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VU-VOORZIHER SCHERPT 
VLAAMS PROFIEL 

BERT ANCIAUX 
WIL EEN NIEUW 
VLAAMS PROJEKT 
Op het Fee^t van de Vlaanue gemeeiuchap in Machelen 
pleitte VU-voorzitter Bert Anciaux vooreen nieuw Vlaanu 
projekt. Dit moet de bodiö vormen voor nieuwe on
derhandelingen met de Frarutaligen over de verdere 
omvorming van de federale dtaat België. Zeven elementen 
moeten deel uitmaken van dat projekt. In de opmerkelijke 
feed trede van Anciaux zagen dommige waarnemers het i .^^^ 
eerdte teken van de kommunautaire radikalLtering die de 
VU-voorzitter na de Europcde verkiezingen aangekondigd 
had. 

DE NATUUR 
IN VLAANDÉREI 

B
elgië is n u een tijdje een 
federale s taat . A a n die om
wente l ing heeft de Volks
unie loyaal en aktief hciar 

m e d e w e r k i n g ver leend . M a a r 
he t resu l taa t laat af en toe, h ier 
en daa r n o g s teeds te ^vensen 
over. Het u> bedroevend te moeten 
vcutdtellen dat de partners waarmee 
Vlaanderen een federaal kontrakt 
beeft afge<iloten zub niet aan de 

ONWEER OP KOMST? 

Met zijn dreigement om op 1 juH 
a.s. opnieuw burgemeester van 
Voeren te worden zorgt Jo sé 
Happar t voor enige afwisseling 
in de voetbal-gekte die zich 
meester heeft gemaakt van dit 
land. D e tijd is rijp voor der-
gehjke fratsen. Happar t is uit de 
Europese verkiezingen gekomen 
aJs de onbetwiste nr. 1 van de P S 
en van heel Wallonië. 

Ze kunnen allebei wat „boel met 
de Vlamingen" gebruiken, dat 
komt ze in het vooruitzicht van 
de provincie- en gemeenteraads
verkiezingen goed uit. Boven
dien zit de P S nog steeds met 
haar gekwetst blazoen. De ver
jaardag van de moord op André 
Cools komt in het verschiet en de 
vraag waarom de opheldering zo 
lang uitbhjft zal weer gesteld 
worden. De dossiers rond 
Agusta en Van der Biest zijn wat 
uit de hitte van de aktualiteit, 
maar ze slapen niet. Tegen de tijd 
dat ze weer opduiken wil de P S 
er w^at properder uitzien. En dat 
moet nu voorbereid w^orden. Bo

vendien weet de P S dat het debat 
over de federalisering van de 
Sociale Zekerheid niet tegen te 
houden is. 

Als die Vlaamse eis onhoudbaar 
word t en de diskussie op het 
tapijt wil de P S munitie in huis 
hebben. O m de Vlamingen te 
chanteren? E r is duidehjk on
weer op komst. 
Wat Happar t betreft hopen wij 
dat de Vlaamse ministers in de 
federale regering hun plicht 
doen. Net zoals wij van hen 
verwachten dat ze Waalse kol-
legas de levieten lezen als deze 
hun gestook niet staken. E r zijn 
tal van voorbeelden aan te halen 
waarbij deze hmi bevoegdheden 
te buiten gaan. Ook letterlijk 
•wanneer ze zich, zoals mevrouw 
O n k e h n x b.v., in Vlaams-Bra-
bant en in Voeren komen 
moeien. 

Reeds een paar -weken na mekaar 
geeft ons weekblad kommentaar 
bij de studies over de Sociale 
Zekerheid, het zijn moeihjke tek
sten en echt voer voor speci-

kontraktvoorwaarden bouden, zei 
Anc iaux . Volgens de V U - v o o r 
zi t ter r e spek tee r t de federale 
reger ing onvo ldoende de gehjk-
Wciardigheid van gewes ten en 
g e m e e n s c h a p p e n me t he t fede
rale n iveau . Be r t Anc iaux ver-
w^ees n a a r de r ekupera t i epog in -
gen en ve r t r ag ingsmaneuve r s 
die o.m. o n d e r n o m e n w o r d e n 
d o o r Bui ten landse Z a k e n en 

alisten; wij weten het. De zaak is 
ook zeer ingewikkeld. M a a r ei-
genhjk komt het telkens op het
zelfde neer. Wie baat heeft bij 
een bepaalde toestand ziet niet 
graag dat daar verandering in 
komt. D e traditionele politieke 
partij die bij komende regerings
onderhandelingen de federalise
ring van de Sociale Zekerheid 
bepleit zal aanstonds zijn Waalse 
tegenvoeter op stang jagen en 
een bondgenoot verhezen. 
Waarom de Franstaligen deze 
dag zo zeer vrezen is duidehjk, 
dein komt er een einde aan de 
verzekerde geldinbreng. 
Nu zou het best kunnen dat aan 
die geldinbreng ook een stroom 
van zuid naar noord zit. Waarom 
niet? Maa r laat ons ten minste 
het recht te weten langs welke 
wegen deze loopt en hoe hij 
precies in mekaar zit. Want pas 
in volledige klaarheid kunnen de 
gemeenschappen oordelen hoe 
de SZ-sohdariteit speelt. 
Het weze nogmaals herhaald: 
Vlaanderen heeft geen moeite 
met sohdariteit, wél met ondoor
zichtigheid en twijfel. 
Bovendien -willen de demokra-
tische Vlaams-nationahsten zelf
beschikking over eigen centen. 

Leej 7 tot en met 12 

d o o r F inanc iën . A n c i a u x he 
kelde de s lu ipende he run i t a r i -
ser ing v a n sport- , ku i tuur - , en 

En over een eigen keuze om he t 
sociaal beleid te organiseren. Ne t 
zoals wij zelf willen bepalen hoe 
ons openbciar vervoer of de af-
valvenverking moet draaien. 
Daa r is het ons om te doen. 

Als de samenstellende delen van 
een federatie de federale staats
vorm aanvaarden dan moet deze 
ook volledig zijn en op alle ter
reinen die daarvoor in aanmer
king komen. In een federaal ge
organiseerde staat is een inter
regionale sohdariteit niet onge
woon, maar op vrijwillige basis 
en als gevolg van klare afspraken 
tussen het „gevende" en het 
„ontvangende" deel. M a a r van
daag is in dit land sohdariteit een 
verphchting die bovendien door 
het „ontvangende" deel word t 
georganiseerd. En dat kan niet 
langer meer. 

O p VU-minister J o h a n Sau-
wens rust de enorme plicht èlle 
elementen van het dossier nauw
gezet te verzamelen en bij zijn 
kollegas van de Vlaamse rege
ring aan te kaarten. Zij zullen in 
de Volksunie een kordate bond
genoot v inden! 

Maurits Van Liedekerke 

welzi jnsbeleid d o o r een gema
n ipu leerd geb ru ik v a n he t geld 
van de Na t iona le Loter i j . E n hij 
p ro t e s t ee rde tegen d e g e b r e k 
kige ve rded ig ing v a n de 
Vlaamse be langen in E u r o p a 
d o o r d e federale reger ing , zoals 
de s ch rapp ing v a n he t N e d e r 
l ands in he t M e r k e n b u r e a u aan 
toonde . D e federale loyaute i t 
laat o p al die p u n t e n te w e n s e n 

VAN HOOL 

M a a r niet al leen o p he t federale 
n iveau w o r d t he t federale België 
u i tgehold . H e t g e b r e k aan fe
dera le loyautei t ui t zich n o g 
s t e rke r bij d e Frans ta l igen . A n 
c iaux haa lde he t voorbee ld aan 
van de eenheidsli jst die de 
Frans ta l igen wil len ind ienen in 
V laams -Braban t . A a n da t ini
tiatief hg t geen demokra t i s che 
ove rweg ing ten gronds lag , m a a r 
een des t ruk t i eve ingeste ldheid, 
nl. he t F rans ta l ig g r o n d g e b i e d 
v e r d e r uit te b re iden . 

