domus Flandria, verantwoor
delijk voor de koördinatie voor de 
bouw van 10.000 sociale woningen 
verspreid over heel Vlaanderen, 
kreeg op nog geen half jaar tijd al 
aanvragen voor projekten voor 
14.000 woningen binnen. 

• Als we de leden van het 11 juli-
komitee in de Vlaamse hoofdstad 
één raad mogen geven: Vlamin
gen, keer terug naar uw Grote 
Markt. De zogenaamde gedecen-
tralizeerde 11 fuli-viering in 
Brussel was immers op nagenoeg 
elk vlak een flop. Het leek er wel op 
alsof de Vlamingen zich in de 
hoofdstad wilden verstoppen, in 
plaats van feest te vieren. 

• Leo Delcroix verklaarde aan Le 
Soiröat hij koallties met het Vlaams 
Blok niet uttstult. Nadat hij bijna 
geëkskommuniceerd werd door 
zijn eigen voorzitter, nuanceerde 
de CVP-minister zijn woorden door 
er aan toe te voegen: zolang het 
Blok zijn migrantenstandpunt niet 
afzweert. 

• Bij de VLD is men eindelijk klaar 
met het tellen van de laatste uit
slagen van de verkiezingen die 
deze partij organizeerde op 19 juni. 

• Wegens een gebrek aan vita
mine A is minstens een miljoen 
Vietnameesjes zo goed als blind. 
Unicef-België trekt 45 miljoen fr. uit 
om ter plaatse vitamine A te gaan 
verdelen. De voedingsmiddelen 
om een evenwichtige voeding te 
garanderen zijn nochtans voorhan
den. Men moet alleen de bevolking 
dit voedsel ook leren eten. De char
mezanger Aöamo wordt de ambas
sadeur voor deze aktie. 

• Limburgs gedeputeerde Frieda 
Brepoels wil van de biblioteek in 
Voeren een filiaal maken van de 
Provinciale Centrale Openbare Bi
blioteek in Hasselt. Op die manier 
kan de Voerense bib ook na 1994 
nog subsidies krijgen. 

• Een anonieme lezer uit Koksijde 
stuurde ons n.a.v. onze bijdrage 
Een dagje aan zee (WIJ, 8 juli) een 
uittreksel uit een brochure waarin 
reklame gemaakt wordt voor het 
gezinsvakantie-oord Reigers
nest in Sint-ldesbald. Op het uit
treksel een foto waar men met eni
ge moeite een Vlaamse leeuw op 
herkent, en de vermelding Waar 
Vlaamse gezinnen thuis zijn. Er is 
nog hoop voor de Vlaamse kust! 

OP VOLLE TOEREN VANUIT VOEREN: 

DE VREDESFIETSELING 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Voor de 17de keer trekt de Vredesfietse-
llng van Voeren naar Diksmulde om er de 
66ste IJzerbedevaart bij te wonen. 

Naar jaarlijkse traditie brengt WIJ een 
bijdrage met tal van praktische gegevens 
over dit evenement (zie verder In dit blad). 
Slechts enkele weken scheiden ons nog 
van het „startschot" aan het Veltmanshuis 
in Voeren. We dachten dat het leuk kon zijn 
even een praatje te maken met een aantal 
mensen die al maanden bezig zijn met de 
organisatie van de Vredesfietseling, 
koortsachtig leggen ze de laatste hand aan 
de voorbereidingen. 

Winfried Vangramberen is algemeen 
verantwoordelijke voor de Vredesfietse
ling. We vroegen hem wat al die jongelui 
bezielt zich haast een beroerte te trappen. 

Winfried Vangramberen: „Jaren geleden 
zetten een aantal begeesterende mensen, 
waaronder Carta Brian en Willy Kuijpers 
deze traditie in. De fietseling kende wel enige 
groeipijnen maar werd toch snel een jaarlijk
se klassieker die tal van jongeren, vaak voor 
het eerst, de weg naar de IJzertoren en 
daarmee het gedachtengoed van de Vlaam
se Beweging wees. Nu nog is de fietseling 
een uniek Vlaams-Nationaalrekruteringsveld. 

Als moderne pelgrims rijden de vredesfiet-
sers naar de IJzervlakte waar decennia gele
den, in tragische omstandigheden de politie
ke Vlaamse Beweging kiemde. De Vredesfiet
seling is een tocht voor al wie begaan is met 
een zelfstandig, vredig en verdraagzaam 
Vlaanderen. 

Het is natuurlijk niet allemaal diepe ernst 
Je krijgt als deelnemer ruimschoots de tijd 
voor een pilsje, een dansje en een vrolijke 
babbel. Want de Vredesfietseling is een enige 
kombinatie van sport, ontspanning, vorming 
en bezinning!" 

• Wie fietst er zoal mee ? 
Winfried Vangramberen: „De grootste 

groep bestaat traditioneel uit VUJO- en VU-
leden. De jongste jaren kunnen we ons 
echter ook verheugen op de deelname van 
scouts- en chirogroepen. Deze groepen ne 
men wel plaatselijk het Initiatief want hun 
nationale besturen staan zoniet vijandig, dan 
toch onverschillig tegenover ons initiatief 
Verder rijden er zoals steeds enkele „onaf 
hankelijken" mee, en nu en dan eens een 
buitenlandse delegatie. Zo fietsten er reeds 
Basken, Catalanen, Oostduitsers, leren en 
Nederlanders mee. Met die leren hadden we 
wel een probleempje, ze reden steeds links 
van de weg! Alhoewel, veel van onze Vlaam
se fietsers vertonen dezelfde neiging. Dan 
moet ik wel eventjes m'n stem verheffen en 
op m'n arbitersfluitje blazer), zodat het pele-
ton weer in het gareel rijdt De Nederlandse 
jongeren, Jong-Democraten van D '66, zijn er 
ieder jaar opnieuw bij. En dat Is belangrijk 
voor ons I Het Is misschien een druppel water 
op een hete plaat, maar we hebben toch de 
Indruk dat de deelname van deze kritische, 
maar entoeslaste noorderburen In positieve 
zin bijdraagt tot een meer genuanceerde 
Nederlandse kijk op de IJzerbedevaart in het 
bijzonder en de Vlaamse Beweging In het 
algemeen. 

De kans Is groot dat er dit jaar ook een 
groep Hongaarse jongeren meerijdt" 

• Hoe staat het met de inschrijvingen? 
Kate Degeyter (verantwoordelijke sekre-

tariaat): „ Veel zicht op het aantal inschrijvin 
gen hebben we nog niet, want gewoonlijk 
stroomt het gros maar begin augustus bin 
nen. Maar de jongste jaren kunnen we stee 
vast op een groep van zo'n honderd fietsers 
rekenen, aan dit aantal moeten we ook dit 
jaar zeker en vast geraken! 

(lees verder blz. 18 en 19) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
knadi 

„Als de socialisten links zijn, dan is dit een 
anti-linkse tekst die ingaat tegen het sociaal 
profitariaat waarvan zij de emanatie zijn het 
systeem van de sociale zekerheid met zijn 
geïnstitutionaliseerde misbruiken, de verzui
ling met vakbonden en ziekenfondsen Hij 
gaat ook in tegen het hemelse gedoe van 
Agaiev Ik leef op aarde en met in de hemel 
Dit IS een poging om realistisch, maar vooral 
vernieuwend te zijn Noemt men dit progres
sief, mij goed, maar met links heeft het mets 
te maken, want links is konservatief" 
Bert Anciaux. 7 juli. 

HETVOLK 
,,De Britse journalist van The European die 

in het weekend zijn beschouwingen over 
België aan het papier toevertrouwde, was 
slecht geïnspireerd Hij omschreef ons land 
als een oenwoud van stammentwisten en 
Antwerpen als de racistische hoofdstad van 
Europa 

De man die deze onzin op papier zette 
staat helaas met alleen In de kwaliteitskrant 
The Times, werd Jean-Pierre Van Rossem, de 
vleesgeworden vulgariteit in de Belgische 
politiek, opgevoerd als de oprichter van de 
enige Belgische politieke partij die het racis
me frontaal durft aanvallen En dezelfde krant 
had vorige week nog laatdunkende kritiek op 
eerste minister Dehaene die een Britse jour
nalist had gewraakt voor deelname aan een 
panel vanwege diens anti-Europese houding 

Het wordt de hoogste tijd dat het koninkrijk 
België zijn public relations in het buitenland 
maar ook onder de buitenlandse journalisten 
in Brussel beter verzorgt Een aantal corres
pondenten blijkt immers vooral geïnspireerd 
te worden door de onnozele anti-Vlaamse 
praat in een bepaald soort Brusselse salons 
Als België terzake in gebreke blijft, moet de 
Vlaamse regering dringend de zaken recht
zetten " 
Leo Marynissen. 7 juli. 

De Standaard 
„Nog IS met alles bereikt, de recente staats

hervorming geen eindpunt Maar de Vlaamse 
identiteit is gered Het gevaar van verknech-
ting en verpletting van het Vlaamse volk is 
bezworen" 
Standpunt. 10 juli. 

„Anciaux verkleint bewust de vijver waarin 
zijn partij wil vissen Dat heeft het grote 
t/oordeel van de duidelijkheid Men kan met 

meer beweren dat de maatschappelijke keu
zen van de VU vaag en wazig zijn En 
misschien slaagt die nieuwe Volksunie erin 
het Vlaams-nationalisme ingang te doen vin
den in linkse kringen Op zich een verdienste 
van formaat 

En er is nog de taak van Vlaamse waak
hond Want met alle communautaire proble
men zijn opgelost Er zijn grote stappen 
gedaan, belangrijke programmapunten van 
de Volksunie werden werkelijkheid Maar de 
Belgische kwestie is met verdwenen ( ) Het 
schrijnende van vroeger is echter groten
deels weggewerkt en het communautaire is 
dus onvoldoende als enige bestaansreden 
voor een partij 

Vandaar de zoektocht van Anciaux ( ) De 
nieuwe Volksunie zal in de kleinheid haar 
waarde moeten ontdekken, wil ze nog verder 
bestaan Het zal, als het meevalt, een ideeen-
partij worden, een bescheiden, maar beteke
nisvolle beweging die voor vernieuwing moet 
zorgen en een stem heeft in het debat over de 
inrichting van het nieuwe Vlaanderen " 
Dirl( Achten. 7 juli. 

„Wat we zelf doen, doen we beter werkt 
Dat IS onder meer bewezen in het ondenwijs-
beleid, in de arbeidsbemiddeling, in de wel-
zijnssektor -al worstelt die laatste met een 
contraproduktief sociaal konflikt 

In Vlaanderen is het mogelijk overeenstem
ming te vinden over een princiep als 'loon 
naar werken' De federale minister van Amb
tenarenzaken, LOUIS Tobback, raakte nog 
met zover Tobback is nochtans ook geen 
doetje HIJ werkt met hetzelfde gedachten-
goed als zijn twee kollega's De strukturen die 
hij moet vernieuwen, zijn sterker vastgeroest 
Maar vooral is het op nationaal niveau moeilij
ker een consensus te vinden over een werk
zaam model, en om de politieke wil te vinden 
om die consensus ook in daden om te 
zetten 
Guy Tegenbos. 8 juli. 

De 
Financieel 

Ekonomisclie 
Tïiri 

„De leeuwevlag die zondag in Vlaanderen 
gehesen wordt, zal met meer zelfbewuste 
fierheid wapperen dan ooit tevoren Sinds de 
vorige Vlaamse feestdag is er immers een 
grote stap gezet op de weg naar meer 
Vlaamse autonomie binnen het Belgische 
staatsverband Een van de volgende dagen 
wordt het Sint-Michielsakkoord goedge
keurd Vlaanderen zal dan als deelstaat van 
het nieuwe federale België een groot deel van 
zijn zaken zelf kunnen beredderen " 
Jerry Van Waterschoot. 10 juli. 

ITETBELAMCYAKUHBURP 

„De Vlaamse oplossing voor het Boel-
dossier kan sociaal best honderd procent 
verdedigbaar zijn, de redding van de 
scheepswerf moet ook economisch, juri-
disch-technisch verdedigbaar zonder be
schaamde kaken kunnen uitgelegd worden 
Het IS wat te simpel om dit keer de Europese 
overheid als zondebok te gebruiken omdat 
een en ander toch met echt volgens het 
boekje gebeurde Het was en is nog altijd een 
Belgische politieke ziekte om anderen de 
eigen onmacht, de eigen fouten te venwijten 
Politiek Vlaanderen zegt de moed te hebben 
het zelf te doen en dus beter Politiek Vlaan
deren moet daarom ophouden minstens dat 
ziekelijke Belgische voorbeeld te blijven vol
gen Ook al vraagt dat enige moeite om een 
en ander te durven uitleggen " 
Mare Plate!. 6 juli. 

Trends 
„In de vroegere agransche en industriële 

samenlevingen speelde de taal een vrij genn-
ge rol voor de welvaart In onze huidige 
samenleving is dat gans anders Deze wordt 
immers gekenmerkt door kennis- en informa
tieoverdracht Deze overdracht nu geschiedt 
door middel van de taal 

Vlaanderen en Nederland zullen zich eko-
nomisch in het verenigde Europa slechts 
kunnen handhaven indien zij hun taal hand
haven Gebeurt dit met, dan worden zij onher
kenbaar in het nieuwe Europa Nederlands 
verloren, rampspoed geboren i" 
Andries Postma, hoogleraar en lid van de 
Eerste Kamer (Nederland). 7 juli. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Al vele jaren achter elkaar maken de 

overheidsvakbonden duidelijk dat het welzijn 
van de klanten van deze overheidsbedrijven 
hen geen barst kan schelen 

Deze zorg voor de burgers is vaak een 
schijnheilig en zelfs vals argument Dikwijls 
zijn medische interventies er met voor de 
zieken maar de zieken er voor een lucratieve 
medische business Dit geldt ook voor de 
overheidsbedrijven die er met zijn voor de 
burgers De burgers zijn er voor de over
heidsvakbonden en hun leden " 
Jan Veestraeten. 8 juli. 

pvdb 
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HORZON 

ONZE HORIZON WAS NOG NOOIT BREDER! 
Een internationaal ondenwerp dat deze week in een 

onzer kranten verscheen en dat de moeite loont om even 
van dichterbij te worden bekeken, stond te lezen in de 
NRC-Het Handelsblad. Het ging over de ideeën van 
Samuel Huntington, vroeger medewerker van de Ameri
kaanse president Carter en nu direkteur van een Instituut 
voor Strategische Studies van de Harvard Universiteit. 

Deze politikoloog meent dat de ideologieën, die de 
laatste jaren aan de basis hebben gelegen van de Oost-
West-spanning en die de internationale verhoudingen 
gedetermineerd hebben sedert het einde van WO II, vanaf 
nu niet meer zullen meespelen. 

Een tweede faktor, die deze eerste altijd heeft onder
steund, is eveens aan het afbrokkelen en dat is: de 
natiestaat, die een begrip is dat nauwelijks enkele eeuwen 
oud is maar dat nu ^̂ ^ 
aan alle kanten uit- * 
eenrafelt. Aan de ene 
kant ten voordele van 
sterkere, multinatio
nale instellingen en 
aan de andere ten 
gunste van meer re
gionale organisaties. 
Een vaststelling die 
ons, volks-nationalis-
ten en Europeanen, al .̂ 3̂  _ 
lang vertrouwd in de *^ *--»^«-
oren klinkt maar zo . - ' 
hoor je het ook eens 
van een ander. 

Neem deze twee 
elementen dus weg 
uit het internationale 
verkeer en wat zie je 
steeds meer in de 
plaats komen ? De 
konflikten in de we
reld, schrijft Samuel 
Huntington in ,,Foreign Affairs" (zomer 1993) zullen steeds 
vaker worden bepaald door kulturele en godsdienstige 
tegenstellingen. Het ideologische konflikten-tijdperk tus
sen natie-staten is voorbij. Daarentegen zullen konflikten 
tussen beschavingen steeds belangrijker worden. 

Wat te denken van deze stelling? Arnold Toynbee 
schreef destijd dat er 21 verschillende beschavingen 
waren. Kenners zeggen ons dat er daarvan nog maar zes 
of zeven van overblijven, tenminste wat de allerbelangrijk
ste betreft. 

Onze Vlaamse kuituren en beschaving, zegt Patricia 
Carson, behoort tot de ,,schitterende tweeden". Hier 
hebben wij het echter over de breedste kategorieën 
waarvan de mens deel uit maakt, op het menselijke ras na. 

Feit is, zegt Huntington, dat o.a. 1,25 miljard Chinezen, 
700 miljoen Europeanen, 250 miljoen Amerikanen, 125 
miljoen Japanners en één miljard Indiërs met elkaar op 
deze planeet moeten samenleven. Daar komt nog de Islam 
bij en Latijns-Amerika... 

De mensenrechts-konferentie van Wenen ie mijn Hori
zon daarover) van dit jaar is, geloof ik, een perfekte 

illustratie van deze hypotese van deze Amerikaan. Daar 
kon men, wellicht voort eerst in alle openheid, aanvoelen 
dat de ,,future shocks" inderdaad uit de hoek der kulturele 
en beschavings-tegenstellingen zullen komen. De interpre
taties over prioritaire wadenschalen inzake mensenrechten 
lopen immers steeds verder uit elkaar. 

Het konflikt in Joegoslavië is een tweede voorbeeld van 
de juistheid van deze zienswijze. Het speelt zich af o lokaal 
niveau maar de verschillende groepen doen een beroep 
op hun respektieve ,,beschavingen". De Serviërs op de 
Russen, de Bosnische moslims op de Islamwereld, de 
Slovenen en Kroaten op Duitsland en de Europese Ge
meenschap. Deze twee laatste nieuwe staten vallen im
mers ten noorden van de lijn die al eeuwen, sedert de 
opkomst van het Kristendom aan de ene kant en de 

1 » ortodoksie en de Is-
^ i lam aan de andere 

kant, de scheiding uit
maakte tussen ver
schillende beschavin
gen. 

Je vindt sporen van 
dezelfde toestand te
rug in Azerbaidjan 
(door Turkije ge
steund) en Armenië 
(door de Russen). 

In de toekomst be
staat dus steeds meer 
het gevaar dat relatief 
kleine konflikten tus
sen groepen van ver
schillende kuituren, 
godsdiensten en be
schavingen, veel gro
tere groepen van sta
ten en beschavingen 
kunnen meetrekken. 

•.m.«»*s Zoals dat vroeger, tij
dens de Koude Oorlog langs de lijnen van de ideologieën 
eveneens gebeurd is. Jarenlang. Tot in de nucleaire 
waanzin toe! 

Uit deze vaststelling zouden wij reeds nu enkele globale 
konklusies moeten trekken. Het wordt er dus niet eenvou
diger om: wij kenden de analyse van Huntington reeds via 
het probleem van de inwijkelingen en der politieke vluchte
lingen en van de vreemdelingen in Brussel en in andere 
Europese steden. 

Voorwaar een punt om over na te denken. Als de nieuwe 
wereldorde een kwestie van kulturele en beschavings
coëxistentie wordt, dan moeten wij niet alleen ,,globaal 
denken en regionaal handelen" zoals zopas op 11 juli werd 
gezegd. Het zou goed zijn als Vlaanderen, volk van een 
eeuwenoude kuituur, internationaal bestond vooraleer dat 
soort van globale konflikten zich gaat veralgemenen. 
Daarmee beginnen wij echter pas, deze week, wanneer de 
3de faze der Belgische Grondwetsherziening achter de rug 
zal zijn. 

Onze Horzion was nog nooit breder! 
Hans De Belder 

i j ^ i ^ 
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WETSTRAAT 

ZWALMS GEKLUNGEL 
In de Vlaamse Raad zorgde het dossier 

„Eeckhout" de voorbije week voor de nodige 
heisa. Voor burgemeester Baziel Eeckhout is 
ruimtelijke ordening een vast ingrediënt van 
politiek dienstbetoon. De meest onwettelijke 
beslissingen worden geregeld voor de vrien
den. Zelfs als het misbruik wordt bewezen, 
wordt er zelden vervolgd of bestraft. Het is nu 
zo ver dat Vlaams minister Kelchtermans zijn 
diensten heeft belast met een onderzoek. Jan 
Caudron, blij met het initiatief van de minister, 
stelde nog een aantal bijkomende vragen 
n.a.v. het ophefmakend artikel in het week
blad Knack „In Zwalm doen ze dat zo", en 
kreeg applaus op verschillende banken. 