O o k de we ige r ing v a n he t 
Waalse ge-west o m de normale 
regels v a n de -vrije k o n k u r r e n t i e 
toe te passen, zoals d e zaak Van 
H o o i i l lus t reerde, -werd aange 
haa ld . N e t als de valse pac i -

(UM verder blz. 5 
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M Er moet volgens hoog
geleerde professoren een 
onderscheid gemaakt wor
den tussen de kiezers, de 
mihtanten en de verkozen 
van het Vlaams Blok. Ze 
kwamen tot de bevinding 
dat slechts 2,2% van de 
Biok-kiezers werkelijk ek-
streem-rechts is. 

• & n andere hooggeleerde 
kwam na een analyse van de 
regeringskrisissen sedert 
1954 tot het besluit dat het 
parlement op één uitzonde
ring na (1980) geen enkele 
rol speelde bij het beëin
digen van een regeringsko-
alitie. Opvallend is verder 
dat 11 van de 23 krisissen 
een direkt gevolg waren van 
kommunautaire twisten, se
dert '78 zelfs zes keer op 
acht. Niet het parlement, 
maar de partijen domineren 
de Belgische politiek. 

• De Vlaamse regering 
start een informatieblad 
voor Franstaligen: La 
Flandre. Een Engelstalig 
informatieblad was al eerder 
opgericht. La Flandre moet 
het kontakt tussen Vlaan
deren en zijn buitenlandse 
partners bevorderen. Men 
zou vooral het beeld van 
Vlaanderen bij de Fransta
lige nationale én internati
onale joemalisten willen 
verbeteren. 

B Michel Demare t komt bij 
de gemeenteraadsverkiezin
gen van 9 oktober in Brussel 
op met een eigen lijst. Hij 
zou de steun krijgen van 
enkele \'1aamse en Frans
talige gemeenteraadsleden 
en schepenen, onder ^vie 
Vanden Boeynants. Dema
ret maakte een en ander 
bekend n.a.v. een meeting 
waarvoor meer dan 600 sup
porters opgedaagd waren. 

U O p Groot-Brittannië na is 
het zeewater aan de Bel
gische en Duitse kust het 
meest vervuilde van Eu
ropa, Dat blijkt uit een rap
port van de Europese Kom
missie, dat klaar was voor de 
top van Korfoe begon. Het 
land dat in het rapport ais 
beste uit de bus komt, is... 
Nederland jawel. 

B In Nederland kwam het 
na zeven weken onderhan
delen tussen de rechts-libe-
raie W D , de sociaaldemo-
kratische PVDA en de link-
sliberale D66 tot een breuk. 
De paarse koalitie komt er 
niet. De besparingen in de 
sociale zekerheid vormden 
het breekpunt. 

B VU-kamerlid Etienne 
Van Vaerenbergh wil op de 
auto's die in het Vlaamse 
gewest zijn ingeschreven de 
kenletters VL verplicht ma
ken, in plaats van de B van 
België. De Brusselse auto's 
krijgen een BR en de Waalse 
een W. 

B Onze scholen leren de 
jongeren te weinig hoe ze 
moeten studeren, zegt een 
onderzoek van PMS-centra. 
Schrale troost voor wie 
thuis een stapel buizen moet 
gaan uitleggen. 

DEHAENE 
Er was weinig nieuws de jong
ste dagen, behalve dan uit Or
lando. Gelukkig •was er Korfoe. 
De EU-top op het Griekse ei
land is toch een beetje een 
anti-klimaks geworden, maar 
zoiets heeft de pers graag: kon-
flikten leveren makkehjker ko
pij op dan positief nieuws. 

Het had zo mooi geweest: De-
haene die kommissievoorzitter 
mocht worden, en Lubbers ver
sloeg, en de Rode Duivels die 
Oranje een bolwassing gaven. 
Geen van beide kwam uit, al 
hebben vele Belgen de tweede 
broederstrijd tussen de zuide
lijke en de noordehjke Neder
landen na de biezonder nipte 
zege van zuid wel als dusdanig 
gevierd. Naar verluidt kunnen 
de trikolore vlaggenverkopers 
de vraag niet meer bijhouden. 

In Korfoe stootte Dehaehe in de 
ultieme match niet op de Ne
derlander Lubbers, maar op de 
Engelsman Major. Groot-Brit
tannië haalde het veto-wapen 
boven. De Engelsen willen geen 
Dehaene aan het hoofd van de 
EU-kommissie. Ze stonden al
leen tegen de elf andere lid
staten. 

De Britse houding is niet in
gegeven door een grote bekom
mernis om de toekomst van Eu
ropa. Meerdere waarnemers 
wezen er op dat het veto van 
Major tegen Dehaene ingege
ven was door binnenlandse mo
tieven, of erger nog, de belangen 
van de Britse Konservatieve 
partij. 

Meer en meer vraagt Europa 
zich af hoe lang de Unie nog 
zon blokkerende lidstaat kan 
dulden. Het gebeurde immers al 
talloze keren dat Groot-Brit
tannië uitzonderingen bedong, 
beslissingen tegenwerkte of de 
Europese integratie op andere 
manieren trachtte te boykotten. 
De uitzonderingen die de ei
landers op het Verdrag van 
Alaastricht bedongen vormden 
de meest manifeste uiting van 
die houding. Als Groot-Brittan

nië dan toch op zoveel vlakken 
de 11 andere Europese staten 
weigert te volgen, dat het dan 
uit de Unie stapt. Of er des
noods uitgezet wordt. 

Het vv^ordt waarschijnlijk geacht 
dat Dehaene zijn ambitie na het 
Engelse veto definitief moet op
bergen. Geruchten dat de 
Duitse steun voor de premier 
afbrokkelt, waren maandag al 
niet uit de lucht. 

OPENBAAR 
VERVOER 
Steeds minder Vlamingen ge
bruiken het openbaar vervoer 
(trein, tram, bus of metro) om 
naar hun werk te gaan. Op tien 
jaar tijd, van '81 tot '91 daalde 
het aandeel van het openbaar 
vervoer in het woon-werk-ver-
keer van 15,23% tot 10,29%, dat 
is een daling van een derde. 
Over dezelfde periode be
schouwd steeg het aandeel van 
de auto met bijna 20% (van 
59,21% naar 68,65%). 

Ook het aandeel van zoge
naamde zwakke weggebruikers 
in het woon-werk-verkeer gaat 
achteruit. In '81 ging 24,47% 
met de fiets werken, in '91 nog 
18,09%. En het aandeel van de 
voetgangers daalde van 7,84% 
naar 4,25%. 

E^n verklaring voor deze cijfers 
van het Nationaal Institutuut 
voor de Statistiek ligt niet voor 
de hand. O p het kabinet van 
Verkeersminister Sauwens 
werd erop gewezen dat de ont
goochelende cijfers gerelati
veerd moeten worden; het 
Vlaamse Verkeers- en Vervoers
plan ging pas in 1990 in wer
king. Dalende cijfers van ver
keersongevallen zouden er op 
wijzen dat de toename van de 
auto in het woon-werk-verkeer 
recent afneemt. Volgens minis
ter Sauwens heeft vooral het 
fietsverkeer een veelbelovend 
potentieel, ten nadele van de 
auto. Uit de NIS-cijfers blijkt 
immers dat 47% van de 
woon-wferk-verplaatsingen 

minder dan tien kilometer be-
draagt. 

VAN OUTRYVE 
U heeft hem wellicht in een of 
ander weiland zien hangen: de 
kandidaat van de Boerenbond 
bij de Europese verkiezingen 
Jactfued Van Outryve. Hij stond 
tweede opvolger bij de CVP. 
Van Outiyve wordt omschre
ven als joerucJist gespeciali
seerd in landbouw- en Europese 
aangelegenheden. In w^erkelijk-
heid werkt hij voor het Boe
renbond-blad De Boer e3 Tuin
der. 

In het nummer 24 van 17 juni 
1994 presteert de tweede op-
volger-joemalist het om een ar
tikeltje met zijn kenletters 
J.V.O. te ondertekenen waarin 
de boeren bedankt worden om 
voor de landbouwkandidaten te 
stemmen. Het Li niet enkel de 
media maar iedereen opgevallen dat 
de panelen van Jacqued Van Outryve 
over GANS Vlaanderen duidelijk te 
zien waren, schrijft Jacques Van 
Outryve. Hij laat ook niet na 
erop te wijzen dat hij 5.000 
stemmen meer behaalde dan in 
1989. 

De kandidaat vindt dat de CVP 
dit schitterende resultaat niet 
vrijblijvend naast zich mag 
neerleggen. Hij wijst meer spe
cifiek op verklaringen die de 
CVP-voorzitter tijdens de ver-
kiezingskampagne had afgelegd 
over het mestaktieplan en de 
groene hoofdstruktuur. En de 
joernalist vindt dat de land
bouwkandidaten in de CVP 
daadwerkelijk een kans moeten 
krijgen! 

AMNESTIE 
Het heeft lang geduurd, maar 
beter laat dan nooit zegt het 
spreekwoord. Uiteindelijk kon-
stateerde de Liga voor de Men
senrechten dan toch dat er tij
dens de naoorlogse repressie 

van de koUaboratie fouten wer
den gemaakt. Bovendien vindt 
de Liga dat deze fouten tot 
gevolgen hebben geleid die in de 
loop der jaren onvoldoende 
werden wegge^ve^kt. 

Dciarom pleit de Liga voor het 
eerst voor amnestiërende maat
regelen. De nog bestaande ma
teriële gevolgen van de bestraf
fing van de koUaboratie moeten 
vijftig jaar na de oorlog weg
gewerkt worden. De wetgever 
moet daartoe maatregelen ne
men. Maar deze maatregelen 
mogen niet gelden voor wie zich 
schuldig maakte aan gruwel
daden. En de maatregelen kun
nen niet betekenen dat koUa-
borateurs vrijgepleit worden 
van schuld of morele verant
woordelijkheid. 

Het standpunt over amnestie 
werd aüeen door de Vlaamse 
afdeling van de Liga ingeno
men. De Vlaamse voorzitter be
klemtoonde dat de Franstalige 
Ligue des Droits de l'Homme 
niet betrokken was bij de tot
standkoming van het standpunt, 
en dus ook niet aansprakelijk is 
voor de inhoud ervan. 

Deze verduidelijking bevestigt 
wat onze Ooétfrontreekó aan het 
hcht brengt: in de Vlaamse ge
meenschap is een konsensus 
over amnestiërende maatrege
len mogelijk, in de federale staat 
België stuiten verzoeningsmaat-
regelen nog steeds op hardnek
kig verzet. 

A'94 
De eenheidsUjst Antwerpen '94 
heeft een geslaagd weekend 
achter de rug. De eerste ple
naire A'94 bijeenkomst in Me
tropolis werd met een 300-tal 
deelnemers een sukses ge
noemd. 

Met Antwerpen i^ hoopvol gedtemd 
als motto en Samen nemen we 't 
<)tad in handen als slogan treedt 
de eenheidslijst de gemeente
raadsverkiezingen tegemoet. 
Men wil een einde maken aan 
het stemgedrag van de helft van 
de Antwerpse burgers, zei Mare 
Van Peel, die negativistisch 
stemden omdat ze niet gehoord 
worden. A'94 heeft de ambitie 
na de verkiezingen in de Ant-
•werpse gemeenteraad de groot
ste fraktie te vormen. Hugo 
Schiltz zei uitdrukkelijk dat 
A'94 geen pakt zal sluiten met 
het Vlaa.ms Blok: nu niet, nooit 
niet. 

Op de VU-Partijraad van vo
rige vnjdag was eerder beslist 
dat de hjst A'94 niet onder
worpen moet worden aan de 
statutaire VU-ledenpoU. De 
Partijraad vond dat er voor A'94 
biezondere omstandigheden 
gelden, die deze uitzondering 
rechtvaardigen. De poll was ge-
eist door de tegenstanders van 
A'94 in de VU, de groep rond 
schepen Gerard Bergers. 

Maandag schorste het Partij
bestuur Bergers en diens se-
kretaris Hugo Hermans. Vol
gens het Partijbestuur hebben 
beiden zich niet gehouden aan 
een eerdere beslissing van de 
Partijraad om de twist rond 
Antwerpen '94 intern op te los
sen. De Tucht- en Verzoenings
kommissie van de partij moet 
het dossier van het duo opnieuw 
bekijken en aan de Partijraad 
voorleggen, die definitief zal be-
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slissen of Bergers en Hermans 
zich VU-lid mogen blijven noe
men. 

WIT-GELE KRUIS 
Het Wit-Gele Kruis slaagde erin 
te be-wijzen wat niemand mo
gelijk achtte: dat de geldstroom 
in de gezondheidszorg niet van 
noord naar zuid stroomt, maar 
van zuid naar noord. De on
derzoekers die de zaak in op
dracht van de katolieke orga
nisatie voor thuisverpleging na
gingen, kwamen tot de verba
zingwekkende konklusie dat 
\vanneer je rekening houdt met 
leeftijd, geslacht en ziekelijk
heid, er een omgekeerde trans
fer bestaat van 5,3 miljard van 
Wallonië naar Vlaanderen. 

Minister Sauwens, die de op
dracht gaf aan een wetenschap
pelijke werkgroep om de trans-
ferproblematiek te bestuderen, 
had heel wat aan te merken op 
het onderzoek van het Wit-Gele 
Kruis. De minister stelde zich 
zowel inhoudelijke als metodo-
logische vragen. Op bepaalde 
punten is het WGK-rapport in 
tegenstrijd met de konklusies 
van de onderzoeksgroep van de 
Vlaamse regering. 

Het is bvb. vreemd dat het 
onderzoek zich tot de uitga
venzijde van de gezondheids
zorgen beperkt. Van een tran
sfer van Wallonië naar Vlaan
deren kan nochtans alleen maar 
sprake zijn indien Wallonië 
meer bijdraagt dan het ont

vangt. Maar niets daarover in 
het WGK-rapport. 
Sau-wens wijst verder op het 
onderzoek van de Vlaamse re
gering. De akademische onder
zoekers besloten dat er in de 
sociale zekerheid een regionaal 
effekt overblijft nadat er ge-
kontroleerd was voor leeftijd, 

geslacht, statuut, zekere mor-
biditeitssituatie, waarbij de kon-
sumptie-uitgaven van een 
Vlaamse rechthebbende (Aalst) 
18% lager liggen ten opzichte 
van de uitgaven van een Waalse 
rechthebbende (Luik). 
,,Indien de konklusies van de 
onderzoekers van het Wit-Gele 

Kruis toch zouden overeen
stemmen met de werkelijkheid", 
besluit Sauwens, ,,vragen wij 
ons af •wat onze Waalse vrien
den belet om over te gaan tot de 
eerste onderhandelingen over 
de sphtsing van de sociale ze
kerheid." 