Onwettelijke vergunningen komen maar 
zelden aan het licht. Wie ze ontvangt, zal 
natuurlijk geen klacht indienen. De gewone 
burger of belanghebbende kan slechts via 
een lange en lastige procedure voor de Raad 
van State de onwettelijkheid ongedaan ma
ken. Het dossier van Zwalm heeft twee as-
pekten : een aspekt ruimtelijke ordening en 
een aspekt politieke kuituur. 

„ Volgens het weekblad Knack is de burge
meester van Zwalm met behulp van de juiste 
politieke lidkaart opgeklommen van loopjon
gen bij de spoorwegen tot bestuursdirekteur 
bij de Administratie voor Ruimtelijke Orde
ning, Huisvesting en Monumentenzorg. Het 
politiek personeelsbeleid, waar de partijlid-
kaart de doorslag geeft, is de hoofdoorzaak 

Jan Caudron: „Het geklungel in 
Zwalm is een klassiek voorbeeld van 
nepotisme". (foto wu) 

van een gedegouteerd en gedemotiveerd 
ambtenarenkorps waar België en spijtig ge
noeg ook Vlaanderen mee opgescheept zit. 
Het geval Eeckhout kan aangevuld worden 
met nog andere sterke verhalen uit de bouw
kundige sektor. Het is nu aan de minister van 
ruimtelijke ordening om dit dossier uit te 
klaren. Een greep uit de vragen." 

WANBELEID 
„In Zwalm werd In 1985 de eerste steen 

gelegd van een nieuw postgebouw zonder 
dat daar toen een bouwverguning voor be-

KINDEROPVANG 
Ondanks het feit dat de buitenschoolse 

kinderopvang een bevoegdheid is van de 
gemeenschappen blijft minister Smet in de 
pap brokkelen. Heel wat projekten die deze 
opvang organiseren kampen konstant met 
geldgebrek. Daarom sloten sociale partners 
en de bevoegde minister in het verleden 
steeds een interprofessioneel akkoord. Hier
door zetten heel wat gemeenten een aantal 
projekten op. 

Senator Neily Maes beklaagde zich over de 
laattijdige doorstorting van de beloofde toela
gen Verder is de nieuwe regeling voor 
deeltijds werk een bedreiging voor de werk
gelegenheid in de sektor van buitenschoolse 
opvang. De huidige regeling heeft vooral een 
verlichting van de werkloosheidsbudgetten 
op het oog." Nelly Maes vroeg aan Miet smet 
welke nieuwe plannen zij had met deze 
sektor? Een nieuw akkoord tussen de sociale 
partners en de minister werd voor 1993 en 
1994 gesloten. Prijskaartje: 1 miljard fr. Fede
raal minister Smet onderstreepte dat na het 
verstrijken van dit interprofessioneel akkoord 
de gemeenschappen hun verantwoordelijk
heid zullen moeten opnemen. 

In de senaat stond een wijziging van de wet 
van 8 april 1965 op de jeugdbescherming op 
de agenda. Senator Jan Loones merkte in 
zijn tussenkomst op dat „de algemene bena
dering van het jeugdbeschermingsrecht re
kening moet houden met de hervorming van 
de instellingen. De jeugdbescherming werd 
overgedragen aan de gemeenschappen. De 
federale overheid is enkel bevoegd voor de te 
nemen maatregelen wanneer een minderjari
ge een misdrijf heeft gepleegd. Het plegen 
van een misdrijf wordt nog steeds gestraft 
door het federale strafwetboek. De mogelijk
heid van een uiteenlopend optreden is niet 
denkbeeldig. Daarom moet het jeugdbe
schermingsrecht verder gefederaliseerd wor
den. Als basisbeginselen gelden dan duide
lijkheid, rechtszekerheid en daarna het subsi
diariteitsbeginsel. De VU verkiest een ge-
meenschapsstrafwetgever boven een federa
le jeugdstrafwetgever. 

De VU-senaatsfraktie onthield zich bij de 
stemmingen. 

stond. Heeft de gemeentedienst zonder ver
gunning een weg aangelegd om de villa van 
de dochter van de burgemeester te kunnen 
bereiken ? Is de tuin rond de villa aangelegd 
door gemeentearbeiders met grond afkom
stig van gemeentewerken en opgehoogd tot 
een nivo waan/oor geen vergunning bestaat ? 

Een villa van een andere blauwe schepen zou 
zonder bouwvergunning in een landschap
pelijk waardevol agrarisch gebied geouwd 
zijn. Provinciale instanties zouden besloten 
hebben dat die onwettige villa tegen 15 mei 
1992 moest worden afgebroken. Is dit waar ? 
Is het waar dat het transportbedrijf Raoul Petit 
zich in een agrarisch gebied met woonzone 
bevindt en dat daarin zonder vergunning 
loodsen en kantoren zijn opgetrokken die nu 
met de aktieve steun van burgemeester 
Eeckhout geregulariseerd worden? Is dit 
geen sociaal dienstbetoon met een kwalijke 
geur ten voordele van zijn partijgenoot en 
tevens OCIVIW-voorzitter ? Is het waar dat de 
burgemeester aan een spoonvegovergang 
een weg liet afleiden en verharden op kosten 
van de gemeenschap omdat dat voordelig is 
voor de bouwgronden die hij daar in eigen
dom heeft ? Liet de burgemeester een open
bare weg afsluiten die langs het domein van 
zijn broer loopt?" 

„Kan het zijn dat In het natuurgebied Vijver-
bos 2,5 hektaren volgestort werden met afval, 
ondermeer afkomstig van gemeentewerken 
en natuurlijk zonder vergunning ? Kan men 
hier spreken van gemeentelijk sluikstorten ? 
Ontsnapt de Stampkotbeek aan het bermbe-
sluit ? Is het waar dat de gemeentedienst met 
behulp van een vrachtwagen de waardevolle 
smeedijzeren hekken platgewalst heeft? Zet 
de burgemeester-ambtenaar zijn onderge
schikten bij AROHM onder druk om te voor
komen dat hij de onwettelijkheden die hij als 
burgemeester afwerkt, weer moet rechtzet
ten ? Is het waar dat de provinciale overheid 
tegen ai deze overtredingen niet reageert 
omdat de burgen/ader ook daar zijn politieke 
vriendjes heeft? Welke maatregeien zal de 
minister nemen om ai deze beschuldigingen 
grondig te onderzoeken ?" 

Jan Caudron meent dat dit een klassiek 
voorbeeld is van nepotisme waarbij een han
dige burgemeester de legitimiteit voor zijn 
wanbeleid put uit de voorkeurstemmen van 
een aantal families en belangengroepen die 
hij beloont. Dit op de rug van de gemeen
schap en ten koste van het leefmilieu en de 
ruimtelijke ordening. „Het is dan ook drin
gend tijd dat het kaf van het koren wordt 
gescheiden en de nodige maatregelen wor
den genomen om de wet te eerbiedigen en 
de demokratie te vrijwaren." Tot zover de 
tussenkomst van J. Caudron in de Vlaamse 
Raad. 

(ge) 
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WETSTRAAT 

11-JULI-BOODSCHAP VAN DE VOLKSUNIE 
Naar aanleiding van 11 juli, de feestdag van 

het Vlaamse volk, wil de Volksunie herinneren 
aan de staatsvormende venwezenlijkingen 
van de jongste maanden. Zij rezulteerden in 
een nieuwe federale grondwet waarvan het 
eerste artikel luidt: België is een federale 
staat, samengesteld uit de gemeenschappen 
en gewesten. Het eigen Vlaams Parlement 
zal de nieuwe strukturen dynamisch dragen 
en voortstuwen. 

Met de nodige fierheid en voldoening kij
ken de demokratische Vlaams-nationalisten 
terug op deze strijd waarvan zij de politieke 
speerpunt zijn. 
Vandaag begint echter een nieuwe tocht: 
deze van de natievorming. Na jarenlange 
Vlaamse strijd is nu het moment aangebro
ken een nieuw Vlaams beleid uit te tekenen. 
Nu komt het er op aan van een „bevolking 
een volk te maken". Een gemeenschap waar
in samenhorigheid heerst, waarin kreativiteit 
én solidariteit samengaan, waar verdraag
zaamheid de regel is. 

Werken aan natievorming betekent op de 
eerste plaats werken aan de toekomst. En 
deze wordt o.m. gewaarborgd door een in
tense, niet aflatende zorg voor de kwaliteit 
van het onderwijs, beginnend bij de opvang 
en de opvoeding van kleuters en jonge kinde
ren bij voorkeur in hun eigen vnendelijke en 
veilige leefomgeving. 

Bert Anciaux: „Nu komt het er op aan van de Vlaamse bevolking een volk te 
maken." (*°'° •"<=) 

Vlaanderen heeft nood aan een nieuw 
alomvattend pedagogisch projekt waarin het 
ven«en/en van kennis slechts een onderdeel 

P-SPROKKELS 
• In de senaat pleitte Nelly Maes voor een 
demokratische kontrole op het netwerk Euro
pol. Deze Europese organisatie strijdt tegen 
de drughandel. Het Europees parlement is de 
aangewezen instelling om deze kontroletaak 
op zich te nemen. Dit is niet naar de zin van 
de twaalf parlementen. (30 juni 1993) 

• In de kamerkommissie voor Landsverdedi
ging werd Dehaene geïnterpelleerd over de 
Augusta helikopters. Herman Candries pleitte 
voor een grotere doorzichtigheid. Er worden 
te vaak en te veel beslissingen genomen in te 
beperkte komitees. (2 juli 1993) 

• Paul Van Grembergen wou een duidelijk 
antwoord van Urbain, minister van Buiten
landse Handel en Europese Zaken n.a.v. de 
oprichting van een informatie-verbindings
centrum in de Oekraïne. Dit gebeurde in 
samenwerking met de Kamer van Koophan
del en Nijverheid van Antwerpen. Het VU-
kamerlid meent dat dit een ernstige bevoegd
heidsoverschrijding door de federale over
heid is. Het buitenlands beleid is een eksklu-
sieve bevoegdheid van de Gewesten. (8 juli 
1993) 

Nelly Maes wil een demokratische 
kontrole op Europol. (foto wu) 

• Aan minister Delcroix vroeg Paul Van 
Grembergen de juiste toedracht van de be
schuldigingen aan het adres van de blauw
helmen geformuleerd door African Rights. De 
minister antwoordde dat elk bewezen vergrijp 
streng gestraft wordt. (8 juli 1993) 

IS. Opvoeding moet leiden tot de brede 
ontplooiing van de gehele mens, tot humani-
tas. Ondenwijs en kultuurbeleid moeten de 
emoties van ontmoediging, verwondering, 
hoop en ontroering helpen kultiveren tot 
waarden die voor mensen individueel zinge
vend zijn. Opvoeding moet kinderen terug 
kans geven 'kind' te zijn. 

Uit zo'n projekt kan een Vlaams burger
schap groeien. De groei naar grotere indivi
dualiteit, naar meer 'zelfbeschikking', moet 
gepaard gaan met gemeenschapszin en ver
antwoordelijkheid. 

De Vlaamse natie is een gemeenschap van 
mensen die niet op een eiland leeft maar een 
bredekijk heeft op wat andere volkeren aan 
kuituur, wetenschap en technische vooruit
gang te bieden hebben. Wat is boeiender 
dan een evenwichtige wisselwerking tussen 
eigen waarden en deze van andere volke
ren? Dat kan pas wanneer onze gemeen
schap vanuit eigen strukturen en volle vrijheid 
beslist, wanneer het zichzelf is en blijft. Daar
om hecht de Volksunie alle belang aan het 
vrijwaren van de kleine kuituren en talen in 
het eenwordende Europa, deze strijd zal 
Vlaanderen samen met Nederland voeren. 

Met dezelfde kracht waarmee de demokra
tische Vlaams-nationalisten van de Volksunie 
de voorbije decennia gewerkt en geijverd 
hebben zullen zij zich ook in de komende 
jaren inzetten voor een nieuwe politiek in een 
nieuw Vlaanderen. 
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SLAGERS LUSTEN 
GEEN HORMONEN 

der blijft hij 

AT de hormonenmafia echte 
mafiapraktijken met schuwt, 
mocht VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke in het 
verleden al herhaaldelijk onder
vinden Zijn huis en zijn per
soon waren reeds meerdere ke
ren het doelwit van regelrechte 
aanslagen Vandemeulebroucke 
laat zich echter met intimideren 
Als een hedendaagse kruisvaar-
de hormonenmafia bestrijden 

Die strijd is nodig, zo bleek nog eens 
verleden week Er werd een internationale 
c/enbuferoAbende met vertakkingen in Bel
gië en Duitsland opgerold Cienbuterol is 
een anti-hoestmiddel dat de spiergroei be
vordert Runderen die met dit goedje wor
den ingespoten, brengen dus meer op 
Daarom dienen malafide veehouders hun 
beesten het middel toe, hoewel ze met ver
kouden of ziek zijn Cienbuterol heeft bij 
overmatig gebruik echter gevaarlijke bijwer
kingen Totnogtoe werd nog met onomsto
telijk bewezen dat de konsumptie van clen-
buterol-vlees schadelijk is, maar het staat 
wel vast dat de spuitplaatsen in het lichaam 
van de runderen zeker met voor konsumptie 
geschikt zijn 

In een gesprek met Het Laatste Nieuws 
onthulde Vandemeulebroucke dat er in 
Vlaanderen 103 varianten van dit cienbute
rol in omloop zijn Ter informatie navraag 
bij de Algemene Vereniging van de Genees-
middelindustne (AVGI) leerde dat er een 95-
tal anti-hoestmiddelen voor menselijke kon
sumptie opgenomen zijn in het kompendi-
um van de vereniging 

100.000 DIEREN ^ 
Er werden in de Antwerpse Kempen huis 

zoekingen verricht bij elf vetmesters en han
delaars in veevoeders Er werden tientallen 
liters cienbuterol, hormonenpreparaten en 
andere groeibevorderende middelen aange
troffen Met de goederen waar het gerecht 
in het kader van deze internationale aktie de 
hand op wist te leggen, konden meer dan 
honderdduizend dieren behandeld worden 
Vandemeulebroucke stelde dat de aktie een 
van de vier grote netwerken van de hormo
nenmafia neutralizeerde Er resten er nog 

Vandemeulebroucke pleit voor mobiele inspektieteams, die op het erf gaan 
kontroleren 

Jaak Vandemeulebroucke begint 
te koken als hIJ dit woord hoort, 
zo meent de opsteller van het 
kruiswoordraadsel uit de kon-
greskrant „Wij en de toekomst". 
Hij zal wel wat overdreven heb
ben, maar Je moet al behoorlijk 
wereldvreemd zijn als er geen 
lichlje begint te branden: hormo
nen! 
Verleden week vrijdag bereed het 
VU-Europarlementslid opnieuw 
zijn stokpaardje. Deze keer stel
de Vandemeulebroucke de rezul-
taten voor van een rondvraag bij 
Vlaamse beenhouwers en sla
gers. Melken ook zij de hormo
nenkoe, of worden ze, net zoals 
de konsumenten, eerder door de 
hormonenmafia gemolken? 

(foto archief) 

dne Om die op te rollen moet volgens 
Vandemeulebroucke de kontrole verlegd 
worden van de slachthuizen naar het erf van 
de veekweker, en moet de EG de beloofde 
task force aan het werk zetten 

Want wat gebeurt er nu ' Als de kontrole-
diensten stalen nemen in een slachthuis, 
moet men 72 uur wachten vooraleer de 
rezultaten bekend zijn Stel dat de rezultaten 
positief zijn en men doet een inval bij de 
veehandelaar Dan heeft die al zijn dieren al 
verwisseld En de andere beesten van de 
vetmester die al in het slachthuis waren 
hangen 72 uur later bij de slager te koop 

Vandemeulebroucke pleit daarom voor in
spektieteams met mobiele laboratoria die 
naar Nederlands voorbeeld, op de hoeves 
gaan kontroleren Als men daar dan een 
verdacht dier aantreft, moet men fieel de 
veestapel kontroleren, meent Vandemeule 
broucke Niet op kosten van de belastingbe
taler, maar op kosten van de eigenaar Dan 
zal die rap zijn rekening gemaakt tiebben 
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De hormonenvangst van verleden week 
waarbij een van de vier bendes opgerold 
werd, toonde aan dat de misdadige praktij
ken van de hormonenmafia echt geen klem 
bier zijn Wanneer op dergelijke schaal die
ren met hormonen behandeld worden, kan 
het met anders of een slager moet ooit wel 
een hormonenkarkas in zijn frigo krijgen, en 
U of ik een hormonensteak op ons bord 

ENQUÊTE 
Europarlementslid Vandemeulebroucke 

kwam ook tot die konkluzie En hij vroeg 
zich meteen af wat de slagers en beenhou
wers van heel die hormonenzwendel den
ken ZIJ zijn immers de tussenpersoon bij 
uitstek tussen veehandelaar en konsument 
Klanten die klachten hebben over het vlees, 
of met hormonenvlees aan komen draven, 
beladen natuurlijk in eerste instantie hun 
beenhouwer met alle zonden Israels 

Vandemeulebroucke besloot dat het van 
het allergrootste belang is om de stem van 
de slager in deze netelige kwestie te ken
nen Daarom organizeerde hij van 26 mei 
tot 20 juni bij de 4 455 Vlaamse slagers en 
beenhouwers een enquête onder de titel 
De stem van de slager De grote tiormone-
nenquête De man die de hormonenmafia 
aan de kaak stelde en bleef stellen, kreeg 
met kerende post een duizendtal ingevulde 
formulieren terug, of een antwoordpercenta-
ge van 23 procent Een zaak is zeker uw 
slager ligt wakker van het hormonenvraag
stuk i Professionele enquêteurs beschou
wen een antwoordpercentage 5 tot 10 pro
cent in een enquête bij een beroepskatego-
rie immers al als een groot sukses 

Vandemeulebroucke trachtte met zn 
rondvraag aan de weet te komen hoe zelf
standige slagers en beenhouwers over het 
gebruik van illegale groeibevorderende mid
delen in de vleessektor denken en hoe zij 
de misbruiken in de vleessektor willen ban
nen De handigaards met het slagersmes 
werd gevraagd hun mening te geven over 
een vijftiental stellingen over de hormonen
kwestie In die stellingen boden Vandemeu
lebroucke en zijn medewerkers de slagers 
de instrumenten om de hormonenkoe vak
kundig uit te benen 

"BEHANDELDE" 
KARKASSEN 

De rezultaten zijn sprekend tachtig pro 
cent van de slagers die op Vandemeule 
broucke's enquête antwoordden vindt akties 
tegen het gebruik van illegale groeibevorde-
rende middelen in de veeteelt een positieve 
zaak, en nog eens zes procent gaat met 

deze stelling mm of meer akkoord Slechts 
5% van de slagers uit de enquête was het 
oneens met de stelling dat na elk hormo
nenschandaal zijn omzet daalt Dit wordt 
trouwens bevestigd door de jongste statis
tieken van de Europese Gemeenschap het 
rundvleesgebruik daalt jaarlijks gemiddeld 
met drie a vier procent Over het jaar 1992 
betekent dat een daling m absolute cijfers 
van ruim honderd miljoen kilogram Onge
veer 80% van de slagers meent dat een 
efficiëntere bestrijding van het hormonenge
bruik het vertrouwen van de konsument m 
de kwaliteit van het vlees zal herstellen, wat 
een gunstige weerslag zal hebben op de 
verkoop 

Veelbetekenend waren ook de antwoor

den op de stelling dat een slager reeds aan 
de karkassen die hij inkoopt, kan merken 
dat ze „behandeld' zijn Een op vijf slagers 
IS het hier volledig mee eens, een kwart 
gaat mm of meer akkoord Hierbij dient te
vens opgemerkt dat heel wat slagers deze 
stelling met konden beoordelen omdat ze 
slechts kwartieren aankopen, en geen hele 
karkassen Zestig procent van de beenhou
wers zegt bij het versnijden van het vlees te 
kunnen merken dat het „behandeld" is 

Meer dan twee derden van de responden
ten toonde zich bereid om in zijn zaak een 
enquêteformulier te verspreiden bij zijn klan
ten, zodat ook zij hun mening over het 
gebruik van hormonen m de veeteelt kun
nen geven r̂ ^ 

Het rundvleesgebruik in de EG daalt jaarlijks met 3 a 4 procent. Slechts 5% van 
de slagers is het oneens met de stelling dat na elk hormonenschandaal zijn 
omzet daalt. Tijd dat de koe bij de horens gevat wordt! (foto archief) 
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KONTROLE AAN 
DE BRON 

De grote betrokkenheid van de slagers bij 
de hormonenproblematiek leest Vandemeu-
lebroucke ook af uit het feit dat 82% van de 
slagers die hun enquêteformulier terugstuur
den, bijkomende kommentaar gaf, vaak on
gezouten en direkt. Jaak Vandemeulebrou-
cke: „Slechts 16 slagers reageren negatief 
op de enquête. Drie beenhouwers uiten gro
ve scheldwoorden. Anderen zeggen me dat 
ik me niet moet moeien in hun sektor. Daar
tegenover staat dat 125 slagers me ekspli-
ciet gelukwensen. 45 slagers sluiten zelfs 
apart een brief in waarin ze me aanmoedi
gen het dossier verder uit te spitten. 289 
slagers of 33 procent melden dat ze zwaar
dere straffen willen gaande van langere en 
effektieve gevangenisstraffen, bedrijfssluitin
gen, schording door de Orde van Apotekers 
en Dierenartsen, intrekking van vergunnin
gen voor het verhandelen van diergenees
middelen enz. 