VOEREN 
JoM Happart is zinnens de kom-
munautaire vlam weer eens in 
de pan te doen slaan. Hij wil 
vrijdag opnieuw^ burgemeester 
spelen van de Vlaamse ge
meente Voeren. 

Men wijt de oprisping van Hap
part aan zijn schitterende per
soonlijke skore bij de Europese 
verkiezingen. Happart kwam 
relatief gesproken als populair
ste Belgische pohtikus uit de 
stembus. Verschillende Vlaamse 
federale politici kondigden aan 
dat ze het niet zullen nemen dat 
Happart in Voeren weer sto
kebrand speelt. En de regering 
zal de wet toepeissen, zei De-
haene. 

Happart had gehoopt dat de 
Raad van State de Franstalige 
klacht tegen een vernietiging 
van een beslissing van de Voe-
rense gemeenteraad door de 
goevemeur van Limburg niet 
zou verwerpen. 

De Raad van State verwierp de 
klacht wel. Dat gebeurde echter 
bij staking van stenunen. De 
Franstahge raadsheren stemden 
tegen een verwerping, de 
Vlaamse voor. 

De wet die Dehaene wil laten 
toepassen hjkt dus wel niet wei
nig gekontesteerd te worden 
door de Franstaligen. We zijn 
benieuwd hoe Tobback, die vol
gens Dehaene alleen maar po
pulairder gemaakt kan -worden 
door de fratsen van Happart, 
hem vrijdag zal verhinderen de 
sjerp te omgorden. 

IEDEREEN IS VOOR 'T GROEN 

De milieuproblematiek maakt 
sedert enige jaren een ver
plicht onderdeeitje uit van alle 
Vlaamse partijprogramma's. 
Iedereen is voor 't groen. Er 
wordt wel gediskussieerd over 
prioriteiten, en dat maakt na
tuurlijk het hele verschil. 
Want niet iedereen wil er 
evenveel voor doen. Aan slo
gans nochtans geen gebrek. 
Een traditionele partij die op 
een kongres ooit groene sjaal
tjes uitdeelde, ging er op tien 
jaar tijds voor zorgen dat alle 
Vlaamse beken en ri\'ieren te
rug vis bevatten. Een andere 
partij stelt het in een verkie
zingsslogan voor dat het even 
makkelijk is om vogels in een 
gebouw te laten vliegen, dan 
vissen in een rivier te laten 
zwemmen. Maar er zal meer 
nodig zijn dan een goede slo
gan om ons leefmilieu te be
schermen. 

Het indrukwekkende milieu-
en natuurrapport Vlaanderen 
Leren nin te keren (in W I J van 
22/6 wijdden we er al enkele 
regeltjes aan) dat verleden 
week voorgesteld werd, legt 
dit in 823 bladzijden gerec_y-
kleerd chloorvrij papier uit. 
Het vormt een inventaris van 
de omvang en de aard van de 
leefmilieuproblemen in Vlaan
deren, en geeft aanbevelingen 
om een ommekeer te bewerk
stelligen. 

Een eerste opmerkelijke vast
stelling : ondanks alle bev/ust-

makingskampagnes, milieu
richtlijnen, -dekreten, -regle
menten, -konvenanten, -nor
men, -vergunningen, -(eflek-
ten)rapporten, -taksen, -inves
teringen en uitgegeven mil
jarden neemt de vervuiling 
van lucht, waterlopen, grond
water en bodem in Vlaanderen 
nog steeds toe. En dat is niet 
alleen te -wijten aan de grens
overschrijdende aspekten van 
de milieuvervuiling. 

Natuurlijk, niet alles is voor 
niets geweest: de stijging van 
de druk op het milieu werd 
bvb. afgeremd door de om
schakeling naar lood- en zwa-
velarme brandstoffen, de 
plaatsing van filters of de 
bouvi? van zuiveringsstations. 
Maar die positieve punten 
worden tenietgedaan door een 
stijging van de omzet. Neem 
nu die loodvrije benzine. Na
tuurlijk is het positief dat de 
froene pompen de rode van de 

enzinestations aan het weg-
konkurreren zijn. Maar die 
baat verzinkt in het niet wan
neer er steeds meer auto's bij
komen, en hun bestuurders 
steeds meer kilometers auto
rijden; het aantal personen-
•wagens zal stijgen van 2,25 
miljoen in '90 tot 3,15 miljoen 
in 2010. Een nog spektaku-
lairdere stijging verwacht men 
in het luchtverkeer: +65%. 

Men schat dat Vlaanderen in 
2010 450 inwoners per vier
kante kilometer zal tellen (in 

1970 nog 400). De huishou
dens zullen over dezelfde pe
riode beschouwd verkleinen 
van gemiddeld 3,18 personen 
tot 2,36. Meer mensen be
tekenen niet gewoon meer wo
ningen, een beter komfort, 
meer water-, brandstoffen-, 
elektriciteitsverbruik, etc. 
Men verwacht dat het huis
houdelijk verbruik van water, 
elektriciteit en brandstoffen 
dubbel zo snel zal groeien als 
het aantal mensen zelf. 

Niet alleen de huishoudens 
zijn verantwoordelijk voor een 
toenemende druk op het mi
lieu. Ook de landbouw blijft 
verxiiilen, en de industrie. De 
auteurs van het milieurapport 
menen dat bij een gelijkblij
vend beleid de totale stijging 
van de druk op het leefmÜieu 
in de periode 1990 tot 2010 
dertig a veertig procent zal 
bedragen. Er zal dus meer 
moeten gebeuren. 

Het rapport reikt enkele ele
menten aan: ten eerste zullen 
land, energie, water en grond
stoffen in prijs moeten stijgen. 
Heel wat verspilling en ver
storing is het gevolg van de 
ongeremde toegang tot milieu-
en natuurgoederen. Om een 
radikale ommekeer te veinve-
zenlijken speelt de overheid 
een kruciale rol. Niet als fi
nancier of bouwheer van al
lerlei installaties is die rol van 
doorslaggevend belang, maar 
als toonzetter: de overheid 

moet bepalen welk gebruik 
van natuur en miheu nog toe
gelaten is en op welke voor
waarden. En ze moet er voor 
zorgen dat die voorwaarden 
door iedereen nageleefd wor
den. 

Dat is ook makkelijker gezegd 
dan gedaan. De samenstellers 
zien wel in dat de Vlaamse 
overheid geen Big Brother kan 
zijn die toekijkt of elke Vla
ming zijn afval -wel sorteert. 
Een echte ommekeer kan er 
volgens hen dan ook pas ko
men wanneer alle veroorza
kers van de problemen hun 
deel van de verantwoordelijk
heid aanvaarden én opnemen. 
Sommige inspanningen zijn 
eenvoudiger te leveren dan an
dere. Onderzoek leert bvb. dat 
wel ongeveer iedereen zich nu 
in min of meerdere mate be
wust is van de milieuproble
matiek. Bezorgd zijn om het 
leefmilieu is één ding, ernaar 
handelen is iets anders. Zeker 
wanneer dit gedrag een zekere 
persoonlijke opoffering 
vraagt. 