Vandemeulebroucke: „Een slager 
weet vaak niet eens zelf waar zijn 
vlees vandaan komt." (foto wu) 

De slagers uit de enquête zijn er wel van 
overtuigd dat de kontroles vooral aan de 
bron moeten gebeuren: bij de vetmesters 
zelf, bij producenten en handelaars van 
diergeneesmiddelen en bij dierenartsen en 
apotekers die over voorraden diergenees
middelen beschikken. Drie vierde van de 
slagers vindt dat ook in de slachthuizen 
moet worden opgetreden. Slagers en been
houwers zijn veel minder gewonnen voor 
kontroles bij de vleesleveranciers zelf. Van-
demeuleboucke geeft hen geen ongelijk: 
„Dat heeft niets te maken met egoïsme. Ze 
hebben natuurlijk gelijk want ze zijn de laat
ste schakel in de vleesketen waarop ze al 
lang geen vat meer hebben. Een slager 
mag toch venvachten dat het vlees dat hij 
bij een slachter of vleesuitsnijder aankoopt 
door de overheid grondig gekontroleerd 
wordt. Vaak weet hij niet eens waar zijn 
vlees vandaan komt Ook hij is slachtoffer 
van de doorgeknipte navelstreng tussen 
landbouwer en verbruiker Verbruikersver
enigingen en slagers zouden de evidente 
partners moeten zijn in het hormonendebat 
dat hen samen aanbelangt" 

(pdj) 

BEELDSPRAAK 

R.EQt\0HV 
7 •1993 
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SAMENLEVING 

VLAAMSE 
VASTGOEDFEDERATIE 
OPGERICHT 

Antwerpen - In de wereld van het vast
goed is er de jongste tijd heel wat bewe
ging. De erkenning van de vastgoedmalce-
laar ligt ter tafel en is voorzien voor het 
komend najaar. Naast de bestaande fede
raties CIB en UIB werd in het voorjaar een 
nieuwe vastgoedfederatie onder de bena
ming Vlaamse Vastgoedfederatie (WF) op
gericht. 

In tegenstelling tot de buurlanden is er bij 
ons nog een reglementering omtrent de vast
goedmarkt. Dat daar dringend iets moet 
gebeuren is voor elke ernstig makelaar van
zelfsprekend. De vastgoedmarkt in België is 
verdeeld over twee beroepsverenigingen en 
een aantal zelfstandige werkende makelaars. 
CIB vertegenwoordigt naar eigen zeggen 
tachtig procent van de makelaars en twintig 
procent gaat naar UIB. Hierbij wordt echter 
geen rekening gehouden met de ruim drie
duizend zelfstandige makelaars die met aan
gesloten zijn. 

Volgens de voorzitter van de WF Raymond 
Van der Haegen is nog geen 30% van de 
vastgoedmakelaars bij de twee eerstge
noemde federaties aangesloten . „Daardoor 
was er een noodzaak aan een nieuwe federa
tie met nieuwe ideeën en nieuwe strekkin
gen", aldus de voorzitter van WF. „Het doel 
van de nieuwe federatie Is niet een elitair 
groepje te vormen van makelaars die hun 
beroep afschermen en geen ruimte laten voor 
andere kollega-makelaars. De Vlaamse Vast
goedfederatie wil in samenwerking met ande
re federaties, komen tot een erkenning van 
het beroep van immobiliënmakelaar om als-
dusdanig de kliënten eigenaars en kopers op 
een korrekte manier, volgens de regels van 
de kunst van dienst te zijn", zegt de voorzit
ter. 

Voor de WF is het ook belangrijk dat er 
tussen de makelaars en de notarissen een 
goede samenwerking is. „Wij zijn erg voor
stander van een goede samenwerking met 
de notarissen. De notaris is de deskundige 
ambtenaar en adviseur Wij, makelaars, zijn 
de verkopers", aldus de WF. 

BEROEPSETIEK ~ 
De vastgoedmakelaar is geen fenomeen 

van onze tijd. De Romeinen deden al beroep 
op de diensten van bemiddelaars om hun 
eigendommen te verhandelen. In de middel

eeuwen waren het de rentmeesters die de 
goederen van de kasteelheren beheerden. 

Tegenwoordig speelt de vastgoedmake
laar een belangrijke rol in het ekonomisch 
gebeuren. Nationaal worden door de make
laars tientallen miljarden omgezet. Het be
roep van makelaar is niet altijd gespaard 
gebleven van negatieve berichtgeving. Re
gelmatig halen makelaars die het niet zo 
nauw nemen met de beroepsetiek de kran
tenkoppen. 

R. Van der Haegen: „Men verliest echter 
uit het oog dat in Vlaanderen alleen al meer 
dan 3.000 makelaars aktief zijn, die allen 
plichtsgetrouw hun werk doen, op een dege
lijke en korrekte manier De meesten werken 
op zelfstandige basis en zijn ook na de 
kantooruren te bereiken. Zij werken ook aan 
lagere tarieven dan de grote immobiliënkan-
toren." 

De Vlaamse Vastgoedfederatie wil de zelf
standige makelaars groeperen en een waar
borg bieden aan de eigenaars en de kopers 
of huurders dat door hun bemiddeling de 
transaktie korrekt verloopt. Om de garantie te 
kunnen bieden dat én de eigenaar én de 
koper of huurder korrekt bediend worden 
heeft de WF de lat erg hoog gelegd. Om te 
kunnen toetreden als erkend lid tot de federa
tie heeft men ofwel een opleiding van make
laar gevolgd of heeft men reeds een praktijk
ervaring van meer dan vijf jaar. Makelaars die 
niet aan deze voorwaarden voldoen zijn kan-
didaat-lid en genieten op die manier ook 
professionele ondersteuning van de federatie 
tot zij toetredend lid kunnen worden. 

Volgens de WF kan en mag erkenning van 
het beroep niet uitblijven. WF wil echter 
waarschuwen voor een overbescherming van 
de vastgoedaktiviteiten door enkele groten. 

„Men kan zich de vraag stellen of een 
beroepsinstituut, vergelijkbaar met andere 
beroepsordes, het belang van de kliënt dan 
wel zijn eigen belang dient Vandaar dat wij 
pleiten voor een breder inspraakplatform 
waarbij iedere betrokken partij rond de tafel 
kan gaan zitten, temeer daar de zelfstandige 
makelaar door uitmuntende en zeer persoon
lijke dienstverlening ook het belang van het 
publiek verdedigt", zegt de Vlaamse Vast
goedfederatie. 

H.J.0. 

DEZE WEEK IN 

Aan het front 
Knack-redakteur Dirk Draulans werd in 

Bosnië door een kogel geraakt. Zijn verfiaal 
over dat incident en de oorlog tussen 

moslims, Serviërs en Kroaten: deze week 
in Knack. 

Oude muziek 
Het "Festival van Vlaanderen, Brugge" 

viert zijn dertigjarig bestaan. Volgende week 
begint het feest van oude muziek die eeuwig 

jong blijft. Een voorproever, deze week 
in Knack. 

Meester-vrekken 
Het Nederiandse duo Hanneke van Veen -

Rob van Eeden geeft de Vrekkenkrant uit en 
bundelde ervaringen in een boekje. Een kijk 
in de coulissen van de zuinigheid, deze week 

in Weekend Knack. 

En verder... 
• De vreemde voordrachten van Ludo Janssen • 

Het wespennest van de KS • Pnvatizering m 
België • Bij de G7 in Tokio • Onder de KVSE-
diplomaten in Helsinki • Verkiezingen van de 

ommekeer in Japan • Energiedebat in Duitsland 

Extra in bijlage 
DE GORDELBROCHURE 

4 MAGAZINES INI : 
KNACK -1̂  WEEKEND KNACK + 

TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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AFRIKA "*i. Afc ' Vt' 

ONRUSTIG ARABISCH 
NOORD-AFRIKA 

Het noorden van Afrika is meer Arabisch 
dan wat anders. De voortschrijdende invloed 
van het Islamfundamentalisme neemt vooral 
In Algerié opzienbarend toe. De parlements
verkiezingen worden in 1992 door het funda
mentalistische FIS gewonnen, maar het leger 
pleegt een staatsgreep. Sedertdien heerst er 
een geleidelijk sterker wordende guerilla. 

Op 26 december 1990 heeft het Algerijnse 
parlement een wet aangenomen volgens wel
ke alle openbare besturen, instellingen en 
andere verenigingen zich nog alleen in het 
Arabisch zouden mogen bedienen. Deze wet 
moest ten laatste op 2 juli in werking treden. 
Maar ze wordt voor onbepaalde tijd uitge
steld. Het buitenlandse zakenleven is er erg 
tegen gekant en eveneens een aantal akade-
mische en kulturele kringen. Bovendien ach
ten ook de Berbers zich door deze wet 
bedreigd. 

Marokko heeft nog altijd de Westelijke 
Sahara niet binnengerijfd. Er is al van in 1989 
sprake van een referendum om de zaak te 
beklinken. Maar Marokko blijft intussen gege
vens vervalsen en voldongen feiten tot stand 
brengen. De tijd werkt tegen het op onafhan
kelijkheid beluste Polisario. Van de Sovjet
unie noch van Kuba is nog steun te verwach
ten. Algerië schijnt goede nabuurschap met 
Marokko belangrijker te vinden dan hulp voor 
het Polisario. De Europese Gemeenschap is 
gewonnen voor een sterk regime als dat van 
koning Hassan, waardoor al te bedreigende 
inwijkingsgolven preventief kunnen gedwon
gen worden. 

In de late lente van 1992 stelt de nieuwe 
VN-sekretaris-generaal Boutros-Ghali vast 
dat de blauwhelmen ter plaatse sedert 1 
januari 102 schendingen van het wapenbe
stand hebben vastgesteld. Slechts 5 staan op 
rekening van Polisario. 

Een referendum wordt ook in 1992 niet 
gehouden. 

Verleden jaar konden wij schrijven dat er 
goede hoop bestond op het einde van de 
botsingen tussen de loeareg-woestijnzwer-
vers en de legers van Mali en Niger. Toch 
blijkt deze hoop in 1992 niet in vervulling te 
gaan. Van het beloofde zelfbestuur komt 
aanvankelijk net zo weinig in huis als van enig 
ontwikkelingsprojekt. Bovendien hebben een 
aantal Toeareg-JDevrijdingsbewegingen niet 
deelgenomen aan de vredesbesprekingen. 
Zij blijven vijandige legereenheden bestoken. 
Deze beantwoorden zulke razzia's met 

De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk schudt de hand van Nelson Mandela. 
Veel redenen voor optimisme heeft Zuid-Afrika echter niet. (foto Reuter) 

wreedheden op burgers, vrouwen en kinde
ren. In Zuid-Algerije en in Mauretanië zitten ze 
met vele duizenden opeengepakt in ellendige 
kampen. De regering van Niger laat enige 
bereidheid tot een dialoog doorschemeren 
maar meer dan taktische berekening lijkt er 
niet achter te zitten. 

In de loop van april echter maakt althans 
Mali werk van een nieuwe overeenkomst. In 
ruil voor het laten varen van hun onafhanke
lijkheidsstreven verkrijgen de Toearegs plaat
selijke en gewestelijke verkozen raden, dus 
een vorm van autonomie. Het akkoord is 
vooral te danken aan Algerije. 

RASSENOORLOG 
IN SOEDAN 

De onderdrukking van de heidense en 
knstelijke zwarten in Zuid-Soedan door de 
Arabieren en gearabizeerde mohammeda
nen van Noord-Soedan duurt in 1992 onver
minderd voort. Als er ergens een duidelijke 
rassenoorlog aan de gang is, dan wel in 
Soedan. Toch wordt die nooit als zodanig 
gelaakt. Doordat de zwarten zich niet zonder 
meer laten ondenwerpen of afslachten, wordt 
er gevochten. Het aantal doden in dit konflikt 
loopt nu al op tot 250.000. 

Begin maart '92 mengen zich ook Ethiopi
sche troepen in de strijd, aan de zijde van de 
Arabieren, die ook van het fundamentalisti
sche Iran steun ontvangen. Het vorige, kom-

munistische, regime had de zwarte kant ge
steund ; vandaar. Aanvankelijk lijkt het Ethio-
pisch-Arabisch offensief te lukken. Einde april 
blijkt echter dat de SPLA-guerillero's stand 
houden. Zodat de militaire regering van Soe
dan instemt met een vredesoverleg. 

Meer dan een gevechtspauze wordt het 
niet. In september begint de Arabische rege
ring de Nubiërs in Midden-Soedan uit hun 
woongebied te verjagen. De mannen worden 
naar werkkampen gevoerd, de vrouwen met 
hun kinderen als huispersoneel aan Arabi
sche gezinnen ten geschenke gegeven. 

EEN NIEUW ETHIOPIË 
Ethiopië is sedert 1991 van de kommunisti-

sche, tevens volkerenvijandige Mengistu-
heerschappij bevrijd. Het is vanzelfsprekend 
hierdoor niet plots een hemel op aarde ge
worden, ook niet voor de ontplooiingsmoge
lijkheden van de daar levende volkeren. 

De Amharen, traditioneel het heersersvolk 
en nog steeds unitaristisch, voelen zich en 
gedragen zich gefrustreerd, nu het gezag 
uitgeoefend wordt door „provincialen" zoals 
de Tigreeërs. De aanvoerder van laatstge
noemden, Meless Zenawi, aanvaardt dat de 
Eritreeërs uit Ethiopië eindelijk helemaal weg 
willen. En hij wil een stammendemokratie 
invoeren, in zo'n land waarschijnlijk de meest 
realistische vorm van zelfbestuur. Trouwens, 
er wordt gewerkt aan het tot stand brengen 
van 12 of 14 autonome gewesten, met het 
taalonderscheid als grondslag (wat de 
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Vlaamse beweging altijd al gewild heeft is 
blijkbaar universeel bruikbaar). Het belet niet 
dat op het terrein zelf nog veel „na-oorlogse" 
verwarring woedt; vooral door toedoen van 
de onderling zeer versplinterde Oromo's. 

HOETOES EN TOETSIS 
Alle beweringen en bezweringen ten spijt 

laait ook in 1992 de tegenstelling tussen 
Hoetoes en Toetsis hoog op. Opnieuw vallen 
gewapende troepen Toetsis vanuit Oeganda 
en vanuit de onzekere grensstreek Rwanda 
binnen; met ais gevolg gevechten en vluch-
telingenellende. 

In Boeroendiziel het er nauwelijks beter uit. 
Rond nieuwjaar worden daar honderden 
mensen omgebracht. De aanstichters zou
den Hoetoes zijn. De daaropvolgende re
pressie, op gang gebracht door Toetsi-mllltal-
ren zou echter de Hoetoe-aanval in omvang 
en in aantal slachtoffers verre overtreffen. 

In maart '92 mislukt een staatsgreep, in 
april een Inval vanuit Rwanda. Er heerst 
verwarring over Identiteit en motieven van 
beiden. Vast staat dat in BoeroendI een strijd 
woedt tussen Toetsis van de harde lijn en 
andere die op een vergelijk met de Hoetoes 
aansturen. 

DAAR IS 
KATANGA WEER 

De kuiperijen van Zaïre's president Moboe-
toe staan regelmatig te lezen In onze dagbla
den. Over de etnische ondergrond van wat 
daar roert, vernemen we weinig. 

Toch is het jaar nog jong wanneer ons 
berichten bereiken over onlusten in Shaba, 
het vroegere Katanga. Daarheen zijn, vrij 
onlangs, arbeiders uit Kasaï getrokken. Die 
worden nu bedreigd en op de vlucht gedre
ven. Samen met hen worden ook de Loeba's 
uit Kasaï getroffen die daar, veel langer gele
den, door de Belgische koloniale heersers 
naartoe gebracht waren om er In de mijnen te 
werken. De tegenstellingen tussen Loeba's 
en Loenda's zullen wel echt zijn. De vraag is, 
of ze niet door Moboetoe en de zijnen moed
willig aangepookt worden om blnnenlands-
politleke redenen. 

Wat er ook van zij. Incidenten en separatis
tische verklaringen blijven het hele jaar voort
duren. 

VRAAGTEKENS 
ACHTER NAMIBIË 

Omdat Namibië van de Zuidafrikaanse 
voogdij verlost Is, hadden de In Botswana 
levende Herrero's gedacht dat zij met gerust 
gemoed konden terugkeren naar het land 
waaruit zij In het begin van de eeuw door de 

Duitse kolonlzatoren verdreven waren. Slecht 
bekomt het hen. In de herfst laat de Namibl-
sche regering weten dat Namibië daar niet 
kan op Ingaan omdat dit land al overbevolkt 
(sic) zou zijn. Het Is nuttig, hierbij te beden
ken dat de huidige machthebbers hoofdzake
lijk Ovambo's zijn. 

Deze weigering zet een vraagteken achter 
de verklaring van de Namibische parlements
voorzitter die „de eenheid in etnische ver
scheidenheid" aanprijst. 

WANKELEND 
ZUID-AFRIKA 

Voor de algemene strekking van de loop 
der gebeurtenissen In Zuld-Afrika tijdens het 
jaar 1992 kunnen wij zonder meer verwijzen 
naar ons overzicht van 1991 (WIJ, 12 juni 
1992). Eilaas. Hiermee bedoelen wij: er is in 
geen enkel opzicht echt schot gekomen In de 
gang van zaken, niets is uitgel<laard. Wel 
schijnen de kansen op een struktuur die 
rekening houdt met de volkeren en rassen 
nog af te nemen. 

Op 17 maart '92 waagt president De Klerk 
een (blank) referendum over de vraag of hij 
moet (mag) doorgaan met zijn politiek van 
machtsdeling. Tegen veler venwachting in 
haalt hij het met glans. Dadelijk daarop ma
ken de Denen een einde aan hun sanktles 
tegen Zuld-Afrika. 

Wat hoe dan ook verandert na de uitslag 
van dit referendum, Is het Zuidafrikaanse 
partijlandscliap. De Konservatleve Partij stapt 
geleidelijk af van haar apartheidsnostalgie en 
trekt zich terug op een Afrikaner Staat. De 
Nationale Partij deint uit tot een rassenloze 

centrumpartij. De liberale Demokratische 
Partij ziet geen toekomst meer. Het PAC 
(Panafrikaanse Kongres) blijft balsturig weg 
van het overleg doch vreest zelf, marginaal te 
worden In een demokratische situatie. Het 
mikt dan ook op een ondemokratlsche 
chaos. 

Op 17 juni '92 vindt in Boipatang een 
bloedbad plaats, waan/oor de verantwoorde
lijkheid op Inkatha (de georganizeerde Zoe-
loe's) geschoven wordt. Als gevolg daarvan 
verlaat het ANC, na zes maanden, de CODE-
SA-onderhandelingen. Het eist het ontslag 
van regering en president en hun vervanging 
door een „demokratische" regering (1 man 
= 1 stem), d.l. een zwart meerderheldsbe-
wing dat met blanken even weinig rekening 
houdt als wijlen het blank minderheidsbe
wind met zwarten. In september draait het 
ANC weer bij. 

Welke plaats zullen de zgn. thuislanden of 
Bantoestans hebben in het nieuwe Zuid-
Afrika? De zaak Is al lang ondera/erp van 
gesprekken in debatten. In september spre
ken de leiders van KwaZulu, Ciskei en Bop-
hutatswana zich uit tegen het (voorlopige) 
akkoord tussen Nelson Mandela (ANC) en 
F.W. De Klerk (NP). Omdat zij niet voldoende 
geraadpleegd werden, zeggen zij. Omdat zij 
niet willen weten van een unitair Zuid-Afrika, 
denken zij. Het ANC behandelt alle thuisland-
leiders als „lakeien van het apartheidsregi-
me", behalve Transkei. Waar Mandela van
daan komt. 

Een week later komen de leiders van 
CIskel, Inkatha-lelder Buthelezl en Andries 
Treurnicht (Konservatleve Partij) samen: een 
aanzet tot een merl<waardig bondgenoot-
scliapl 

Karel Jansegers 

NASCHRIFT 
Zoals wij uit dit en uit alle vorige jaar

overzichten kunnen opmaken is het ver
schijnsel nationalisme eerder aan het toe
dan aan het afnemen. Van langs om meer 
krijgt het echter een slechte naam. Er 
bestaat inderdaad veel venwan-ing over het 
begrip; vele mediamensen onderhouden 
deze verwarring gaarne. 

We gaan hier niet voor de zoveelste keer 
betogen hoezeer en waarom volksnationa-
llsme haaks staat op imperialisme en 
staatsnationalisme. 

Van belang is toch, vast te houden dat 
een belangrijke, sterke, gewelddadige 
Ideologie als het kommunisme, die zich als 
doel stelde een nieuwe mens, de „sovjet-
mens", zonder venwijzing naar ras, volk of 
taal, te scheppen, ten onder gegaan Is. En 
dat dadelijk, met vulkaanachtige kracht, uit 
dit instortende sovjetrijk de volkeren opge
rezen zijn die er zich tegen wil en dank in 
bevonden. Weliswaar zijn deze volkeren 
nu veelal venwikkeld in onderlinge geschil

len of gevechten (waarvan de oorzaken 
niet zelden bij het optreden van de sovjet
macht te zoeken zijn). Hoofdzaak blijft dat 
als grondslag om de postkommunlstische 
samenleving te struktureren het vo/fr wordt 
genomen; niet een of andere levens-
vreemde ideologie. 

Tegelijkertijd tekent zich in West-Europa 
een tegenovergestelde beweging af. De 
hele EG-stroming is ekonomisch gericht, 
steunt (voorlopig nog) op ten onrechte 
„nationaal" genoemde Staten en streeft 
naar een politieke unie die misschien wel 
een aantal sociaal-ekonomisch bepaalde 
gewesten zal erkennen maar zeker niet de 
volkeren als zodanig. 

Integendeel, voor de leidende politici 
moet Europa de vaderlanden en de volke
ren vervangen i.p.v. overstijgen. Toch 
komt hiertegen stilaan reaktie los. Onze 
hoop is gevestigd op het weerbarstige 
Skandinavische Noorden. 

Karet Jansegers 
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DE VREDESFIETSELING 
(vervolg van biz. 7) 

Opvallend is wel dat er steeds meer inte
resse bestaat om vanuit Voeren te vertrekken. 
Twee jaar geleden waren ze met meer dan 
twintig, vorig jaar groeide de groep aan tot 35 
deelnemers!, Veteraan' van de Vredesfietse-
ling Hugo Van Hemelrijck pleitte reeds jaren 
voor een vertrek op donderdag vanuit Voe
ren, niet enkel voor de sport, maar ook 
omwille van de simbolische waarde." 

TRAJEKTSPONSORS 
Al is de Vredesfietseling geen lukse-

cruise, de organisatoren willen al het 
mogelijke doen om de deelnemers een 
zo goed mogelijke akkomodatie aan te 
bieden tegen een redelijke prijs. Elke 
financiële bijdrage, hoe klein ook, is 
daarom welkom. 

De Vredesfietseling wordt traditiege
trouw in 3 trajekten van ongeveer 100 
km afgelegd (zie programma). Voor het 
eerst deed de Vredesfietseling beroep 
op VU-mandatarissen met de vraag een 
trajekt te sponsoren tegen 10fr/km. On
derstaande „trajektsponsors" reageer
den entoesiast. 

Vic Anciaux (Oppem-Meise), Laurens 
Appeltans (Herk-De Stad), Johan Beke 
(Mariakerke), Rita Borremans (Ge-
raardsbergen), Frieda Brepoels (Eigen
bilzen), Kris Broekaert (Brussel), Her
man Burghgrave (Grembergen), Jan 
Caudron (Erpe), Hedwig Cornells (Mei-
se), Mare Huys (Sint-Niklaas), Willy Kuij-
pers (Herent), Kris Lambert (Oostende), 
Herman Lauwers (Brasschaat), Jan 
Loones (Oostdumkerke), Nelly Maes 
(Sint-Niklaas), Wiske Mandelings (Des-
sel). Jan Peumans (Riemst), Ingrid Reu
bens (Knokke), Johan Sauwens (Bil
zen), Hugo Schiltz (Antwerpen), Nora 
Tommelein (Vilvoorde), Jef Van Bree 
(Overpelt), Kris Van Dijck (Dessel), Paul 
Van Grembergen (Ertvelde), Bob Van 
Hooland (Sint-Martens-Latem), Simon-
ne Vanoppen (Zolder), Roger Van Ranst 
(Sint-Niklaas), Etienne Van Vaeren-
bergh (Lennik), Hilde Verschaeren 
(Schoten). 

Met de steun van de Vereniging 
Vlaamse Ziekenfondsen en de Krediet
bank. 

Met dank aan het Vlaams Kruis, Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, IJzer-
bedevaartkomitee, de Oostendse FVK-
afdeiing VOVO, Volksunie Wingene, 
VUJO-West, de familie Herbosch uit 
Wommelgem voor hun onbaatzuchtige 
logistieke steun. 

• Heeft het sekretariaat nog veel werk 
voor de boeg ? 

Kate Degeyter: „Deze week moeten drin
gend enkele duizenden inschrijvingsfolders 
de deur uit. De laatste afspraken betreffende 
de overnacfitingen en maaltijden worden af-
getiandeld. Er wordt nog druk heen en weer 
gebeld met het IJzerbedevaartkomitee, het 
Vlaams Kruis en de bus- en transportfirma's 
die instaan voor de terugreis. VUJO- voorzitter 
Geert Lambert wordt dagelijks aangepord 
volk bijeen te zoeken om de tenten op de 
bedevaartweide op te zetten. Alle gemeenten 
waar de fietskaravaan doortrekt moeten wor
den aangeschreven. De fietsroute moet tot in 
de puntjes worden opgegeven aan de plaat
selijke politiediensten, zonder deze trajektbe-
schrijving kunnen we een toestemming tot 
doortocht vergeten. Enkel de gemeente Voe
ren schrijven we niet aan, want de burge
meester geeft ons toch geen toestemming." 

Winfried Vangramberen: „Onder leiding 
van trajektverantwoordelijke Koen Van Her-
zeele wordt dit weekeinde heel de route, 
straat per straat, afgelegd. Deze keer welis
waar met de auto!" 

Kate Degeyter: „leder jaar verdwijnen 
enkele signalisatieborden en verkeersbord-
jes voor de wegkapiteins. ,l\/lateriaalmeester' 
Roger Vermylen is momenteel druk bezig 
met het schilderen van nieuwe borden." 

We treffen de materiaalmeester voor de 
deur van het Vredesfletselingsekretarlaat, 
druk doende met verfemmer en kwast. 

• Wil het een beetje lukken ? 
Roger Vermylen: „Het gaat wel, weetu, ik 

heb nog enkele jaren op Sint-Lukas geze
ten!" 

De voorzitter en de minister stevig 
doortrappend tijdens de 16<'e Vredes
fietseling. 

• Wat is jouw taak tijdens de fletseling ? 
Roger Vermylen: „Ik rijd met de omroep-

wagen, voor de fietskaravaan. Niet dat ik me 
te oud voel om mee te fietsen, maar iemand 
moet toch de baan vrijmaken voorde fietsers. 
Dit is niet altijd eenvoudig, je moet het trajekt 
haast van buiten kennen, vorig jaar reed ik 
éénmaal in een straat met éénrichtingsver
keer, en éénmaal in een doodlopende straat. 
Maar dat was omdat ik me niet helemaal kon 
koncentreren, ik moest tegelijkertijd de mu
ziekinstallatie bedienen, de mededelingen 
omroepen en via een walkie-talkie kontakt 
houden met Johnny en Antoon van het 
Vlaams Kruis. Ik ben dus nog op zoek naar 
een ,bijzit' zodat ik enkel de baan in de gaten 
moet houden. Ik wacht de kandidaturen in op 
het nummer 02/219.49.30, binnenpost 261. 

IVIaar dat is m 'n dagtaak, 's avonds verzorg 
ik samen met Mare Valkenborgtis de ani
matie. " 

• Vormt de veiligheid van de fietsers geen 
al te groot probleem ? 

Winfried Vangramberen: „We hebben 
onze eigen wegkapiteins die de fietskaravaan 
in de gaten houden. Op sommige trajekton-
derdeien krijgen we begeleiding van politie of 
rijkswacht. Elk jaar opnieuw kunnen we reke
nen op de onbaatzuchtige inzet van het 
Vlaams Kruis. De Desselse schepen van 
Jeugd en Sport Kris van Dyck (VU), is reeds 
jarenlang een aktief medewerker van de Vre
desfietseling, dit jaar heeft hij voor ons een 
aantal zeer betrouwbare Kempische motorrij
ders geselekteerd die onze wegkapiteins zul
len bijspringen bij het vrijhouden van de 
kruispunten." 

• Krijgt de Vredesfietseling wat respons in 
de pers? 

Winfried Vangramberen: „Dat valt niet 
erg mee. Onze trouwste verslaggevers zijn 
WIJ en de VNOS. Blijkbaar heeft de Vredes
fietseling geen nieuwswaarde voor de kran
ten en de beide TV-zenders. Wanneer enkele 
tientallen fietsers een tocht tegen racisme 
ondernemen wordt dit in het lang en het 
breed op de buis gebracht. Uiteraard gunnen 
wij de initiatiefnemers deze media-aandacht, 
maar wij fietsen jaarlijks met meer dan hon
derdjongeren én voor verdraagzaamheid én 
voor vrede én voor het zelfbeschikkingsrecht 
van alle volkeren, en toch is dit blijkbaar niet 
voldoende om de perslui warm te krijgen. 

Vorig jaar kwamen we wel eventjes op TV. 
Dat hadden we echter vooral te danken aan 
de deelname van minister Johan Sauwens 
en VU-voorzitter Bert Anciaux aan de fietse-
ting. We kunnen dus enkel maar hopen dat 
Bert en Johan er dit jaar ook weer bij zijn!" 

(ts) 
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VREDESFIETSEUNG 

PROGRAMMA VAN 
26 TOT 29 AUGUSTUS 
Donderdag 26 augustus 
VOEREN - TIENEN 

o vertrek in Sint-Martens-Voeren, Veltmans-
huis, 13 30 u via Maastricht naar Bilzen, 
Markt, 16 u via Nieuwerkerken, kerk, 17 15 
u naar Tienen, voorziene aankomst 19 u 

n maaltijd, vorming, ontspanning en over
nachting in het Stedelijk Sporthuis, Kab-
beekvest 93, 3300 Tienen, tel 
(016)82 08 59 

Vrijdag 27 augustus 
TIENEN - GENT 

D vertrek in Tienen, Stedelijk Sporthuis, 9 30 
u via Wespelaar, kerk, 11 30 u naar Hom
beek, middagmaal in Zeilklub, tel 
(015)4196 73, 13 ü 

n vertrek m Brussel, ,,Hof van Engeland", 
Lakensestraat 157 (tegenover KVS), 
tel (02)218 01 27 , 13 u , naar Hombeek, 
aansluiting 14 30 u 

D vertrek in Hombeek, Zeilklub, 14 30 u via 
Dendermonde naar Overmere, kerk, 18 u 
naar Gent-centrum, voorziene aankomst 
19 30 u 

n maaltijd, vorming, ontspanning en over
nachting in jeugdherberg ,,De draecke", 
St-Widostraat 11, Gent, tel (09)233 70 50 

GEEL - GENT 
D vertrek in Geel, kaffee Concordia, 9 30 u 

via Herentals naar Wommelgem, middag
maal bij tam Herbosch, 12 u 

D vertrek in Wommelgem, kerk, 13 u via 
Berchem, kerk, 13 45 u naar Overmere, 
aansluiting 18 u 

Zaterdag 28 augustus 
GENT- DIKSMUIDE 
D ontbijt, vorming en lunch in jeugdherberg 

„De Draecke", 8 u 
D vertrek in Gent, jeugdherberg „De draec

ke", St Widostraat 11, Gent, 13 u via 
Drongen, Ruiselede naar kaffee ,,Palieter" 
in Wingene 

n vertrek in Wingene 16 u via Lichtervelde 
naar Esen, 17 45 u , naar Diksmuide, 18 u 

D ontvangst en bezinning aan de Pax-poort 
maaltijd, vorming en ontspanning in de 
VOVO-hal (tegenover IJzertoren) 
overnachting in tenten op de bedevaart
weide 

Zondag 29 augustus 
D ontbijt tussen 8 en 10 u in de VOVO-hal 
• IJzerbedevaart om 11 u 
n opbreken tentenkamp en afsluiting Vre-

desfietselmg onmiddellijk na de bedevaart 
D terugreis met de bus om 15 30 u 

Vredesfietseling 1992 

PRAKTIKA 

Het vertrek vanuit Voeren. (foto archief VUJO) 

Luchtmatras en slaapzak meenemen Zorg 
dat je over een degelijke fiets beschikt Dat is 
echt belangrijk voor zo'n tocht i Voorzie ook 
aangepaste kledij De deelnemers zijn verze
kerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en 
medische kosten Bezemwagen, bagagewa-
gen en ziekenwagen van het Vlaams Kruis 
volgen de karavaan Wie voor 13 augustus 
inschrijft, ontvangt nog een briefje van ons 

INSCHRIJVINGEN 
Inschrijvingen gebeuren door bijgaande 

strook voor 13 augustus 1993, ingevuld terug 
te sturen naar het sekretariaat Vredesfietse
ling, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, en 
door storting op KB-rekening 435-0256851-
75 van Vredesfietseling 

DEELNEMINGSSTROOKJE 

deelnameprijs 
- wie donderdag vertrekt 1 500 fr 
- wie vrijdag aansluit 1 000 fr 
- wie zaterdag aansluit 500 fr 
In de deelnameprijs is het inkombewijs tot de 
bedevaart begrepen 

De terugreis gebeurt met de bus De fietsen 
worden met de vrachtwagen vervoerd Hier
voor dien je in te schrijven tegen betaling van 
250 fr 

Meer inlichtingen kan je verkrijgen op 
het sekretariaat Vredesfietseling, Barrika
denplein 12, 1000 Brussel, 
tel. (02)217.63.28. 

Belangrijk voor wie donderdag vertrekt 
vanuit Voeren: wie niet op eigen kracht in 
Voeren geraakt neemt in leder geval kon-
takt op met het sekretariaat. 

> ^ 

J A , ik neem deel aan de 17de Vredesfietseling en vertrek op/sluit aan in 

a donderdag 26 augustus 
p vrijdag 27 augustus 
ü zaterdag 28 augustus 
o ik kom terug met de bus 
ü ik kom met terug met de bus 

op rekeningnummer 435-0256851-75 van Vredesfietseling ik stort 
met vermelding „deelname Vredesfietseling 

Naam, voornaam 

Straat Nr 

Postnr _ 

Telefoon 

Gemeente 

Datum, handtekening 

Invullen en voor 13 augustus 1993 opsturen naar sekretanaat Vredesfietseling, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
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BOEKEN 

FIETSEN LANGS DE SCHELDE 
De Schelde is van haar bron in het Franse 

Gouy tot haar monding m het Nederlandse 
Vlissingen zo n 410 kilometer lang De rivier is 
vuil, maar hoe vuil dat weet niemand Alleen 
al in Vlaanderen zijn er 40 000 lozingspunten, 
waarvan vele zonder vergunning en dus met 
gekontroleerd In Brussel en Wallonië kan 
men je met eens vertellen hoeveel lozings
punten er zijn De oudste menselijke sporen 
in de buurt van de Schelde dateren van de 
Midden-Steentijd, van 8000 tot 4000 voor 
Kristus 

Deze algemene wist-je-datjes halen we uit 
De Schelderoutevan Paul Maas In de Visum
reeks van Roularta Books is dit een boeiende 
fietsgids De Schelde leent zich immers per-
fekt voor fietseksploraties ze is omzoomd 

met jaagpaden, autovrij en altijd vlak Het 
boek IS ingedeeld m negen dagtrajekten van 
bron tot monding, die variëren van 33 kilome
ter tot 60 kilometer Elk hoofdstuk bestaat uit 
drie delen een beschrijvend verhaal over het 
dagtrajekt met de bezienswaardigheden 
langs de Schelde, onderbroken met kursieve 
aanwijzingen voor de te volgen route, en 
tenslotte een praktische wegwijzer met infor
matie over streekspecialiteiten, openbaar 
vervoer, logies, e d 

Onervaren fietsliefhebbers worden aardig 
op weg geholpen door enkele inleidende 
hoofdstukjes over fiets-trein-vervoer en de 
uitrusting van de fiets-trekker De Schelde-
route IS rijkelijk geïllustreerd met zwart-wit-

LEZEN OM TE LEREN... 
OOK IN DE VAKANTIE 

Mijn eerste woordjesboek, Mijn eerste aj-
ferboek, Mijn eerste kijk op de tijd drie 
boeiende informatieve boeken voor kinderen 
die verschenen in een nieuwe reeks van de 
Standaard Uitgeverij Deze edukatieve reeks 
IS een prima voorbereiding voor de eerste 
schooljaren Alhoewel best te gebruiken in 
klasverband moedigen de naslagwerkjes ook 
het zelfstandig lezen aan De tekst is opge
steld in eenvoudige, heldere taal De uitgever 
verzekert ons dat de reeks ontwikkeld is in 
samenspraak met taalspecialisten De boe
ken zijn overvloedig en kleurrijk geïllustreerd 
met tekeningen en foto s 

Zopas verscheen een nieuwe titel in de 
serie Mijn eerste encyclopedie Het boek is 
onderverdeeld in temas, gaande van de 

vertrouwde huislijke omgeving van het kind 
tot een verkenning van de wijde wereld van 
planten, dieren, mensen en plaatsen, machi
nes en reizen Op tal van vragen krijgen de 
lezertjes klare antwoorden ,, Waarom zoemt 
een bij' ', „Waarom bouwen sommige men
sen tiun huis op palen'^', „Hoe blijft een 
astronaut koel in de ruimte'^" De jonge 
weetgierige snuisteraars vinden snel de nodi
ge informatie over een bepaald ondenwerp in 
een register 

Mooie boeken die een stevige basis kun
nen vormen voor een aanzwellende biblio-
teek Prettig om krijgen of om kado te doen' 

(ts) 
- Mijn eerste encyclopedie. Carol Watson. Stan
daard Uitgeverij, Antwerpen, 1993,77 biz., 595 fr. 