Een onderzoek leerde bvb. dat 
toenemend milieubewustzijn 
wel resulteert in een meer ge
scheiden aanlevering van hel 
afval, maar niet echt in een 
voorkoming van afval. Een an
der onderzoek kwam zelfs tot 
de bevinding dat infomiatie en 
kennis over milieuproblemen 
opdoen een substituut kan 
woorden voor het stellen van 

volwaardig miiieu%'riendelijk 
gedrag. 

Om de mensen van milieu
besef ook tot milieuvriendelijk 
gedrag te be-wegen, zijn po
sitieve ervaringen met milieu-
of natuuraktie vaak van be
lang, zo ontdekten de onder
zoekers. Hierin kunnen de tal
loze sociaal-kulturele vereni
gingen, jeugdbewegingen en 
andere organisaties in Vlaan
deren een belangrijke rol spe
len. Zij kunnen een kader vor
men waarbinnen kennis en in
formatieverwerving gepaard 
gaan met de noodzakelijke mi
lieu- en natuurervaring. 

Via deze organisaties kan men 
met een grotere kans op sukses 
de onvermijdelijke struktuur-
en gewoonteverandering, her
verdeling en groeibeheersing 
tew-eegbrengen bij de gewone 
burgers. De tijd dat technische 
oplossingen, zoals bvb. een ka
talysator voor de auto, als za
ligmakend beschouw^d wer
den, is immers definitief voor
bij. Haal de fiets maar van 
stal. 

(Pdj) 

c» Leren om te keren. MiUeu-
en natuurrapport Vlaanderen. 
Aftel Verbruggen (red.). Uit
gegeven door de Vlaanue Mi-
ÜeumaatMhappij' en uügeitery 
Garant, Leuven. 1994, 823 blz, 
495fr. 
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EINDE TUNNEL NOG NIET IN ZICHT 

BEGROTING 1994 BIJGESTUURD 
De bijsturing van de begroting 
1994 gebeurde de voorbije week 
in aUe stilte. Uit de bespreking 
in de Senaat blijkt dat de re
gering Dehaene de vaste wil 
heeft om de doelstellingen van 
Maastricht te halen. De stij
gende rentevoet is dan wel weer 
een tegenvaller. 

De federale staatsschuld w^ordt 
momenteel geraamd op 700 mil
jard frank. Na de dotaties aan de 
gemeenschappen, de gewesten, 
de Europese Unie, de gemeente, 
de provincies en de Sociale Ze
kerheid blijft er nog 500 miljard 
over. Dus weinig reden tot eu
forie ondanks een lichte eko-
nomische heropleving. Senator 
Hugo Schiltz evalueerde het 
begrotingswerk van de regering 
Dehaene. 

MYTHE 

Hugo Schiltz: „De waarheid 
wordt geweld aangedaan, wanneer in 
een kommuaiever^lag te Lezen dtaat 
dat de periode 88-91 verloren zou zijn 
voor de openbare financiën. De norm 
die men toen dtelde, werd gehaald. 
Alleen werden de uitgaven voor de 
Sociale ZekerheQ niet in die normen 
opgenomen. De vorige regering heeft 
de fiskale druk verlaagd, maar werd 
hiervoor niet beloond door de evolutie 
van de konjunktuur. Het L) de enige 
periode dat de <>taatddchuld uitge
drukt in percentage van het bruto 
nationale produkt daalde. De ont
wikkeling van de begroting 1994 L) 

Hugo Schiltz: "De vorige regering heeft de fLfkale druk verlaagd, 
maar werd hiervoor niet beloond door de evolutie van de konjunktuur. 
Het ld de enige periode dat de dtaatddchuld uitgedrukt in percentage 
van het BNP daalde. 

nut zo slecht. De primaire uitgaven 
worden in de hand gehouden en de 
ontvangsten worden gerealueerd. De 
fukale druk verhoogde, maar niet 'm 

die mate dat de belaóting<)verlaging 
van de vorige regering hierdoor on
gedaan wordt gemaakt. Maar we 
mogen vooral niet uit het oog ver

liezen dat in de gurutige ontwik
keling van de ontvangéten de in-
konuten uit de privatideringen zit
ten. Binnen een paar jaar zal deze 
bron opgedroogd zijn." 

EEN FEDERAAL PAKT 

Twee recente politieke verkla
ringen in verband met de be
groting trokken speciaal de aan
dacht van H. Schiltz. De eerste 
betreft de oproep tot een bud
gettair federaal pakt, de tweede 
de hervorming van het regeer
akkoord in sociale zin. Senator 
Schiltz betreurt de verklaringen 
van de goeverneur van de Na
tionale Bank. Deze laatste zet 
de Gemeenschappen en Gewe
sten zonder onderscheid in de 
beklaagdenbank. Zulke onge
nuanceerde uitspraken plaatsen 
onterecht „de Financierings
wet" in een slecht daglicht. 

E H . Schiltz: „Een federaal pakt 
g kan alleen aLt signaal voor het 
oi buitenland. Het moet dan wel on-
1̂  derhandetd worden en vrijwillig wor

den aangegaan. Een vijftal essentiële 
elementen moeten worden nageleefd. 
Het pakt mag niet raken aan het 
financiële overgangssidteem dat een 
moeizaam kompromis vormt inzake 
solidariteit tiusen de twee Gemeen
schappen. Het pakt veronderstelt een 
maximale zorg vanwege de federale 
overheid voor de elasticiteit van de 
inkomsten. De financiële ontwik
keling van de Sociale Zekerheid moet 
onder kontrole blijven. Lineaire 

maatregelen zijn niet mogelijk. Men 
moet op objektieve wijze de struk-
tuur, de evolutie en de bestaande 
toedtand in de verschillende deel
gebieden erkennen. Ten slotte moet er 
een grotere fiskale verantwoorde
lijkheid komen voor de gemeendchap-
pen en gewedten. 

DE WAARHEID 

Inzake de hervorming van het re
geerakkoord UI het duidelijk dat ie
dereen sociale korrekties wenst. Het 
niet breken van het sneeuwbaleffekt 
u) echter een antidoc'iale maatregel 
bij uidtek. Men moet de moed hebben 
de bevolking de waarheid te zeggen. 
Volgend de internationale statistie
ken behoort ond land nog steeds tot de 
koplopers inzake de welvaart en de 
verdeling van de weivaart. We mogen 
dud geen risiko 's nemen. We zullen 
nog drie tot vier jaar door de tunnel 
moeten. We hebben in ons land één 
van de laagste armoedepercentages 
van heel de wereld. Daarom moeten 
wijde moed hebben aan de bevolking 
te zeggen dat, om de sociale recht
vaardigheid naar het jaar 2000 toe te 
kunnen beveiligen, een pauze moet 
worden ingeladt. Ik hoop dat het 
federaal pakt van de minister slaagt 
en dat de wijsheid de bovenhand zal 
halen op een lichtvaardige vervatting 
van een kondumptieve politiek." Tot 
zover deze tussenkomst van 
Hugo Schiltz. 

(ge) 

DE KAT VAN MAJOR 

Het is bekend dat sommige politici er geen 
moeite mee hebben om uit twee monden te 
spreken. Premier John Major is zo'n 
eksemplaar. En niet alleen om zijn veto 
tegen Dehaene als kommissievoorzitter. 
Maar Major is ook een dierenbeul, al
hoewel hij ontkent. Zeggen dat hij 
Jean-Luc zo greiag ziet, maar liefst niet als 
voorzitter van de Europese Kommissie, is 
huichelen. En volhouden dat zijn kat geen 
dierenrover is, terwijl er ernstige getuigen 
zijn, is een premier onwaardig! 