ADVERTENTIE 

Hostellerie 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Eengdsironomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van 
de kust stelt U een zee votir van kalmte komfbrt keuken 
rust rustiek en romdntiek 

Wij bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Pijni, Franse keuken a la carte en 8 menu s van 71S fr to l 
1600 fr 
Een hart voor de kmderen eigen spet l ru imlen en lange 
paste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 240() fr 
Volpension 2450 fr per persoon Halfpension 2050 fr per 
persoon 
Gastronomische weekends van vrijdagavond to l en met 
zondagmiddag 54ü() fr per persoon 

conferentiezaal met alle nodige mult i functionele apparatuur 

^tttm 
S E M I N A R I F M O G E L I J K H E D t N 

Voor grdlis informdtiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel 058/288 007 fax 058/289 381 

foto's, kleurenfoto's en kaartjes De gids is 
bovendien met z'n kostprijs van 500 frank 
verrassend goedkoop, maar daar zal de 
sponsoring door Radio 2, Tounng Club, Het 
Nieuwsblad en Weekend Knack wel met 
vreemd aan zijn 

(pdj) 

- De Schelderoute. Paul Maes. Uitg. Roularta 
Books, Zelhk, 1993, 296 bIz, 498 fr. 

HOE MELK IK 
EUROPA? 

Van de hand van Gilbert Vanoverschelde 
verscheen zopas bij Kluwer Editorial een 
zakboekje voor alle bestaande Europese 
subsidieprogramma's Vanoverschelde is in 
VU-kringen geen onbekende Tot voor enkele 
jaren werkte hij voor de EVA-fraktie in het 
Europees Parlement als sekretaris van EP-lid 
Jaak Vandemeulebroucke 

De opgedane kennis over de subsidie-
ringsmechanismes van de Europese moloch 
balde Vanoverschelde nu samen in een prak
tisch bruikbare en volledige handleiding voor 
al wie gebruik wil maken van de talloze 
Europese subsidieregelingen waaraan hon
derden miljarden verbonden zijn 

De auteur geeft er een antwoord op de 
meest verscheiden vragen hoe kan men als 
bedrijfsleider met Oost- en Midden-Europa in 
kontakt komen en daan/oor EG-steun krij
g e n ' Hoe legt een KMO kontakten met 
andere KMO's in de EG, en welke hulp kan de 
Europese Gemeenschap daarbij bieden' 
Welke research wordt door de EG gesteund ' 
Hoe moet men meedingen voor aanbestedin
gen op tal van vlakken' Hoe kan men als 
professor, ingenieur, leraar, student, jonge
re een tijdlang in het buitenland werken, 
en/anng opdoen, studeren, ' 

Vanoverschelde geeft het antwoord op alle 
vragen Voor elk programma of elke subsidie
regeling wordt in het Europees Subsidiezak
boekje eer\ beschrijving gegeven, een verant
woordelijke vermeld, een adres, telefoon, 
aanvraagprocedure, budget. Een uitge
breid trefwoordenregister helpt alles snel te
rug te vinden 

(Pdj) 

Europees subsidiezakboekje 1993. Gilbert 
Vanoverschelde. Uitg. Kluwer Editorial, Zaven-
tem, 1993,382 biz, 1.445 fr voor wie een abonne
ment neemt, anders 1 700 fr. 

WIJ 15 JULI 1993 20 



MUZEK 

EEN DRAAD VAN ARIADNE 
DOORHEEN HET FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

Jaren geleden namen operaliefhebbers 
van bij ons spoorslags trein of auto om in 
Parijs of Keulen een Mozart of een Verdi mee 
te pikken Sinds Gerard Mortier de Munt
schouwburg naar zjn hand heeft gezet, doet 
zich het omgekeerde voor Tientallen buiten
landers staan in Brussel geduldig in de rij om 
een zitje te bemachtigen Alleen Vlamingen 
laten het wel eens afvi/eten Voorwendsel we 
hebben geen traditie En kuituur zal altijd 
elitair blijven Maar wat dan gezegd over 
Leipzig en Praag waar arbeiders zich verdrin
gen voor Gauguin en drummen voor een 
cantate van Bach ' 

HOREN EN ZIEN ~ 
Hetzelfde fenomeen in het Festival van 

Vlaanderen In Brugge zie je een smeltkroes, 
in Gent hoor je een toren van Babel Geen 
bezwaar uiteraard, ware het met dat onze 
eigen musici in steden als Saintes, Bazel en 
Utrecht meer worden gewaardeerd dan bij 
ons, en dat we zelf meer over Jos Van 
Immerseel praten dan we naar hem luisteren 
En toch kan je met een bescheiden budget 
en een draad van Ariadne een mooie bloem
lezing van koncerten samenstellen 

Daarom deze poging om een weg te zoe
ken doorheen het labyrint van het festival 
Want mets beklijft zolang, mets is een scher

per prikkel tot ontdekken als het huwelijk van 
horen en zien Zo heb ik de gekwelde Gustav 
Mahler leren waarderen en onze tijdgenoot, 
de Est Arvo Part, mensen die tot dan toe voor 
mij verre onbekenden waren 

Ook dit jaar is het festival een mozaïek en 
een hoorn van oven/loed 

Limburg opende het feest met zijn Basilica-
koncerten en met Alden Biesen als het Mek
ka 

BRUGGE 
De toehoorders in Brugge lijken eerder 

pelgrims dan koncertbezoekers Brugge is 
voor hen een ritueel geworden Overdag 
schuiven ze wat dromerig door het Begijnhof 
of langs de Dijver, 's avonds ontmoeten ze de 
aloude vnenden Dowland en Haendel Mag ik 
middagkoncerten (telkens om 11 u 30) in de 
Ryelandtzaal aanbevelen, miniaturen bevolkt 
door de sopranen Judith Nelson en Emma 
Kirkby, door de viool en de pianoforte in werk 
van Beethoven en Schubert, en door de luit 
van de Japanner Toyohiko Satoh net ,,ayres" 
en droefgeestige pavanes van John Dow
land '' 's Avonds staan gotiek en barok open 
voor luister en triomf, bezinning en gemijmer 
Op 24 juli om 20u30 weerklinkt in Sint-
Walburga Monteverdi's Mariavespers, een 
mengsel van pracht en praal, onderstreept 

door trombones, en van stil gebed zoals het 
ontroerende Sancta Maria, ora pro nobis Op 
25 juli om 20u30 brengt het Clemencic 
Consort in de Hallen van het belfort de 
originele versie van de Carmina Burana (ons 
wellicht bekend door de indrukwekkende 
ritmische bewerking van Carl Orff), danslie
deren, vagantenliederen en geestelijke liede
ren in het volkslatijn, het middeleeuws-Duits 
en het oud-Frans, rauw, geestig, parodië
rend, maar vooral autentiek 

Hesperion XX vertolkt op 2 oogst om 
20u 30 in Sint-Annakerk o I v Jordi Savall (de 
gambaspeler uit de film Tous les matins du 
monde) werk van Marin Marais en Couperins 
Legons de ténèbres, aangrijpende teksten 
van de profeet Jeremias, bewijs van het feit 
dat de Franse muziek uit die tijd anders kon 
zijn dan louter glans Aansluitend bij het tema 
vreugde speelt La Simphonie du Marais op 7 
oogst om 20u 30 in Sint-Walburgakerk o m 
Haendels Vuurwerkmuziek met de grandeur 
van openluchtmuziek en de felheid van ko
perblazers Maar het meest in het oog springt 
de komst van // Giardino Armonico uit Milaan 
Die zijn er nl in geslaagd Vivaldi een ander 
gezicht te geven Onder hun handen wordt hij 
een ruwe, nog ongesiepen parel Van de 
spiegelzalen komt hij terecht in een volks
buurt of een dorp waar vanuit de buik wordt 
gemusiceerd Weg met de gladgestreken, 
gepolijste klanken, luidt de leuze Terug naar 
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de natuur. Je stond versteld bij het aanhoren 
van Harnoncourts vertolking van De vier sei
zoenen'? Je hebt meegelopen in de stoet van 
(terechte) bewonderaars van het fenomeen 
Nigel Kennedy ? Spits je oren. Op 6 oogst om 
20U.30 komt // Giardino Armonico naar de 
Brugse Sint-Jakobskerk. 

ANTWERPEN 
Antwerpen verbindt onze polyfonisten 

Adriaan Willaert, Nicolas Gombert en Gia-
ches de Wert met Monteverdi. Philippe Herre-
weghe leidt zijn Mahavespers op 3 septem
ber om 20u., Paul McCreesh zijn Selva Mora
le-vespers op 4 september (telkens in de Sint-
Carolus Borromeuskerk), tenwijl op 5 en 6 
september (telkens om 20u. in Sint-Augusti-
nuskerk) madrigalen van hem worden uitge
voerd die soms in felle, soms in sombere 
tinten liefde en weemoed bezingen. Ook 
Tsjaikowski (gestorven in 1893) en Rachma-
ninov (overleden in 1943) staan centraal. Wat 
eerstgenoemde betreft gaat mijn voorkeur 
naar zijn pianotrio opus 50, een elegisch 
tema met variaties, opgedragen aan zijn 
mentor Nikolai Rubinstein. Het wordt uitge
voerd door het Borodin-trio op 25 oogst om 
20u. in deSingel. 

Van Rachmaninov horen we op 10 septem
ber om 20u. in de Sint-Carolus Borromeus
kerk door het kamerkoor van Praag de Ves-
perae Beatae Mariae Virginis. Bewerkingen 
van de Rus van gezangen uit de Byzantijns-
ortodokse ritus zeggen mij dat heilig vuur en 
donkere stemmen, weggelopen van tussen 
jkonen en wierook, voor de sfeer tekenen. 

MECHELEN 
In Mectielen regeren traditioneel orgel en 

beiaard, maar ook Vlaams werk van o.m. Jan 
van der Roost, Peter Cabus en Raymond 

Schroyens, de cello van France Springuel in 
Tsjaikowski's rococovariaties op 7 oktober 
om 20U.30 in De Oude Vleeshalle, en de 
Gamerata Trajectina op 24 oktober om 15u. 
in de Oude Minderbroederskerk met Souter-
liedekens (berijmde vertalingen van psalmen 
op volkswijzen) van Clemens non Papa en 
dansen van de Antwerpse drukker Tielman 
Susato. 

In 1992 startte het festival met de formule 
,,De vier temperamenten". Die wordt nu ver
der gezet en ingevuld door Sigiswald Kuijken 
{La Petite Bande), Philippe Herreweghe (Col
legium Vocale), Jos Van Immerseel (Anima 
Eterna), en Paul Van Nevel (Huelgas Ensem
ble). Samen staan ze in voor de oude muziek. 

Anderzijds is er wel een koncertreeks Ver
halen in de muziek waarin het woord van de 
dichters (Dante, Petrarca, Shakespeare) 
wordt uitgetekend in de klank van hun tijdge
noten als de Wert en Monteverde en van 
mensen uit latere eeuwen als Rossini, EIgar, 
Rachmaninov en Schoenberg. 

GENT 
Gent opent zijn vernieuwd operagebouw 

op 2 september om 20u. met Mahlers simfo-
nie n° 2 Auferstehung. Zoals in de meeste van 
zijn werken geeft Mahler ook hier uitdrukking 
aan zijn gevecht met het noodlot, zijn kwets
baarheid en zijn aanvaarding. Humor en 
ironie zijn niet ver weg, overgevoeligheid 
evenmin. Dit alles krijgt vorm in een instru
mentatie die danst tussen geniaal en triviaal, 
een uitgebreid orkest en de menselijke stem. 
De happening op 4 september bestaat uit 
een straatparade in de Gentse binnenstad 
met eksotische fanfares (tussen 11 en 15u.), 

een konfrontatie van wereldmuziek en klas
sieke muziek in de Bijloke-abdij (van 15 tot 
23u.), een avondkoncert in de festivalhal van 
dezelfde abdij (om 20u.) door La Petite 
Bande met Caldara's opera / disingannati, 
zelden uitgevoerd maar vol barokke pracht, 
en wordt afgesloten om 23u. op het Sint-
Pietersplein met een vuunwerk en twee daar
bij passende muziekstukken, nl. Moessorgs-
ki's Schilderijententoonstelling (van dwerg, 
naar kasteel, van kasteel naar kuikenballet, 
van kuikenballet naar de indrukwekkende 
poort van Kiev via een promenadetema dat 
telkens als een soort ritornello terugkeert) en 
Haendels Vuunverkmuziek. 

Beethovens negende is stukgespeeld, de 
finale al vaak verbasterd. Toch moet ze onder 
de handen van Frans Bruggen opgefrist en 
als nieuw klinken. Hij dirigeert ze in de Sint-
Baafskatedraal op 7 september om 20u. 
Bruckner is, net als Mahler, een laat-romanti-
kus. Beiden kregen de jongste jaren veel 
aandacht. Maar tenwijl Mahler piekert en zich
zelf kwelt, bouwrt Bruckner sereen en diepge
lovig als vanuit de registers van zijn orgel zijn 
simfonieën op, monumentaal en massief, 
gewelfd als de vertikale lijnen van de Gentse 
katedraal waar het Orchestre Philharmonique 
de France op 28 september om 20u. zijn 
vijfde simfonie uitvoert. 

ONGEWONE WEGEN 
Wat Brussel-Leuven betreft zoek ik wat 

ongewone wegen. Simon Rattle is een jonge 
Engelse dirigent van wie wordt gezegd dat 
wat hij aanraakt in goud verandert. Het city of 
Birmingham Symphony Orchestra was er 
voor zijn komst een van dertien in een dozijn. 
Maar opnamen en koncerten onder zijn hoe
de groeiden uit tot ongewone gebeurtenis
sen. Op 11 september om 20u. brengt het in 
het Paleis voor Schone Kunsten een niet 
alledaags programma. Schuberts Onvoltooi
de is ons voldoende bekend, al was het maar 
om haar raadselachtige naam. Maar in het 
drieluik staan nog Schoenbergs Kammersim-
fonie n° 1, een stap op weg naar een vreemde 
en dissonante klankwereld, die even ver
scheurd overkomt als Picasso's Guernica, en 
de vijfde simfonie van de Deen Carl Nielsen, 
een onderschat man die een eigen uitgepuur-
de klanktaal ontwikkelde. 

Sjostakovitsj kennen we beter om zijn iro
nie, die hem in staat stelde het Stalinregime 
te overleven dan om zijn simfonisch oeuvre. 
Zijn simfonie n° 13 Babiy Yar is het aangrij
pend muzikaal verhaal van de ontdekking 
van een joods massagraf, op tekst van de fel 
omstreden Russische dichter Jevtoesjenko. 
We kunnen er kennis mee maken op 16 
september om 20u. in het paleis voor Schone 
Kunsten. 

Maar fascinerend is vooral de Tsjechische 
en Slovaakse week in het begin van oktober 

BEATLES 
Op 1 oktober om lOu. zingen in het 

Gentse Konsen/atorium de beroemde 
King's Singers. Ze nemen ons mee op 
een muzikale ontdekkingsreis van het 
madrigaal tot de Beatles. Ze imiteren en 
parodiëren, ontroeren en verbazen, en 
voelen zich van alle markten thuis. De
zelfde dag om 20u. leidt Sigiswald Kuij
ken in de opera Haydns oratorium Die 
Schöpfung, een meestenwerk van schil
dering (de geboorte van het licht, de 
tuin van Eden, de grillige loop der 
dieren) en koren die aan Haendei doen 
denken. 
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MUZIEK 

met aandacht voor de pianomuziek van Jana-
cek zoals Op het overwoekerde pad, miniatu
ren die herinneren aan zijn jeugdjaren, en 
Straatbeeld van 1 oktober, een eerste spoor 
van zijn strijdbare houding die te maken had 
met een treffen tussen Duitse en Tsjechische 
bevolkingsgroepen in Brno Rudolf Firkusny 
brengt ze op 1 oktober om 20u in het 
Koninklijk Konservatorium van Brussel Het 
Slovaaks kamerorkest vertolkt op 2 oktober 
om 20u in de Munt de Lamentationes Jere-
miae Proptietae van de Bohemer J D Zelen-
ka, een barokmeester voor wie Bach grote 
bewondenng had En er is een dagvullend 
projekt kamermuziek (op 9 oktober in studio 
4 van het E Flageyplein) opgebouwd uit 
kwartetten van Dvorak, Martinu, Smetana 
(het onbekende Uit mijn teven waarin de 
komponist mijmerend terugblikt op zijn 

jeugd, de liefde en de dreigende doofheid) en 
Janaceks Intieme Brieven, aandoenlijk door 
de vrijmoedigheid waarmee de komponist er 
zijn platonische liefde uitzingt voor Kamilla 
Stosslova 

VLINDERS 
in het programma van Zeeuwsch-Vlaande-

ren ontdek ik een pareltje van een ongineel 
tema nl Duivels en engelen door het Guidl-
hall String Ensemble op 2 oktober om 20u in 
de grote kerk van Terneuzen met o m een 
suite uit Purcells Ttie fairy Queen, muziek die 
bijzonder prettig en aangenaam in het oor 
ligt En de dood als zoete troost in het 
andante van Schuberts strijkkwartet Der Tod 
und das Madchen 

Wie kiest voor de intimiteit van kleine histo
rische steden, abdij en kasteel, kan van 
Dendermonde naar Mol en van Okegem naar 
het lustprieel Ooidonk Op zijn tocht treft hij 
misschien Jos Van Immerseel en IFiamming-
hi, Mozarts Don Giovanni, verteld door Frank 
Degruyter, het koperkwintet van Theo Mer-
tens en de Franse pianist Frank Braley, de 
eerste laureaat van de koningin Elisabeth-
wedstrijd 1991 

Ook dit jaar zijn er muzikale vlinders van 
alle kleur en soort, ze zijn talloos en voor een 
zacht prijsje te vangen Soms echter weet je 
met waar eerst te plukken Ik deed een greep 
uit het schitterend uitstalraam van ons festi
val Maar er staat meer in de kast De keuze is 
aan u, beste melomaan 

WDB 

ADVERTENTIE 

JanDeNulN.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 
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HOE STERK 
IS DIE EENZAME FIETSER ? 

Wie kan Miguel Indurain nog van een derde Tour-zege afhouden? (foto ap) 

Z
ONDER ongelukken of ziekte zal 
men van heel ver moeten komen 
om Indurain van een derde Tour
zege af te houden. Men voert 
wel aan dat zijn ploeg aanzienlijk 
minder sterk is dan in de vorige 
jaren en dat Indurain bijgevolg 
riskeert alleen te staan wanneer 
op de hoogste toppen van de 
Alpen en de Pyreneeën meppen 
worden verkocht. Kan best maar 

met of zonder ploeg was Indurain zelfs in de 
vlakke, snelle aanloop van de Tour nooit uit 
de voorste gelederen van het peloton weg 
te slagen. Hij reed in de stijl van de hele 
groten. 

OVERTROFFEN 
Of het desondanks toch nog een span

nende Tour wordt zal in hoge mate afhan
gen van de verzamelde tegenstanders. Ro-
minger ligt al vijf minuten achter. Bugno 
wekte nog geen enkele keer de indruk ver
nietigend te kunnen uithalen en Zulle is 
duidelijk nog te jong. Zullen deze outsiders 
desondanks de handen in elkaar willen (of 
kunnen) slaan ? Daarvan zal veel afhangen. 
Voor de koers zelf zou het natuurlijk een 
goede zaak zijn. 

De Tour 1993 verliep in zijn eerste week 
anders bijzonder voordelig voor onze ren
ners. Om eerlijk te zijn: de venwachtingen 
werden ruimschoots overtroffen. Er was 
etappewinst voor Wilfried Melissen en Johan 
Bruyneel. Eerstgenoemde Limburger en Jo
han Museeuw reden bovendien allebei ook 
nog een paar dagen in het geel rond. Voor 
een dergelijke „slotbalans" zouden de 
grootste optimisten voor de Tour met beide 
handen hebben willen tekenen. De wonde
ren zijn dus de wereld nog niet uit en mis
schien hebben we nog niet alles gezien 
want Johan Bruyneel schijnt plots tot volle 
rijpheid te zijn gekomen. Hij wordt in augus
tus negenentwintig en fietst rustiger en zelf
zekerder rond dan ooit. Hij kent zijn gaven 
en beperkingen en gedraagt er zich naar. 
Hij weet dat hij zijn zwakke dag niet zal 
kunnen ontlopen maar mag en moet deson
danks een gunstige rangschikking nastre
ven. Teoretisch worden zijn ploegmaats 
Breukink en Zulle hoger aangeslagen maar 
tot bewijs van het tegendeel ambieert Bruy
neel onuitgesproken kopmanschap. Worden 
de grote beloften van toen nu eindelijk inge
lost? 

IVIIguel indurain deelde, naar 
jaarll|kse gewoonte, een psiclio-
iogisch enorm zware klap uit vlak 
voor de Tour het hooggebergte 
introk. De manier waarop de favo
riet maandag j. l. de individuele 
tijdrit domineerde was verplette
rend. Ondanks hi| door een band
breuk werd afgeremd verwierf hij 
méér dan twee minuten voordeel 
op zijn gevaarlijkste konkurren-
ten. De eenzame fietser uit Pam
plona scheen onmogelijk sterk. 

Onze wielersport zou er echt wel bij va
ren. 

SPONSORS EERST 
Ook Melissen liet zich in de eerste week 

langs zijn beste zijde zien. Hij viel aan tot hij 
niet meer kon. Hij oogstte roem en eer. Wie 

niet strijdt kan niet winnen. Melissen overtrof 
zich en herstelde zich voor een flink stuk 
van een mislukt voorseizoen. Ook Museeuw 
deed wat mogelijk is en in een ploeg waarin 
rasspurter Mario Cipollini duidelijk maksima-
le bescherming geniet is dat niet niks. Want 
er werd in deze Tour al van in de eerste 
ritten gecijferd en gespekuleerd. Veel ont
snappingen mislukten omdat niemand risi-
ko's kon of mocht nemen. In de topsport 
van vandaag blijft er maar weinig ruimte 
meer over voor de avonturiers. Alles wordt 
doordacht. 

Kosten (moeite) en baten worden vooraf 
afgewogen. Het verlangen naar zekerheid 
overheerst. Maandag nog hoorden we een 
ploegleider voor de radiomikrofoon verkla
ren dat „naambekendheid voor de spon
sor" boven alles primeerde. Miemand 
schijnt zich nog te bekommeren om de 
sportieve ontwikkeling van jonge koereurs. 
Om de koers zelf. Wie betaalt moet tevre
den worden gesteld. Daar begint en eindigt 
de Bijbel van de hedendaagse wielrennerij 
en van de hedendaagse sportwereld. 

Flandrien 
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COURANT BEDANKT VOOR DE EER 
Bij KV Mechelen gaat de georganiseerde 

aftocht verder. Vorige week deelde manager 
Paul Courant mee dat hij op zijn beurt de klub 
zou verlaten. Hij sprak sybillijnse taal wan
neer hem naar de reden voor zijn beslissing 
werd gevraagd. 

Eigenlijk mag het allemaal geen verwonde
ring wekken. KV Mechelen keert terug naar 
zijn bronnen. Die van een verdienstelijke 
provincleklub. Niets meer en niets minder. 
Onder Cordier leefde men achter de kazerne 
zeven jaar lang in een sprookjeswereld. Tot 
de ex-bedrijfsmanager van het jaar begrepen 
had. Hij kende toen nog maar één bekom
mernis: zijn geld zoveel mogelijk rekupere-
ren zonder spektakulair sociaal-maatschap
pelijk gezichtsverlies te lijden. Het eerste doel 
werd bereikt. Het tweede veel minder. Van
daag gelooft niemand nog, en zeker in Me
chelen niet, dat Cordier van onbaatzuchtig
heid overliep toen hij bij KV meester na God 
werd en iedereen die er een eigen mening 
durfde op nahouden „buitenmaneuvreerde". 
Vandaag betaalt KV Mechelen de schulden 
met intrest terug. 

Vorig jaar stapten Bruno Versavel, Philippe 
Albert en Marc Emmers op. In de voorbije 
maanden verlieten Eyckelkamp, Sven Ver
mant en Klas Ingesson het (zinkende) schip. 
Er blijft vandaag niet veel meer over om nog 
te verkopen. Niemand die dit beter weet dan 
Paul Courant. De ex-manager (zo mogen we 
het nu wel stellen) maakte alles mee als 
betrokkene: de opbouw, de bekroning, de 
afbouw. De cirkel is rond en eigenlijk ziet hij 
noch voor zichzelf (in zijn huidige situatie 
tenminste) noch voor de klub een toekomst 
op niveau. Zijn geloof in voorzitter Dussart is 
aangetast. Wat begrijpelijk Is. De nieuwe 
baas van KV is in weinig tijd een kontroverslë-
le figuur geworden. Hij geniet maar weinig 
„echte" simpatle. Hij klinkt niet geloofwaar
dig. Zijn daden zijn niet in overeenstemming 
met zijn woorden. Zo is dat toch ? 

BESCHAAFD MAN 
Natuurlijk, wij weten ook wel dat „de erfe

nis" ondankbaar om niet te zeggen onmoge
lijk was. Cordier failleerde in feite de klub. Al 
de spelers, op Geert Deferm na, waren zijn 
eigendom geworden en moesten door de 
klub (via leningen) bij hem worden terugge
kocht. De opdracht was en blijft onoverzichte
lijk maar dat had Dussart vooraf kunnen 
weten en hij had er vooral kunnen „naar 
spreken". Daarom voelen zich vandaag 
meerdere mensen bedrogen. Paul Courant is 
daar één van. Waar nog bijkomt dat de 
Tienenaar uit Brugge In Mechelen nooit echt 
„thuis" was. De Mos kon hem destijds niet 
luchten. Courant heette alles behalve een 
werkpaard te zijn. De technische staf plaatste 

Duikt Courant als manager spoedig in 
een andere klub terug op ? (foto vum) 

Frankrijk heeft met Olympique Marseille 
duidelijk nog niet alles meegemaakt. Het 
wordt bijna dagelijkse kost dat het televisle-
joernaal van TF1 en A2 openen met de 
„affaire", die overigens nog steeds niet voor 
honderd percent is uitgeklaard en precies 
daarachter verschuilt de Franse voetbalbond 
zich om de klub te proberen redden. 

De affaire begint anders hoe langer hoe 
meer op een heus feuilleton te lijken. Dage
lijks zijn er nieuwe verklaringen, meer ver
dachten, andere „invalshoeken". Tapie 
spreekt van een heksenjacht. Het enige waar 
niemand nog aan twijfelt is dat er inderdaad 
werd omgekocht en dat de klubleiding van 
Marseille daar rechtstreeks bij betrokken 
was. Zoveel is duidelijk. Desondanks steekt 
de Franse voetbalbond zijn kop diep in het 
zand. Marseille mag starten in het nieuwe 
kampioenschap. Ook de Europese kwallfika-
tie van Olympique wordt niet in vraag gesteld. 
Bedoeling is de direkte betrokkenen „zwaar 
te straffen". Een paar spelers dus - waaron
der dan vooral mensen van... Valencien
nes!! I - en één of hooguit twee dirigenten. 

Tapie zal men vermoedelijk buiten schot 
trachten te houden en Olympique Marseille 
wil men blijkbaar ten allen prijze proberen 
redden... Het is om u dood te lachen. Van zijn 
kant werkt het Franse gerecht onverstoorbaar 
verder. Dagelijks past het ontbrekende stuk
jes van de puzzel in. Telkens opnieuw knijpt 
de Franse voetbalbond de ogen angstig 
dicht. Marseille is immers een kwestie van 
leven en dood. Men kan het zich niet veroor-

altijd vraagtekens achter zijn beslissingen. 
Paul heeft de hartslag van de vereniging nooit 
honderd percent aangevoeld. Ook al omdat 
hij op honderd kilometer van de kazerne bleef 
wonen. Dat zal wel allemaal meegespeeld 
hebben bij zijn beslissing. Zeker op momen
ten wanneer het besef dat de „natuurlijke" 
financiële middelen die van een provinclek
lub niet overstijgen bij iedereen doordringt. 

Zelf venwachten we Paul Courant spoedig 
in een soortgelijke funktie elders terug. In 
Brugge bijvoorbeeld. Toch zijn stad, zijn 
publiek en misschien ook zijn Club. Paul is 
per slot van rekening een beschaafd man die 
beter weet dan andere managers dat de bal 
rond Is en die de denkpistes van professione
le voetballers door en door kent. Hij kan 
meedenken uit eigen ervaring. Een enorm 
voordeel. 

Tapie zal men in de omkoopaffaire bij 
O.M. vermoedelijk buiten schot trach
ten te houden. (toto Belga) 

loven de klub naar een lagere afdeling terug 
te zetten. De budgetten mijnheer. De Europa
cup. De geloofwaardigheid van het topvoet
bal is al volledig ondergraven. We kunnen de 
sponsors geen bijkomende troeven verschaf
fen om massaal op de vlucht te slaan. Dat 
kunt u toch begrijpen. De sport zelf? U weet 
toch beter niet. 

Paradoksaal Is dat men, indien men er voor 
terugdeinst Marseille hard aan te pakken, 
andere klubs in feite een vrijgeleide geeft 
voor de toekomst. Als de straffen nu beperkt 
blijven tot een paar spelers en een paar 
dirigenten zal men in de toekomst ook niet 
anders kunnen. Mensen die „fin de carrière" 
zijn hebben dan niets te verliezen met oneer
lijke praktijken. Maar wie bekommert zich 
daar vandaag nog om ? 

ZAAK VAN LEVEN EN DOOD 
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BIOS 

DE AMERIKAANSE FILMKEURING 
De Amerikaanse filmkeuring heeft het iets 

moeilijker nog dan de onze, door de diverse 
kategorien waann films worden onderge
bracht Zo heb je naast Kinderen Toegelaten, 
het bekende PG = Parental Guide (begeleid 
door de ouders) Recent is PG13 ingevoerd 
- dezelfde ouderlijke begeleiding is vereist, 
maar men moet ook dertien zijn De R -
kategorie betekent Restncted, en veronder
stelt dus dat je tenminste zestien bent gewor
den Wanneer iemand in de kategorie NO 17 
- met onder 17 - belandt, en het is met zo 
bedoeld, is dat een drama, want daann vind 
je al wat hard is, hard geweld, harde porno, 
kortom harde walgelijkheid 

Maar er zijn echter dagen dat de jury 
onoplettend eer\ R meegeeft aan een film die 
best in de NC 17-kategorie zou vallen 

BLOEMLEZING 
Het IS soms erg boeiend de kommentaren 

van de kommissie te lezen, waann haar 
beslissingen met redenen worden omkleed 
Hierna een greep uit het aanbod van de 
maand mei Dan kan de oplettende lezer ook 
zien dat geweld bijna steeds in films voor
komt en je kunt je de vraag stellen, is dit een 

registratie van het toenemend geweld in de 
maatschappij of is film nog steeds „bigger 
than life'"} 

Week van 3 mei: 
Into the west PG voor sommige taal en 

geweld 
Blindsided PG 13 voor sensualiteit en 

geweld 
Amityville A new generation een R voor 

horror en geweld en seks 

Badge of silence Maniac Cop III voor erg 
geweld, voor taal en wat drugs Kreeg voor
dien NC 17 mee, maar werd geknipt 

The family jewels voor seks en taal 
Hidden obsession voor seks en geweld 
Iron Hart voor geweld, en voor wat seks 

Out for blood voor geweld en drugs in
houd 

Sins of the night • voor stevige seks en taal, 
en voor geweld 

They bite voor seks en geweld, en voor 
sommig horror geweld 

Undefeatable voor geweld, én voor bloot 
en taal 

Week van 10 mei: 
Hof shots' Part deux voor seksueel ge

oriënteerde grappen, taal 
American Kickboxer 2 kreeg een R voor 

voortdurend geweld, en voor wat seks en 
gore taal 

Chaines heat 2 perverse seks situaties, 
geweld, taal en drugs 

Week van 17 mei: 
Dennis the Menace Deze Dennis kreeg 

PG mee, omwille van het feit dat de bengel 
Dennis soms met opzet schade berokkent, 
een onschuldig verlangen heeft tot pesten en 
door zijn soms dom en gedachtenloos ge
drag moeilijkheden veroorzaakt (Hij kan ze
ker met tot voorbeeld gesteld worden') 

Josh and SAM Na het horen van het 
bezwaar van de producent, blijft de kommis
sie bij zijn beslissing om een PG 13 te geven, 
omdat kinderen hier in erge gevaren komen 

Week van 24 mei: 
Jurassic Park PG 13 voor intensief Scien

ce Fiction terreur Waarschijnlijk skoort deze 
film in België Kinderen Toegelaten, kijk dus 
goed uit als hij in de zalen komt, want 
nachtmerries zijn verzekerd voor te jonge 
kijkers 

Wiliem Sneer 
(in vakantiesfeer) 

ADVERTENTIE 

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 

.m§ 

/ilpKintsPn tcest-
/ j . i l voot 100 per
sonen Groepen, 
on bussen op af
spraak tegen spe
ciale pri|zen - toe-
ristcnmcnii ?95 fr 

— Cambftl«u9 — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bru 

089/47.28.97 

J g 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 
Bl| vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratie. 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras • Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/S1.07.03 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 187 
HORIZONTAAL 

9 
10 
11 
12 
13 

15 

17 
18 

19 

Sportklub uit een landbouwstreek' (5) 
Konstateren, zoals je bi] ons herhaalde
lijk politieke debatten en gesprekken 
hoort beginnen (11) 
Zo iemand voert op handen en voeten 
oneerlijke konkurrentie (12) 
Was vroeger in iemands bezit (3) 
Wasten w/el, maar deden met de was (8) 
HIJ begint met een sprong (6) 
Ambtsgewaad (4) 
Zo'n bakbeest vervoeren brengt een ze
ker risiko mee (8) 
HUIS aan huis bezig met koopwaar kwijt 
te raken (6) 
Gewichtige en dure jongen i (3) 
IS ook gewichtig, behalve als er muziek 
bij hoort (4) 
Dit IS wel degelijk een blaasinstrument 
(5) 

VERTIKAAL 

1 Een klem ding, maar je kunt er ook uit op 
maken dat in een Afrikaans dorp regel
matig de rozenkrans wordt gebeden (16) 

2 Zo'n leergang moet vakbekwaamheid 
opleveren (9) 

3 Van koopwaren kun je een prima hoen
derhok maken (8 of 5, 3) 

4 Ontslagen (3, 2, 3, 5) 
6 Omkeren (12) 
7 Westvlaamse muziekgemeente (7) 

14 Meen/oudige weerklank (5) 
16 Je kunt erop staan of liggen, maar er ook 

al draaiend iemand mee bedotten (4) 
18 Het IS slordig om ons blad zo te noemen 

(2) 

OPLOSSING OPGAVE 185 
Horizontaal: 2 tramlijn, 4 mateloos, 8 
oogverblindend, 9 eist, 10 ander, 12 
schil, 13 naast, 14 ademen, 15 dor, 
16 noemer, 17wis 
Vertikaal: 1 laveren, 2 taalgeschiede
nis , 3 loopbaan, 5 spieden, 6 Neder
lander , 7 investeren, 8 overslaan, 11 
blieven 

Marcel Iserentant uit de Rietlaan 58 in 
8200 Brugge wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 185 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 
Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
187 ten laatste maandag 19 juli op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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31 MET TIEN 
Tot en met Hersenbreker 180 hebben 

m totaal 31 inzendsters en inzenders 
van minstens tien oplossingen een spe
ciale beloning verdiend Behalve de 
reeds eerder in WIJ vermelde namen 
betreft dit thans Els van Behingen (Duf
fel), Jef Dubois-Maesen (Neerharen), 

Ludgard Hemschoote (Brugge) en L 
Londers-Gevers (Vossem) 

Nog voor de jaarlijkse vakantie publi
ceren we de namen die het ook in de 
tweede ronde al tot tien punten wisten 
te brengen' 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Asielzoekers overspoelen Zaventem" 
las Ahasverus 
Vluchthaven 

„Dit is een prachtige Tour, Zulle!" 

Leysen pessimistisch: 
Ach va l-Gevaert 

Misschien kunnen de opgedoekte 
BSD-scouts in het Eurokorps 
worden opgenomen? 
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TELEVISIE 

TV1 
17.30 Vuurtoren, kinderprogr.; 17.52 Samson-
clips; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Gered 
door de bel, komische serie; 18.40 Vlaanderen 
Vakantieland, Rupelstreek en Gelderland; 19.20 
Joker- en lottotrekking; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, weekfinale 
20.30 Gevangen, TV-film 
22.00 Vandaag 
22.20 Sport op zaterdag 
22.50 To save a Child, TV-film 

ZONDAG 18 JULI 
^^^SMSSM^M 
TV1 
09.00 Samson; 17.00 Jonge veearts, gezinsserie; 
17.50 Samsonclips; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 
18.10 Wonderjaren, komisclie serie; 18.35 Under 
Southern Skies, dok. serie; 19.00 The Cosby 
Show, komischie serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
19.45 Sportweekend 
20.15 Pallieter, film 
21.50 Tourjoernaal 
22.20 Vandaag/Sport 
22.40 Ziggurat, kunstprogr. 

TV1 

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; 
13.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20.05 Meester, hij begint weer, serie 
20.40 Gunsmoke: The i^st Apache, 2-delige TV-
film 
22.05 Over m'n lijf, wetensch. serie 
22.35 Tips voor trips 
22.40 Vandaag 
23.05 Dame Edna, show-praatprogr. 

TV2 
14.50 Ronde van Frankrijk, Marsellle-Montpellier 

VTM 
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Robin of 
Sherwood, serie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Benidorm, serie (herhaling) 
20.00 The Young Indiana Jones Chronicles, serie 
20.50 Bonnie and Clyde, film 
23.40 Nieuws 
23.05 To catch a thief, film 

Ned. 1 
08.00 Alles kits, kinderprogr.; 17.53 Nieuws; 
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, verrassing; 
18.32 World of golf, kursus; 19.01 Hoe voelen we 
ons vandaag?, komische reeks; 19.30 All toge
ther now, komische serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 Backfield In motion, film 
22.03 Paradijsvogels, portretten 
22.39 There was a crooked man, film 
00.37 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.30 Onder invloed, jeugdfilm; 
18.00 Nieuws; 18.20 Top 40, hitparade; 18.55 
S.O.S. ter plekke, reddingsakties; 19.20 Veronica 
Reisgids, vakantiemag.; 19.50 Step by step, komi
sche serie 
20.20 Magnum P.I., serie 
21.10 Veronica goes Asia, reisverslagen 
21.40 The falcon and the snowman, film 
23.55 Countdown late, portret Kiss 
00.40 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 13.20 Studio sport; 17.35 Het 
meisje uit het jaar 3000, jeugdserie; 18.00 
Nieuws; 18.23 Het Oude Noorden, dramaserie; 
18.50 Studio sport; 19.15 Ungo, woordspel; 19.45 
The flying doctors, serie. 
20.35 Gewoon Toon, portret Toon Hermans 
21.30 Hoteldebotel, komische serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport 
22.45 Nova, aktualiteiten 
23.19 Kinsey, dramaserie 
00.10 Museumschatten 
00.20 Nieuws 

TV2 
14.40 Ronde van Frankrijk, Montpellier-Perpignan 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.10 Star Trek, the next gene
ration, SF-serie; 18.00 Nieuws; 18.05 The A-team, 
aktieserie; 19.00 Nieuws; 19.30 Benidorm, serie. 
20.00 Wiseguy, pilootaflevering 
21.45 Nieuws 
22.10 Love and Hate, film 

Ned. 1 
10.30 Eucharistieviering; 11.26 lOS Magazine; 
16.05 Muziek op zondag; 16.20 Tussen ziel en 
zekerheid, dok.; 16.50 Miniatuur - De plek; 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.09 Nijntje, teken
filmserie; 18.15 Sesamstraat, verkouden; 18.34 
Teenage health freak, jeugdserie; 19.01 Polo to 
pole, brandend zand; 20.00 Nieuws. 
20.15 Ook Dat Nog! extra, satir. konsumenten-
progr. 
20.51 Brandpunt, aktualiteiten 
21.22 Inspecteur Resnick, politieserie 
22.20 The mystery of Morse, dok. 
23.11 Belgen, dok. 
23.36 Nieuws 

Ned. 2 
08.53 Nieuws; 12.00 Masters of the game, Mi
chael van Praag; 12.25 KNVB-Jeugdvoetbaldag; 
.13.00 Nieuws; 17.45 Knoop in je zakdoek, teleac; 
'l 8.00 Nieuws; 18.10 The A-team, aktieserie; 19.00 
America's funniest home videos, gekke video's; 
19.23 TV-dokter; 19.24 Eksotisch koken, teleac. 
19.53 Cruel Doubt, dramaserie 
21.30 Tweede lijn, dok.: Ladyboys 
22.20 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 
08.00 Villa Achterwerk, kinderprogr.; 10.00 
Nieuws; 12.00 Studio sport; 18.30 Nieuws; 18.35 
Socutera; 18.45 Studio Sport; 20.00 Nieuws. 
20.15 Zomergasten, Lieve Joris 

TV2 
14.30 Ronde van Frankrijk, Perpignan-Andorra 
20.00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
20.35 De Groene Pracht van Europa, dok. serie 
21.25 Tips voor Trips 
21.30 Nieuws 
22.05 Tourjoernaal 
22.35 Crush, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Loveboat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, detektiveserie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.55 Zomerrust, serie 
21.25 Melrose Place, serie 
22.15 Nieuws 
22.35 Telefacts, aktualiteiten 
23.10 The trials of Rosie O'Neill, advokatenreeks 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
slapen gaan; 18.33 Parker Lewis, jeugdserie; 
18.59 Steil achterover, komische serie; 19.26 Ge
zond de zomer door, gezondheidsmag.; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Taxi, ontmoetingen 
21.22 Hier en nu, aktualiteiten 
21.53 Voyage of terror, 2 delige TV-film 
23.24 Miniatuur 
23.35 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Matinee klassiek; 17.30 
Wetenswaardevol met Wubbo Ockels, geologie; 
17.51 Rikkie de Raaf, tekenfilm; 18.00 Nieuws; 
18.20 De Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
18.46 Bekijk het maar, kinderprogr.; 19.31 Ameri
ca's funniest home videos, gekke video's. 
20.03 Te land, ter zee en in de lucht, spelshow 
20.59 Schone Schijn, komische serie 
21.34 Wonder boven wonder, dramadoku. 
22.25 Tros Aktua, aktualiteiten 
22.54 Classieclip 
22.59 Het elfde uur, hoogtepunten praatshow 
23.53 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 14.30 Ronde van Frankrijk; 18.00 
Nieuws; 18.18 Parabolic people, heroes; 18.22 
The essential history of Europe, Engeland; 18.55 
Studio sport; 19.20 TV & de muzen, John Wyver 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, duidingsmag. 
23.06 Two belles, dokudrama 
23.46 Nieuws 
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TELEVSE 

TV1 
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 Toespraak door de koning en Nieuws. 
20.10 Kapers op de kust, schattenjacht 
20.15 Schone Schijn, komische serie 
20.45 Margriet, praatshow 
22.00 NV De Wereld, reportagemag. 
22.35 Tips voor trips 
22.40 Vandaag 
23.05 Een week op cel, dok. 