Nu is meneer Dehaene ook niet zo meteen 
ons ideaal maar dat is nog geen reden om, 
zoals Major heeft gedaan, hem, Mijn 
Goede Vriend, te slachtofferen op het 
altaar van Brits binnenlands gekonkel. 

Laat Dehaene ,,een bierzuipende, dikke 
bulldozer, een socialist en een federa-
hstische filosoof" zijn. Maar dat hij tot 
,,een ras behoort dat nog nooit iets heeft 
bijgedragen tot de vooruitgang van de 
mensheid" is een grove leugen en rjiakt 
niet enkel Dehaene maar de 6 miljoen 
Vlamingen. Dat nemen -wij op onze krach
ten. Nu komt dat verwijt niet uit de mond 
van Major zelf, hij zou eens moeten dur
ven !, maar uit de kolommen van de 
Sunday Timed. Of Major de aantijgingen 
aan ons reis heeft tegengesproken weten 
wij niet, maar wij zouden hem b.v. het 
boek The Fair Face of Flanders, geschreven 
door zijn en onze landgenote Patricia 
Carson, kunnen opsturen. Hij en de slim
merds van de Sunday zouden daarin kun
nen lezen wat het nijverige volkje aan de 
andere kant van de Noordzee heeft bij
gedragen tot de vooruitgang van de mens
heid. 

Als ze kunnen lezen, w êl te verstaan. (Een 
opmerking die even dom en brutaal klinkt 
als de Engelse aan ons adres.) 

Volgens een konservatief parlementslid 
zou men na het afwijzen van de goede 
vriend van Major door Major in de straten 
van Groot-Brittannië gedanst hebben, van 
kontentement. Alaar zowel de Uberaal-de-
mokraten als Labour delen de mening van 
de Tory's niet en de Scotland on Sunday 
vond zelfs dat Major op Korfoe niet aJleen 
Europa verloochende maar ook 
Groot-Brittannië. En dat alleen om zijn vel 
te redden. 

Want zoveel is zeker: Major heeft 
Jean-Luc, Mijn Goede Vriend, pootje 
gelapt. En niet omdat hij hem te dik, een 
bierzuiper, een socialist, een federalist of 
van een minderwaardig ras vindt, meiar 
omdat Major in een slecht politiek vel zit. 
En dat vel heeft hij op Korfoe gered. 
Bah! 

ACH ZO! 
Wij tillen zwaar aan deze feiten omdat 
Major zelf geen onbesproken persoon is. 
Het veto tegen Jean-Luc, Mijn Goede 
Vriend, was geen Europese beslissing 
maar het gevolg van een biezonder beestig 
kompromis. Het is betreurenswaardig dat 
de ernstige kommentatoren daar geen 
aandacht aan besteed hebben. 

Alajor laat namelijk toe dat Humphrey, 
zijn persoonUjke kat, het ene bloedbad na 
het andere aanricht. Verscheidene ge
tuigen hebben The Times, een eerbiedige 
instelling, ingehcht hoe Humphrey nadat 
hij een vogelnest heeft leeggeroofd nu ook 
een eend uit het nabijgelegen St. James 
Park heeft aangevallen en vervolgens 
heeft opgepeuzeld. Humphrey behoort tot 
het ras van de dikke zwart-witte goot

katten en heeft duidelijk géén manieren. 
Major ontkent, maar de bobby voor Dow
ning Street Number 10 is formeel: 
Humphrey keert regelmatig uit het struik
gewas met de pluimen nog aan zijn bloe
derige bek. 

The Tunes vertolkte de verontwaardiging 
in gepjiste bevv'oordingen, maar de woord
voerder van de regering weet het zeker: de 
kat van Major is totaal onschuldig en ligt 
doorgaans te maffen in de ontvangstkamer 
van de regering. Zelfs als dit waar zou zijn 
is dat nog geen manier van doen, daar een 
kat te laten slapen... 

Helemaal schandelijk werd het wanneer 
Humphrey ervan beschuldigd werd vier 
kleintjes uit een nest roodborstjes te heb
ben geroofd en opgevreten. Toen ook dat 
vergrijp door de pers werd gemeld kwam 
Atajor in wel zeer nauwe schoentjes. En 
werd verplicht de zaak op de regerings
raad te agenderen. Er was nog even 
diskussie of het punt voor of na het veto 
tegen Je£in-Luc, Mijn Goede Vriend, zou 
komen. Er werd een kompromis gesloten. 
Major zou Jean-Luc, Mijn Goede Vriend, 
op Korfoe verloochenen op voorwaarde 
dat de voltallige regering Humphrey zou 
vrijpleiten van dierenmishandeling. 

De woordvoerder van de regering kon dan 
ook meedelen: „Humphrey heeft geen van 
de misdaden gepleegd die hem worden 
verweten. De vier roodborstjes zijn een 
natuirrhjke dood in him nest gestorven." 

Met deze schandehjke leugen wjis Major 
gered en Jean-Luc, Mijn Goede Vriend, 
geen kommissaris! 

Het enige w ât ons nog rest is een beroep 
doen op Brigitte Bardot. Of zullen wij 
Geiia sturen ? 

R.Asinus 

P-SPROKKELS 
H Eindelijk is het zover. De 
kinesiterapeuten krijgen een ei
gen statuut. De studieduur 
wordt verlengd tot vier jaar en 
de samen-werking tussen de arts 
wordt verstevigd. Toch meent 
senator Bob Van Hooland dat 
de erkenning analeiding zal zijn 
tot enige sanering van de sek-
tor. 

I Etienne Van Vaerenbergh 
interpelleerde minister Wathe-
let over de verhouding pers en 
gerecht. „Bij de meeste mensen 
bestaat een weerzin tegen uitzon-
deringssidtemen zoald de parlemen
taire ondchendbaarheid en de on
schendbaarheid van de pers. Is het 
korrektionaliseren van alle persmi-
drijven de oplossing, nu blijkt dat de 
onafhankelijkheid van de rechter
lijke macht en persvrijheid niet altijd 
met elkaar te verzoenen zijn ?" Uit 
het antwoord van de minister 
bhjkt dat het niet de bedoeling is 
de pers te muilkorven, maar wel 
het opheffen van de geldende 
sfeer van straffeloosheid van de 
pers. 

H Etienne Van Vaerenbergh 
trok de aandacht van Tobback 
op enkele belangrijke admini
stratieve schoonheidsfouten tij
dens het verloop van de voorbije 
Europese Verkiezingen. „In de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd op de eigenlijke stembrieven 
geen melding gemaakt of het ging 
om het Nederlandstalig of het 
Franstalige kUdkoUege, terwijl dit 
wel werd vermeld op het voorbeeld dat 
'm de gemeenten werd opgehangen. In 
het kanton Zaventem weigerde een 
voorzitter de eed in het Nederlands af 
te leggen en moest diu vervangen 
worden. Dit id onduldbaar." 
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SOCIAAL 
ANCIAUX 
WIL EEN 
NIEUW 
VLAAMS 
PROJEQ 

(vervolg van btz. 1) 

fikatie van Brussel, die slechts 
een pacifikatie genoemd kan 
worden zolang de Vlamingen 
zwijgen. Of de overdreven 
Franstalige reakties op de mi
nimalistische visie van Vlaamse 
professoren op de federalisering 
van delen van de sociale ze
kerheid. 