TV2 
19.30 Toespraak door de koning en nieuws 
20.10 Het interbellum, literaire dok. serie 
20.35 Mijn hart is vol muziek, vrijetijdsbesteding 
21.35 Tips voor trips 
21.40 Nieuws 
22.10 Tourjoernaal 
22.40 La guerre du leu, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, detektiveserie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.30 The Flying Doctors, serie 
21.25 EIn Schloss am Wörthersee, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 Special Squad, politieserie 
23.35 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
vissen; 18.323 Het grote dierenrijk, nijlpaarden en 
neushooms; 18.59 The Arctic, natuurserie; 19.30 
Growing pains, komische serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 Schaduw van het water, TV-film 
21.32 Televizler special, China, een ontwakende 
reus 
21.59 Birds of a feather, komische serie 
22.38 Rondom TIen, medische missers 
23.16 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.10 Kalverliefde, jeugdfilm; 
18.00 Nieuws; 18.20 Countdown, popmag.; 18.50 
Empty nest, komische serie; 19.20 Veronica film 
en video. 
19.50 One crazy summer, film 
21.25 Veronica goes Asia, reisverslagen 
21.55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.25 De Wrekers, spionageserie 
23.10 Geld en effektenhandel, teleac 
23.15 De geschiedenis van het geld, teleac 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.18 Antllllaans 
verhaal, dok.; 18.52 Studio sport; 19.22 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws. 
19.55 Brooklyn Bridge, komische serie 
20.26 De volgende stap, dok. 
21.25 2-metersessies, muziekserie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.01 Tribeca, serie 
23.53 Nieuws 

TV1 
15.30 Nationaal defilee, rechtstreekse reportage; 
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, schattenjacht 
20.05 Married with children, komische serie 
20.30 Derrick, misdaadserie 
21.30 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21.55 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22.30 Tips voor trips 
22.35 Vandaag 
23.00 De NIeuwsjongens, komische serie 

TV2 
14.00 Ronde van Frankrijk, Andorra-St.Lary Sou-
lan 
20.00 Boulevard: Blij dat ik reed!, dok. serie 
20.30 Impressies van een verre oceaan, dok. serie 
21.25 Tips voor trips 
21.30 Nieuws 
22.00 Tourjoernaal 
22.30 It's always fair weather, film 

VTM 
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Magnum, 
detektiveserie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van For
tuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Baywatch, serie 
21.25 Jake and the Fatman, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 High School U.S.A., film 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
droevig/blij; 18.33 Flipper, jeugdserie; 18.57 Koud 
zweet, jeugdfilm; 19.28 Markant achterland, ach
tergrondreportages; 20.00 Nieuws. 
20.25 Lilac bus, film 
21.48 Brides of Christ, dramaserie 
22.50 Dertigers, serie 
23.37 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.47 Kelly, jeugdserie; 19.12 
De natuur van Tasmanlè, dok.; 19.55 Gospel 
Holland, muzikaal portret. 
20.23 Tijdsein, aktualiteiten 
20.53 Een wereld van verschil, bijbelstudie 
21.21 Sam and Sarah, TV-film 
22.46 Antenne: hoop voor Haïti, dok. 
23.38 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, komische serie; 18.50 
Studio sport; 19.15 LIngo, woordspel; 19.47 Zeg 
'ns AAA, komische serie. 
20.17 Twee voor twaalf, kwisprogr. 
21.00 Nieuw Amelands peil, nieuwsoverzicht 
21.10 Tekens op de vloer, dok. 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.05 Law and order, misdaadserie 
23.47 Museumschatten 
23.53 Nieuws 

TV1 
17.25 De wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam-
sonciips; 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, schattenjacht 
20.05 De huisdokter, serie 
20.55 De Prehistorie, Will Jura 
21.25 Panorama, aktualiteiten 
22.25 Tips voor trips 
22.30 Vandaag 
22.55 Kijk uit, verkeerstips 
23.00 Night Court, serie 

TV2 
10.30 Ronde van Frankrijk, Tarbes-Pau 
20.00 Het Interbellum, literaire dok. serie 
20.25 Tekens: Pieter Breughel de Oude, dok. 
21.25 Tips voor trips 
21.30 Nieuws 
22.00 Tourjoernaal 
22.30 Renegades, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, detektivesene; 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, westernserie 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
taal; 18.33 Parker Lewis, komische serie; 18.59 
Ja, natuurlijk, natuurdok.; 19.50 Pink Panther; 
20.00 Nieuws. 
20.25 Jessica Fletcher, serie 
21.17 Kenmerk, aktualiteiten 
21.47 Wilde Ganzen 
21.55 Oostenwind, vertelling 
22.22 Jonge mensen op het koncertpodlum 
23.02 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.44 Peter, sketches; 18.53 
Kelly, jeugdserie; 19.18 Gospel Holland, muziek-
progr. 19.48 Overal en nergens, het verhaal van 
Corky 
20.21 Van Muleshoe naar Galveston, natuurdok. 
21.14 Vers van de pers, kwis 
21.39 De piramiden van Peru, dok. 
22.26 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22.35 Zomeravondzangvlerdaagse, koorzang 
23.21 882882, praatprogr. 
23.51 Klussen in huis, teleac 
23.56 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. 
19.48 In voor- en tegenspoed, komische serie 
20.20 Perfect Witness, TV-film 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.04 De speurder, politieserie 
23.51 Natuurmoment 
23.58 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 23 JULI 
TV 1 
17.28 Prins Valiant, tekenfilmserie; 17.52 Samson-
ciips; 17.55 Tik tai<; 18.00 rjieuws; 18.10 iVlooi en 
meedogenioos, serie, 18.35 Secrets, serie; 19.03 
Buren, serie; 19 25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20.05 lUoeders mooiste, komische serie 
20.35 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21.00 De Fabriek, serie 
21.50 Tropical Heat, aktieserie 
22.40 Tips voor trips 
22.45 Nieuws 
23.10 Dangerous curves, sene 

TV2 
13.35 Ronde van Frankrijk, Orthez-Bordeaux 
20.00 Vlaanderen Vakantieland, Villers-Rixensart-
Lin-Limal/Tunesië 
20.40 Herover de aarde: Het huis van de toe
komst, dok. 
21.30 Tips voor trips 
21.35 Nieuws 
22.05 Tourjoernaal 
22.35 Zoeken naar Eileen, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, detektiveserie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantlekriebels, zomermag. 
20.30 Soundmixshow, nieuw talent 
21.35 Booker, serie 
22.25 Nieuws 
22.50 Kommisar Schimanski, politieserie 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
kiezen; 18.32 Flipper, jeugdsene; 19.00 Teken-
filmfestival ; 19.08 Star Trek, the next generation, 
SF-serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 100 Wat?!, spelshow 
21.12 The Saint, avonturensene 
22.07 De tijger slaat toe, dok. 
22.47 In de herhaling. De val 
23.25 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.22 Zoovenlers, 
nijlpaarden; 18.56 Candid Camera; 19.22 'Allo 
'Allo, komische serie. 
19.58 America's funniest home-video's, gekke 
video's 
20.27 Stank voor dank, komische serie 
21.03 Blind date, spelshow 
21.52 Lach mee met André, terugblik 
22.38 In the heat of the night, misdaadserie 
23.29 Ruby Wax ten voeten uit, praatprogr. 
00.04 Moord in extase, film 
01.40 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 13.35 Ronde van Frankrijk; 18.00 
Nieuws; 18.15 All along the watchtower, John 
Trudell; 18.51 Studio sport. 
19.25 Singin' in the rain, film 
21.12 North Sea Jazz Festival 1993, rechtstreeks 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA 
23.01 The China Syndrome, film 

Jacqueline Romtnerts en Eddy Brugman tn Verhaverts Pallieter. Zondag 
18 juli op TV 1, om 20U.15. 

ZATERDAG 17 JULI 

BONNIE AND CLYDE 
Trendzettende gangsterfilin van Ar

thur Penn (1967), gebaseerd op de 
terreur van de Barrow Gang in het 
begin van de krisisjaren dertig. Met 
Warren Beatty en Faye Dunaway als 
fraai boevenduo. (VTM, om 20u.50) 

ZONDAG 18 JULI 

PALLIETER 
Na Rolande met de Bles en De Loteling 

waagde Roland Verhavert zich in 1975 
aan de verfilnninig van een andere l<las-
sieke Vlaamse roman: Pallieter van 
Felix Timmermans. Hugo Claus schreef 
het scenario en maakte van de levens
genieter (Eddy Brugman) een groene 
jongen die het opneemt tegen milieu-
verpesters. (TV 1, om 20u.15) 

MAANDAG 19 JULI 

LA LECTRICE 
Een uitstekende Franse film (1988) 

met Miou-Miou als een vrouw die zoda
nig van lezen houdt dat ze er haar 
beroep van maakt en mensen tegen 
betaling hun geliefkoosde boeken gaat 
voorlezen. Zoals in alle films van Michel 
Deville is een vleugje erotiek nooit weg. 
(RTBf, om 20U.15) 

DINSDAG 20 JULI 

STRIJD OM 
HET VUUR 

Met La guerre du feu verfilmde Jean-
Jacques Annaud (1981) een „onver-
filmbaar" gegeven: twee oerstammen 
in het Stenen Tijdperk leveren strijd om 

het vuur. Deze erg originele film weet 
zonder dialoog ook humor en ontroe
ring over te brengen en steeds parodie 
te vermijden. (TV 2, om 22u.40} 

WOENSDAG 21 JULI 

IT'S ALWAYS 
FAIR WEATHER 

Drie oorlogsveteranen zien mekaar 
na jaren opnieuw en kunnen alleen 
maar konstateren dat ze niets met el
kaar gemeen hebben. Toch levert dat 
enkele fraaie, onvergetelijke musical-
nummers op. Een Amerikaanse film 
van en met Gene Kelly uit 1955. (TV 2, 
om 22U.30) 

DONDERDAG 22 JULI 

RENEGADES 
Amerik. politiefilm van Jack Sholder 

(1989) waarin een politieman (Kiefer 
Sutherland) en een Lakota-indiaan 
(Lou Diamond Phillips) samen achter 
een boef aangaan waarmee ze beiden 
nog een rekening te vereffenen heb
ben. Non-stop aktie, maar ook non-
stop clichés. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 23 JULI 

ZOEKEN NAAR 
EILEEN 

Ned. film van Rudolf van den Berg 
(1987) met Tom Hoffman en Lysette 
Anthony. Na de dood van zijn vriendin 
valt een door verdriet verscheurde jon
geman van de ene verrassing in de 
andere, tot hij een jaar later een ander 
meisje ontmoet dat als twee druppels 
water lijkt op zijn overleden vriendin. 
(TV 2, om 22U.35) 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
7 WAASMUNSTER: Barbecue op de terreinen van 
de Hollandse Molenwijk, om 19u Kaarten bij Patrick 
D'Haese, Sousbeekstraat 59, Antoine van Goe-
them, Rivierstraat 64 of Envin Verdurmen, Kapelwijk 
24 Org Amedee Verbruggenkring 
29 ST.GILLIS-WAAS: Met de A Verbruggenknng 
naar IJzerbedevaart en bezoek aan Oudenaarde 
Reiskosten 200fr,-12j 100fr Info en inschrijvin
gen voor 21/8 bij L De Munck (770 57 87), R De 
Grave (770 70 62), A Kegels (773 49 98), A Maes 
(770 63 80), M D'Hollander (779 75 36), T Van 
Landeghem (772 26 23) of M Aerssens (772 39 27) 

POËZIE, KLEINKUNST EN 
BEELDENDE KUNSTEN 
TIJDENS 
DE GENTSE FEESTEN 

Van zaterdag 17 tot en met maandag 26 juli 
vertolkt Jean-Pierre Roosen in Arce gedictiten uit de 
dichtbundel ,,Gedachtenloopjes zacht hardt" die 
in september '92 op de markt kw/am Tevens zingt 
hij eigen kleinkunstliederen, zichzelf op gitaar bege
leidend 

,,Gedachtenloopjes zacht hardt' verloopt als 
volgt Het hoofdstuk Zwerfstenen is een meditatieve 
Odyssea van een ,.zwerver in vi/oorden" Regencij-
nen belicht de striemende en opbeurende invloed 
van de regen op de zwerver In het afsluitend 
hoofdstuk ,,Poëtica erotica, poëtica amorosa" ne
men de gedachten een loopje in de wereld van de 
liefde met haar zowel gekende als onvenwachte 
hoogten en laagten Door de liefde voelt de zwerver 
zich tenslotte thuis in zichzelf 

Verder brengt Jean-Pierre Roosen ook een stuk 
uit De kasseienkeizers Voor dit programma over de 
rand van de samenleving en thuislozen in het 
bijzonder, schreef voornamelijk Mare van Caelen-
berg de teksten 

De avonden gaan telkens van 17 tot 18u 30 door 
in de Theaterzoldler van Area, Sint Widostraat 3, 
9000 Gent De toegangsprijs bedraagt 250 fr (200 
voor studenten en 150 voor andere kortinghou
ders) 

Reservaties Area 09/225 18 60 of Free Time 
09/233 73 33 

DIRK MARIENS 

Tijdens de Gentse Feesten brengt Area i s m 
Vlink van 17 tot en met 26 juli een tentoonstelling 
met schilderijen van Dirk Martens ("Gent, 1959) De 
schilder brengt eigentijdse non-figuratieve kunst via 
acrylverfschilderijen De ondergrond is tastbaar 
door cement en lijmobjekten opgehoogd De be
heerste pastelkleuren van oker en geel grijpen in 
mekaar om dan mekaar weer te verlaten 

Eerder stelde Dirk Martens individueel tentoon te 
Destelbergen in het najaar van 1992 

MIGRANTENKINDEREN 
SCHAVEN NEDERLANDS BIJ 

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 
organiseert de Provinciale Onthaaldienst voor Gast
arbeiders/Regionaal Integratiecentrum (POG/RIC), 
op initiatief van Frieda Brepoels, gedeputeerde voor 
Welzijn, voor Limburgse migrantenkinderen van ± 
10 tot 12 jaar taaivakanties in gastgezinnen in 
Limburg 

Voor vele migrantenkinderen zijn de mogelijkhe
den om de Nederlandse taal te spreken eerder 
beperkt Dit geldt vooral in de schoolvakanties 
Daarom wil mevr Brepoels deze kinderen de gele
genheid geven tijdens de zomervakantie een aantal 
dagen in een Nederlandstalig Limburgs gastgezin 
door te brengen Doorheen konversaties krijgen de 
kinderen ekstra taaiaandacht en kunnen ze op een 
ontspannen manier de taal oefenen Tegelijkertijd 

„GROEN IERLAND" 
NAAR OOSTENDE 

Na een suksesrijke Iers-Vlaamse dag te Veurne, 
georganiseerd door het Rodenbachfonds West-
Vlaanderen, wordt de tentoonstelling Groen Ierland, 
Gouden Hart naar Oostende gebracht 

Deze tentoonstelling gaat door in Huize Louise-
Marie in de Langestraat en dit van 9 tot 15 augustus 
1993 De tentoonstelling is elke dag te bezichtigen 
van 9 tot 12 uur 

Meer inlichtingen bij Rodenbachfonds West-
Vlaanderen, Provinciaal sekretariaat. Aartshertog
straat 4 te 8400 Oostende (tel 059/50 84 80) 

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, ven«elkomd 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 een frisdrank voor 180 fr 

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

BRABANT 

doen ze nieuwe ervaringen op en kunnen ze op een 
andere manier kennismaken met het gezinsleven in 
de Vlaamse gastgezinnen 

Hiervoor zoekt het Provinciebestuur nog gastge
zinnen Wie gedurende een aantal dagen een kind 
bij zich wil opnemen kan terecht bij Andre Evers, 
POG/RIC, Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 
Hasselt (011/23 81 50) Elk gezin dat zich aanbiedt 
wordt persoonlijk gekontakteerd en krijgt alle nodi
ge informatie 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 

17 STENE: VU-Stene viert 25 jaar fietsend Af
spraak om 15u aan De Vlasschaard, om samen met 
minister Sauwens naar Zandvoorde te fietsen Daar
na terug naar De Vlasschaard waar het avondmaal 
wacht Deelname fietstocht 20 fr (verzekering), 
maaltijd 450 fr (koude schotel -f 2 glazen wijn), 
kinderschotel 180 fr ( T 1 frisdrank) Inschrijven en 
info bij VU-Stene 

AUGUSTUS 
8 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 Verzamelen voor 
wandeling te Diksmuide o I v Rik Willaert Org 
Wandelklub Vlaams Huis 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om 20u zesde kaarting 
Org Kaartersklub De Vlaamse Vrienden 
21 IZEGEM: Vlaams Zomerfeest in kasteel en 
domein Wallemote Om 20u optreden Hank Taylor 
and his Blue Cats Vvk 100 fr, kassa 120 fr Ook op 
22/8, om lOu wandeling in de zuidhoek van 
Izegem Zelfde uur voetbalmatch VC Vlaams Huis 
tegen een gelegenheidsploeg 's Middags barbe
cue en aperitief Vooraf inschrijven (volw 300 fr, 
kind 150fr) Vanaf 13u schattenjacht Koffietafel 
en taart Om 18u opstijgen warme luchtballon 
Org VU, VUJO, FW, VWG, Wandelklub Vlaams 
Huis en Kaartersklub De Vlaamse Vrienden 
29 IZEGEM: Vlaams Huis, 4u voettocht naar Diks
muide t g V de IJzerbedevaart Org Wandelklub 
Vlaams Huis 