MEERWAARDE? 

Anciaux besloot: AL de Fraru-
taLigen zo blijven doorgaan, ab zij de 
grenzen van de federale loyauteU 
öteedd maar opnieuw blijven over
schrijden en het geduld van elke 
goedmenende Vlaming op de proef 
blijven dtellen, zullen wij ons de 
vraag wel moeten gaan <f tellen ofonj 
Belguch federaal iiamenlevmgönw-
del nog wel een meerwaarde voor 
Vlaanderen en de Vlamingen op
levert. Dan zullen we een dcenaria 
moeten uittekenen dat Vlaanderen de 
kan^ geeft volwaardig en zander 
omwegen aan een federaal Europeej 
verband deel te nemen. 

SPLITSING 
BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 

Het nieuwe projekt dat Bert 
Anciaux de Vlamingen voor
stelde, bevat zeven elementen. 

We som.men ze even op: 1) de 
federalisering van de sociale ze
kerheid; 2) de splitsing van het 
kiesarrondissement Brus
sel-Halle-Vilvoorde; 3) het 
Vcistleggen van een lijst van eks-
klusieve federale bevoegdheden 
en de toepassing van het prin
cipe dat de restbevoegdheden 
aan de deelstaten toekomen; 4) 
de eigen financiële en fiskale 
bevoegdheid voor de deelsta
ten; 5) de bescherming van de 
Vlamingen in Brussel, tot op het 
gemeentelijk niveau; 6) de fe
deralisering van justitie, spoor
wegen, ontwikkelingssamen
werking en de overblijvende de
len van het OCMW- en ge
meentebeleid ; 7) en tenslotte de 
rechtstreekse vertegenwoordi
ging van Vlaanderen op Eu
ropees niveau. 

Tot slot vroeg de VU-voorzitter 
aandacht voor de problemen 
waarmee de mensen in Vlaan
deren gekonfronteerd worden. 
Volgens Bert Anciaux zitten 
jongeren vandaag onzeker en 
verwezen tegen hun toekomst 
aan te kijken. 

Senioren hebben angst voor wat 
er met hun pensioen zal ge
beuren, en om op een zijspoor 
gezet te worden. Ze zijn bo
vendien verontwaardigd om
wille van het onveüigheidsge-
voel. Bert Anciaux ŵU dat de 
Vlaamse gemeenschap hen dui
delijk maakt dat ze niet aan hun 
lot overgelaten zullen ^vorden. 

(Pdj) 

BIJ HETVERSLAG-PIETERS 

NAAR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID? 
Verleden week dtelde prof. Pieter^), de voorzitter van de 
onderzoeksgroep die in opdracht van de Vlaanue regering 
de traruiferproblematiek in de Sociale Zekerheid onderzocht 
heeft, zijn beleidskonkLudieö aan minuter van Staats
hervorming Johan Sauwens voor. De prof. adviseert om de 
inkomeruivervangende pre<)talies op federaal vlak en de 
kostenkompenjerende prestaties op gemeenschapsniveau te 
normeren, uit te voeren en te financieren. 

I
n zijn toelichting verduide
lijkte dhr. Pieters het uit
gangspunt van dit beleids
advies: de Belgische federale 

staatsstruktuur en de inhoud 
van het huidige SZ-stelsel wer
den in het onderzoek als vast
staande gegevenheden be
schouwd. Ook wordt de gang
bare techniek van toewijzing 
van exclusieve bevoegdheden 
gevolgd: één en slechts één ni
veau IS bevoegd. 

BEVOEGDHEIDS-
HERVERKAVELING 
De eenheid van bevoegdheid 
ten aanzien van de kostenkom-
penserende regelingen gaat vol
gens dit voorstel naar de Ge
meenschappen. Tot deze rege
lingen behoren: de verzekering 
voor geneeskundige verzorging 
in de ziekte- en invaliditeits
verzekering, het kraamgeld, de 
gezinsbijslagen, de integratiete
gemoetkoming voor gehandi-
kapten, de tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden en de 
prestaties inzake funktionele re
validatie van gehandikapten. 
De erkenning van de gemeen-
schapsbevoegdheid inzake deze 
regelingen ligt geheel in de lijn 
van de huidige konstitutionele 
bevoegdheidsverdeling, die nu 
al in het algemeen de per-

soonsgbonden aangelegenhe
den aan de Gemeenschappen 
toewijst. 

De toewijzing van de bevoegd
heid inzake kostenkompense-
rende regelingen aan de Ge
meenschappen is in principe 
neutraal ten aanzien van de in
houd van deze regelingen. Gelet 
op het aantal personen dat be-
roepsaktief is in een ander ge
west dan dit waar ze wonen, ligt 
het evenwel voor de hand dat bij 
een overdracht afgestapt wordt 
van het op professionele basis 
inrichten van de ziektenkosten-
verzekering en de gezinsbijla
gen. In plaats daarvan zou een 
volksverzekering komen, een 
universele dekking van allen, 
ongeacht of ze werknemer, zelf
standige, ambtenaar of persoon 
ten laste van een van hen zijn. 
En die gefinancierd wordt door 
middel van sociale bijdragen 
van de verzekerden. De aan-
knopingsfaktor voor de toepas
selijke dekreetgeving inzake de 
kostenkompenserende regelin
gen zou dan de woonplaats van 
de betrokkene zijn. De lasten-
verUchting ten gunste van de 
werkgevers, door het •wegvallen 
van de werkgeversbijdragen 
voor de kostenkompenserende 
verzekeringen, kan goedge

maakt worden d.m.v. een over
hevelingstoeslag of door een 
eenmalige verhoging van het 
brutoloon van de werknemer. 
Om aangesloten te zijn bij het 
ondeelbare geheel van de 
SZ-regelingen van een bepaalde 
Gemeenschap zouden de inwo
ners van het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad zich volgens 
hun keuze moeten aansluiten bij 
hetzij de Vlaamse, hetzij de 
Franse sociale zekerheidsinstel
ling. De Duitstalige Gemeen
schap zou, indien ze de be
trokken bevoegdheden niet zelf 
wenst waar te nemen, de mo
gelijkheid gelaten worden om 
bij beslissing van haar Raad de 
uitoefening van haar bevoegd
heid inzake kostenkompense
rende SZ-regelingen aan de 
Vlaamse Gemeenschap of van 
de Franse Gemeenschap over te 
dragen. Die moeten hier echter 
mee instemmen. 

FEDERAAL 
INSPEKTORAAT 

In de door prof. Pieters voor
gestelde bevoegdheidsverdeling 
blijft de federale overheid be
voegd voor de inkomensvervan
gende SZ-regelingen. Deze om
vatten alle regelingen die voor
zien in individuele prestaties als 
gehele of gedeeltelijke, reële of 
forfaitaire kompensatie voor het 
verlies of de afwezigheid van 
inkomen uit arbeid (o.m. de 
werkloosheidsverzekering, de 
rust- en overlevingspensioenen 
en het bestaansminimum). 
Daarbij wordt benadrukt dat 
het federale karakter van deze 
regelingen tot uiting moet wor
den gebracht in hun eenheid 
van normering, uitvoering en 
financiering. Deze moeten 

PRACHTIG INITIATIEF VAN E. VAN DE GUCHTSTICHTING 

WIE SCHRIJR VLAAMSE GRONDWET? 
De Emiel Van de Guchtstich-
ting beoogt de algemene ont
wikkeling en de staatkundige 
ontvoogding van de Vlaamse 
Gemeenschap, ook te Brussel. 
Zo staat in de stichtingsakte 
(1985) geschreven. Een van de 
middelen die de stichting han
teert om haar doelstellingen te 
verwezenlijken is het uitschrij
ven van driejaarlijkse prijzen 
ten bedrage van 1 müjoen fr. 