ADVERTENTIE 

AUGUSTUS 

29 LENNIK: Daguitstap naar IJzerbedevaart en na 
15u geleid bezoek aan Brugge Busreis leden VU 
Lennik 150 fr, met-leden 250 fr Info en inschrijvin
gen 02/532 42 51 of 532 16 23 Org VU-Lennik 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

'a/l 
Berg 17 B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/81 09 08-041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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

kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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SUPERSTORT VAN BINKOM: 

TOPJE VAN AFVALBERG 
ANTWERPEN 

JULI 

31 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 f r p p Inschnj-
ving ter plaatse Iedereen welkom i 

AUGUSTUS 

1 MERKSEM: Dagtnp met de Vlaamse Kring Groe-
ninghe naar Planckendael, per trein en boot In 
schnjvingsprijs 450 fr p p Info bij Ronnie Herbosch 
(telAax 03/647 11 74) 
6 MERKSEM: Werkvergadenng van de Vlaamse 
Knng Groeninghe n a v tentoonstelling van kunst 
en hobby op 28 en 29/8 a s m Vlanac Om 20u in 
Vlanac, Bredabaan 360 Alle potentiële tentoonstel-
Iers zijn welkom Info Ronnie Herbosch 
(03/64711 74) 

MECHELSE VLD: 
DE BURGER BETAALT 

Met verbazing hebben de Mechelse VU Jongeren 
kennis genomen van de penkelen die zijn ontstaan 
m b t de ten onrechte uitbetaalde pensioengelden 
aan de 2 voormalige PW-schepenen, de heren 
Vandenwaeren en Vande Velde 

Iedereen weet dat pensioen een van overheids
wege toegekende vergoeding voor bewezen dien 
sten IS, een gage aan op non-aktief geplaatsten 
Volgens ons weten zijn beide heren nog aktief, meer 
zelfs, geven ze zonder schroom regelmatig aan dat 
ZIJ ook in volgende koalitie een vooraanstaande rol 
willen gaan spelen, hierbij met door enig vleugje van 
bescheidenheid of respekt voor de nog te raadple
gen kiezer gekenmerkt 

Aangezien burgemeester Vanroy zelf z'n fout 
terzake heeft toegegeven en voornoemde heer
schappen uitdrukkelijk op de hoogte werden ge 
bracht van de onregelmatigheid, stellen de VU 
Jongeren van Mechelen dan ook voor dat de ten 
onrechte gestorte sommen integraal worden terug
betaald 

Hoewel de Mechelse VLD'ers ook in het recente 
verleden al meermaals blijk gaven van een weinig 
,,vernieuwend" gedrag wat betreft daden, maar 
verbaal wel hun nationale voorzitter volgden (nadat 
die al eens had moeten ingrijpen), dun/en de VU 
Jongeren hopen dat zij zonder morren de hen met 
toegekende bedragen onmiddellijk zouden terug
storten 

Vermits wordt beweerd dat naast de belangen 
van de burger ook de belangen van Vlaanderen de 
VLD nauw aan het hart liggen, kan men dit mis
schien ook simbolisch doen voor 11 juli, de Vlaam
se feestdag i 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr geboren 22 10 72 Kwalifikatie-
getuigschrrft kantoorautomatisenng Zoekt werk in 
de omgeving van Brussel 0/Ref 920135 Voor 
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Jonge tandtechnikus zoekt kon-
takt voor het beoefenen van zijn specialiteit in 
openbare of private instellingen Voor verdere infor 
matie gelieve kontakt te nemen met senator dr J 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal, 
tel 02/569 16 04 of 02/515 87 09 

Landelijke streken lijken een biezondere aantrek
kingskracht te hebben op ruil en andere verkave 
laars, bouwpromotoren, golfterreinaanleggers en 
dumpers van huis- en ander afval Zo ook het 
Hageland waar de interkommunale InterLeuven (IL) 
ter hoogte van Kerkom, deelgemeente van Bouter 
sem, in de oude zandgroeve van Bijvoorde een 
superstort wil organiseren Dies werd het aktiekomi 
tee Geen stort in Kerkom opgericht, later het waak-
zaamheidskomitee Leefbaar Boutersem genoemd, 
met de bedoeling de mogelijke bedreigingen van 
het woonmilieu in het oog te houden Bedreigingen 
zijn er genoeg rechttrekking van de Veipe, aanleg 
van de TGV, ruilverkaveling, golfterrein 

Jongste dreiging is de aanleg van een superstort 
in het reeds veel geplaagde Kerkom Wat de bewo
ners biezonder hoog zit is dat een stedelijk Leuvens 
probleem op het Hageland wordt afgewenteld, 1/3 
van het huisvuil is uit Leuven afkomstig, 5 van de 7 
direktieleden en 4 van de 7 provinciale afgevaardig 
den die in 1985 de beslissing namen waren Leuve 
naars Dit is mogelijk dank zij een vreemde koalitie 
van belanghebbenden die tegelijk rechter en partij 
spelen in instellingen met nagenoeg onkontroleer 
bare macht InterLeuven, Gom, Bestendige deputa 
tie, daarbij geholpen door plaatselijke slippendra 
gers Hoe gretig het Leuvense stadsbestuur naar 
Kerkom kijkt bewees het door het gemeentebestuur 
van Boutersem een kwaje brief te schrijven omdat 
de gemeenteraad het aandurft zich tegen de aanleg 
van het stort te verzetten 

„GEEF ONS EEN ZANDGROEVE..." 

Door de vergunningsaanvraag van de interkom
munale voor de uitbating van de stortplaats is het 
Leuvense afvaldossier in een stroomversnelling ge
komen De Volksunie van het arrondissement Leu
ven werkte een eigen standpunt uit 

De afvalproblematiek in het arrondissement Leu
ven IS een oud en politiek rot dossier De Hageland 
se zandgroeven dienen reeds lang als goedkope 
vuilnisbelt voor InterLeuven Nu heeft IL de ogen 
laten vallen op de zandgroeve van Bijvoorde in 
Kerkom, een stort met grootse allures want nu gaat 
het met meer om 10 hektaren om maar om een 
vuilnisbelt van 52 ha met een uitbatingstermijn van 
20 tot 25 jaar 

Reeds in 1985 waarschuwde toenmalig senator 
Guido Janzegers voor het gevaar 

G. Janzegers -.„Wii vonden de tijd np om andere 
oplossingen voor het afvalprolbeem maar de inter 
kommunale liet het probleem rotten door uitstellen 
en afwentelen Daarbij schuwde men geen chanta
ge, zo van geel ons een zandgroeve of we laten het 
huisvuil op de stoep staan De interkommunale-
voorzitter Mereken vond het zelfs nodig op een 
avond m Lubbeek te verklaren dat de inwoners 
anders hun huisvuil konden opeten " 

MISLUKT PREVENTIEBELEID 

In 1985 bepleitte Janzegers twee maatregelen 

G. Janzegers: „In samenwerking met een Ker-

komse jongerenorganisatie werd gedurende meer 
dan een jaar selektief papier, metaal en hout opge
haald Op een bevolking van 850 mensen werd 
30 360 kg papier verzameld Vermits groente-, fruit
en tuinafval in een landelijke gemeente naar de 
mesthoop of de dieren gaat en flessen naar de 
wijngilde kwam alleen verpakkingsplastiek en iso-
mo in de vuilniszak terecht tJlaar het initiatief kreeg 
geen steun van het gemeentebestuur Het opstape
len van het papier in het jeugdhuis, eigendom van 
de gemeente, was voor het gemeentebstuur zelfs 
een gelegenheid om het lokaal af te breken " 

Een tweede maatregel was de opnchting van de 
VW-Boutersem Deze beoogde door middel van 
allerhande rekreatiemogelijkheden en feesten het 
grondgebied zo aantrekkelijk te maken dat het 
opnchten van een stort onmogelijk werd 

EEN NIEUWE SITUATIE 

Dit kon echter met verhinderen dat InterLeuven 
bleef aandnngen om de zandgroeve van Bijvoorde 
te gebruiken De interkommunale heeft ondanks 
veel mooie woorden over rekuperatie en verwerking 
van afval alle krediet verloren Tussen de ,,model-
storten " van de interkommunale (Nijselborre, de 
Vossel en Pellenberg) op papier en de werkelijkheid 
ligt een groot verschil 

Enige geruststelling kan zijn dat het gemeenteb
stuur van Boutersem op 11 juni j I het voorstel 
goedkeurde om van de zandgroeve een natuurge
bied te maken Maar of dat 100% sluitend i s ' Daar 
heeft Janzegers zo zijn bedenkingen bij 

G. Janzegers: „Uit onze vroegere tussenkom
sten in de Vlaamse raad weten we dat stortplaatsen 
zich in ontginnings- en landbouwgebieden, woon-
uitbreidingszones en natuur- en parkgebieden 
kunnen bevinden Er moeten dus sterkere garanties 
komen Zo zou men de zandgroeve na bestem
mingswijziging, kunnen integreren in een geklas
seerd landschap, dat van de Velpevallei ' 

DE VELPEVALLEI 

Vandaar dat Janzegers pleit voor de koppeling 
van het zandgroevedossier aan dat van het Velpe-
dossier 

G. Janzegers: „Reeds in 1978 toen er sprake 
was om de VeIpe recht te trekken werd er voorge
steld om het dossier aan beschermingsvoorstellen 
van Demer- en Getevalleien te koppelen Sommige 
rangschikkingen zijn reeds rond, andere nog met en 
dat IS te wijten aan onderbemanning van de dien
sten ' 

De zandgroeve van Bijvoorde staat op het ge
westplan aangeduid als ontginningsgebied met 
landbouw als nabestemming, dat stelt een pro 
bleem 
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De Binkomnaars willen geen stort in Kerkom, in de buurt van de grens met Kerkom. 
Kristien D'aes verwoordt het protest. (foto vum) 

G. Janzegers: „Normaal worden ontginningsge-
bieden nooit als landschap gerangschikt. Vandaar 
dat de beslissing van de gemeenteraad van zeer 
groot belang is. Eens minister Kelchtermans daar
voor zijn akkoord geeft is er geen probleem meer 
om dit gebied aan de Velpevallei te hechten en zo 
mee te klasseren of te rangschikken." 

En volgens Janzegers zijn er genoeg redenen om 
de zanggroeve in haar ontgonnen staat te klasse
ren, met alleen omwille van de rijke fauna, flora of 
landschappelijke waarden. Janzegers verwijst naar 
eertijdse Hagelandse industriële aktiviteit. De zand-
grove van Bijvoorde heeft namelijk haar naam 
gegeven aan de beroemde witte zand, het Soî en 
Tongeriaan, dat o.m. voor het strooien van zandta-
pijten werd gebruikt. 

SUPERSTORT? 

Op dezelfde perskonferentie lichtte provincie
raadslid Herman Van Autgaerden de VU-motie over 
het stort in Kerkom toe. 

De VU-fraktie in de provincieraad formuleert toe
komstgerichte voorstellen omtrent de stortproble-
matiek in Brabant. Een onderdeel daarvan is dat 
naast hergebruik en kompostering van het afval de 
resten op de meest milieuvriendelijke en land-
schapssparende wijze moeten verwerkt worden. De 
fraktie is van oordeel dat voor de venwerking een 
derde-generatie verbrandingsoven aangewezen is 
en dat in afwachting van zo'n oven de bestaande 
stortmogelijkheden maximaal moeten benut wor
den, zonder echter nieuwe superstorten aan te 
leggen. 

H. Van Autgaerden: „De plannen van InterLeu-
ven getuigen niet van groot geloof van de interkonh 
munale in haar eigen plannen voor rekuperatie, 
hen/i/erking en kompostering. De overdimensione-
ring van het stort in Kerkom wekt de vrees dat het 
om een superstort voor héél Vlaams-Brabant gaat. 

Wat de nabestemming van het ontzavelde terrein 
betreft vindt de VU-fraktie dat het gebied in land
bouw- en natuurgebied moet gewijzigd worden en 
samen met de Velpevallei als regionaal landschap 
moet vastgelegd worden." 

Woordvoerder Van Autgaerden vraagt de provin
cieraad zich solidair te verklaren met de Boutersem-
se bevolking en dat de provincieraad haar vertegen
woordigers in InterLeuven moet aanmanen het 
standpunt van de bevolking te verdedigen. Tevens 
roept hij de provincie op dat alle gemeentebesturen 
van Brabant aan een selektieve venwerkingsmetode 
van huishoudelijk afval zouden werken en één 
kontainerpark per 10.000 inwoners zouden uitbou
wen. Eén zo'n instelling per gemeente is inderdaad 
met te veel 

Haar vertegenwoordigers in het direktiekomitee 
van de interkommunale vraagt de VU o.m. een 
samenhangend en globaal plan om een doorgedre
ven selektiviteit bij de ophaling en de verwerking 
van de huishoudelijke afvalstoffen te realiseren. 
Daardoor kan in het arrondissement een belangrijk 
tewerkstellingsprojekt voor werklozen i.v.m. herwin
ning en rekuperatie van de zgn. droge fraktie van 
het huishoudelijk afval venwezenlijkt worden. 

Tot slot vraagt de VU de bestendige deputatie 
elke vergunningsaanvraag voor de oprichting van 
nieuwe stortplaatsen in de provincie te weigeren 

De zaak van het superstort is ook een test voor de 
demokratie. Op de perskonferentie werd dan ook 
gevraagd om InterUeuven politiek te saneren. O.m. 
omdat IL zich met stoort aan uitbatingsvoonwaarden 
van stortplaatsen, noch aan de beleidslijnen van 
OVAM. De aansprakelijkheid inzake milieurecht 
moet evengoed voor interkommunales spelen als 
voor partikuliere stortaktiviteiten 

Tot slot verwoordde Luk Vanhorenbeek het 
standpunt van VU-arrondissment Leuven. 

- Geen nieuw stort in Vlaams-Brabant, 

- Drastische beperking van huishoudelijk afval 
door gescheiden ophaling, 

- Een 3de generatie-verbrandingsoven met slui
tende waarborgen, 

- Dnngende ingebruikname van de geplande 
komposteringsinstallatie, 

- Start van de rangschikkingsprocedure voor het 
gebied van de bovenloop van de Velpe. 

Met deze perskonferentie bewees de VU van het 
arrondissement Leuven de zaak van het superstort 
van Binkom ernstig en deskundig aan te pakken, 
helemaal anders dan de slogantaai die Agaiev in 
deze ten beste geeft Volgende week gaan wi) na 
hoe de gemeente Herent als eerste Brabantse 
gemeente aan georganiseerde henwinmng van afval 
doet. 

(mvl) 

- Wie meer wil weten omtrent het VU-stand-
punt over de stortplaats in Kerkom en het Leu
vense afvaldossier richt zich tot het arr. sekreta-
riaat, Boutersemstr. 5 te 3211 Binkom (016/ 
63.59.05). 

De dames en heren van InterLeuven denken er duidelijk anders over, maar in Boutersem 
is iedereen ervan overtuigd: „verboden te storten!" in de zandgroeve van Bijvoorde... 

(foto WIJ) 
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WEDERWOORD 

PROJEKT (1) 
Met verbijstering stel ik de afl<euring door 

senator Valkeniers e.a. vast van het zopas 
voorgestelde maatschappelijk programma 
van de VU. 

Het zijn precies deze uitgangspunten die 
het voor mij al die jaren de moeite loonden 
om bij de VU te blijven, uitgangspunten die 
trouwens herhaaldelijk in partijkongressen 
herbevestigd werden. 

Het is onbegrijpelijk dat deze personen nu 
in het defensief gaan. 

C. Cool, Relegem 

PROJEKT (2) 
Graag feliciteer ik via deze weg Bert An-

ciaux en zijn medewerkers voor de manier 
waarop de inhoudelijke vernieuwing van de 
VU wordt voorbereid. 

Eindelijk krijgen de individuele VU-leden de 
kans om rechtstreeks deel te nemen aan de 
besluitvorming in de partij. Het werd hoog 
tijd. 

Ook wil ik de voorzitter gelukwensen voor 
zijn gedurfde uitspraken in het Humo-inter-
view. Sommige uitspraken hebben me echt 
ontroerd. 

In onze samenleving moet inderdaad veel 
meer ruimte worden vrijgemaakt voor de 
beleving van gevoelens en geborgenheid. 

ADVERTENTIE 

Het standpunt dat kreativiteit en fantasie 
meer moeten gewaardeerd en gestimuleerd 
worden in het onderwijs, onderschrijf ik volle
dig. 

Erwin Meulepas, Antwerpen 

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

INLEVEREN 
Ongelooflijk maar waar, het onderwijs in 

Vlaanderen moet weer eens inleveren. En 
nochtans heeft Wilfried Martens ooit gezegd: 
,,We zijn aan het einde van de tunnel!". 

Dit Belgenland is op sterven na dood: 
failliet! En toch heeft Dehaene miljoenen veil 

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 

voor de politieke partijen. En toch heeft 
Delcroix miljarden over voor de aankoop van 
nieuw overbodig legermateriaal. 

En toch krijgen de sindikaten miljoenen 
toegeschoven om hun administratie te be
kostigen. 

En toch blijven er jaarlijks miljarden van 
noord naar zuid schuiven. 

Moesten wij Vlamingen kunnen beschik
ken over die 90 miljard die in tien jaar tijd naar 
het zuiden werden gepompt... dan konden 
we ons onderwijs betalen. 

Laat ons mekaar niets wijsmaken zoals de 
Nederlandsonkundige Waal en minister met 
nationale bevoegdheid Anselme probeert te 
doen: ,,Er komt een tijd dat Wallonië Vlaan
deren zal moeten steunen". Als die tijd er is 
dan zegt het socialistische Wallonië van Spi-
taels: „Salut en merci... maar niet met ons!". 

Al de rest is flauwekul I 

W. Rosiers, Neeroeteren 

SPIJTIG MAAR WAAR 
Uw geklaag over het Frans aan onze kust is 

een oud zeer (WIJ, 8 juli j.l.). Toch ben ik dit 
gezeur kotsbeu want er bestaat een remedie 
tegen: alléén deze zaken bezoeken die uitge
baat worden door moedige Vlamingen of 
door mensen die onze taal waarderen. En zo 
zijn er gelukkig nog vele, met een beetje 
speurwerk zijn ze te vinden. 

Alle gejammer helpt niet, alleen de taal van 
het geld helpt. Spijtig maar waar! 

P.L., Hofstade 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

ADVERTEREN IN OQ 

RENDEERT 
02/219.49.30 4 / PROBEER EENS 
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Een nieuwe politiek 
voor een 

nieuw Vlaanderen 
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So ^ ^ 
De Kusttram 

De Zonnelijn van De Lijn 
Tijdens de zomermaanden bieden wij U een zee van mogelijl<lieden om uw verblijf aan de Kust optimaal 
te laten verlopen. 

Meer informatie vindt U in de speciale Zonnelijn-krant waar uitgebreid al de Zonnelijn-attrakties 
beschreven zijn. 

Vraag deze info-krant aan de onthaal- en verkooppunten van De Lijn langs de Kust, of bel gratis het 
groene nummer van De Lijn West-Vlaanderen: 078/11.36.63 

De Gentse Feestenbus 
De Gentse Feesten-nachtbussen laten U extra lang genieten van uw avondje uit tijdens de Gentse Feesten. 

Elke dag van 17 tot en met 26 juli brengen wij U om 24.00 uur, om 1.30 uur en om 3.00 uur 's nachts terug 
thuis van op de Korenmarkt. 

Voor wie met de wagen komt, geen parkeerproblemen meer. Tussen de parking Flanders Expo en de Korenmarkt 
is een pendelbus voorzien. 

Voor meer informatie kunt U gratis bellen naar het groene nummer van De Lijn oost-Vlaanderen: 078/11.35.53 

De Beiaardnachtbussens 
De Antwerpse Beiaardnachtbussen laten U extra lang genieten van de beiaardconcerten en de Antwerpse 
maandagsfeer 

Tot 13 september 1993 brengen wij U elke maandag om 1.00 uur 's nachts terug thuis van bij het Steen. 
Voor meer informatie kunt U gratis bellen naar het groene nummer van De Lijn Antwerpen: 078/11.38.83 