De eerste E. Van de Guchtprijs 
behelsde een wetenschappehjke 
ontleding van de huidige sa
menleving (1986) waarin 
diende te worden nagegaan op 
welke wijze een zo ruim mo
gelijke autonomie voor het 
Vlaamse volk kan verwezenlijk 
worden. Die prijs werd toe
gekend aan een studie van de 
Club van Leuven, een groep 
KUL-professoren. 

De tweede wedstrijd (1991) had 
als tema Vlaanderen in Europa. 
Europa en Vlaanderen. Uit het 
juryverslag van prof. J a n Crae-
ybeckx vernemen we dat geen 
van de inzendingen aan de ge
stelde verwachtingen voldeed. 

Voor de derde prijs wordt een 
blauwdruk vooreen Vlaanue grond
wet ingewacht. 

Er worden drie zaken ge
vraagd. 

1. een memorie van toelichting, 
d.i. een studie en evaluatie van 
al de elementen (historische, po
litieke e.a.) die aan de grondslag 
liggen van de nieuwe grond
wet. 

2. een artikelsge^wijze bespre
king : ontleding van de verschei
dene artikels om de ware draag
kracht en de betekenis van de 
gebruikte termen nader te be
palen. 

3. de tekst van de wet zelf. Die 
dient gesteld te worden in de 
voor de grondwetsteksten ge
bruikelijke stijl. 

In een nota bij de •wedstrijd-
opgave zeggen minister van 
staat Frans Van der Eist, prof. 
Robert Senelle en ere-stafhou-
der Hugo Van lïecke dat het 
grondwettelijk recht ,,zowel 
naar vorm als naar inhoud on
voltooid, onvoldragen en zon
der visie n£iar de toekomst toe is. 
Wil men aan Vlaanderen als 
deelstaat de plaats geven 
•waarop het in een federaal Bel
gië recht heeft, met toepassing 
van de gangbare federale nor
men, dan moet in de eerste 
plaats •werk gemaakt worden 

van een eigen Vlaamse grond
wet die de politieke, ekonomi-
sche en financiële autonomie 
van Vlaanderen vooropstelt." 

De inrichters verduidelijken 
met hun prijs^vraag niet in de 
plaats van het Vlaams parle
ment te •willen treden, •wel be
ogen zij inspirerend in te •wer
ken op de instellingen die 
grondwettelijk bevoegd zijn. 

Zij leggen er ook de nadruk op 
dat hun opzet een duidelijk af
gebakende Vlaamse grond^wet 
beoogt met klare opties, niet 
gebonden is aan het pohtieke 
gebeuren van het ogenblik en 
partij (-en)programmas over
stijgt. 

Wij hopen dat zij ook oog heb
ben voor het taalgebruik dat bij 
grond- en andere (ook Vlaamse) 
wetten nogal eens graag m zo
genaamd Wetstraatees ont
aardt. 

De verhandelingen moeten in
gediend •worden ten laatste op 
31 december 1995. 

Wie interesse heeft neemt kon-
takt op meester J a n De Smet, 
sekretaris van de E. Van de 
Guchtstichting, Brand Whit-
tocklaan 139 te 1200 Brussel 
(02/733 74 10). . . . 

(mvl) 

m.a.^w. gelijk zijn voor de hele 
federatie. Er •wordt voorgesteld 
om de eerste storende faktor 
voor een uniforme toepassing 
van wetgeving, nl. een geogra
fische spreiding van de beslis
singsorganen die de \vetgeving 
verschillend kunnen uitvoeren, 
grotendeels te ondervangen 
door de oprichting van een fe
deraal inspektoraat. Deze in
stelling zou toezien op de strikte 
en uniforme handha'ving van de 
•wet door de decentraliserende 
beslissingsorganen. De tweede 
storende faktor, m.n. het be
staan van een aantal centrale 
beroepsorganen uit meerdere 
eentalige kamers die een ver
schillende rechtspraak kunnen 
ontwikkelen, zou weggewerkt 
•worden door de opheffing van 
de taalgebonden kamers. 

ARGUMENTEN 

Prof. Pieters gaf tevens de ar
gumenten voor het beleidsvoor
stel van de Vlaamse onder
zoeksgroep Sociale Zekerheid 
2002 aan: de transfers, het sub
sidiariteitsbeginsel, de Belgi
sche ekonomische en monetaire 
unie, de gedrags- en voorkeur-
verschillen, een samenhangend 
sociaal beleid en het solidari
teitsbeginsel. De onderzoeksre
sultaten betreff^ende de omvang 
en de determinanten van de 
transfers hebben mee bijgedra
gen tot het formuleren van de 
voorliggende beleidskonklusies, 
maar ze niet alleen gedetermi
neerd. Ook het subsidiariteits
beginsel, dat een ankerpunt 
biedt in de diskussie omtrent de 
bevoegdheidsverdeling in fede
rale staten, steunt de bevoegd
heid van de deelstaten inzake de 
kostenkompenserende SZ-re
gelingen. Anderzijds •wijst de 
ekonomische teorie van de 
schaalvoordelen veeleer in de 
richting van het zo ruun mo
gelijk houden van de te ver
zekeren bevolking van^wege het 
belang van de risikospreiding. 
Hier dienen evenwel nuance
ringen aangebracht te •worden. 
Sommige risiko's — met name 
die van de inkomensvervan
gende regelingen — treffen veel
eer „koUektief' de verzekerden 
(bv. de •werkloosheidsverzeke
ring), terwijl andere — die van de 
kostenkompenserende regelin
gen — meer gelijkmatig over de 
tijd voorkomen en derhalve 
minder een dekking op een zo 
groot mogelijke schaal behoe
ven. 

Ten aanzien van de kostenkom
penserende regelingen wordt 
het belang van de schaalvoor
delen verdrongen door het eko
nomische subsidiariteitsbegin
sel, dat pleit voor een orga
nisatie op een niveau dat het 
meest efficiënt kan inspelen op 
lokale of regionale verschillen in 
voorkeur. 

EKONOMISCHE EN 
MONETAIRE UNIE 

In de beleidskonklusies wordt 
enerzijds gesteld dat de impakt 
van de Sociale Zekerheid op de 
Belgische ekonomische en mo
netaire unie niet gering is. An
derzijds •wordt er ge^wezen op de 
soms in het maatschappelijke 
debat aan^wezige inkonsekwen-
tie waar het gaat om de weerslag 
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van de eenheid of de diversiteit 
van het SZ-stelsel op een eko-
nomische en monetaire unie. 

Niet zelden wordt in de Eu
ropese kontektst gesteld dat een 
nauwe Eiansluiting van de So-
cicJe Zekerheid bij de politieke, 
kulturele, m£iatschappelijke, 
ekonomische en demografische 
eigenheid van elke staat mo
gelijk en zelfs wenselijk is en 
geenszins in tegenspraak is met 
de ekonomische en monetaire 
unie w^aartoe we ons in de Eu
ropese kontekst bekennen. Ter
wijl in de Belgische kontekst 
zelfs een gedeelteUjke bevoegd
heidsoverdracht op het SZ-vlak 

door sommigen als een dood
steek voor de Belgische eko
nomische en monetaire unie 
wordt afgeschilderd. 

Voorts wordt de vraag gesteld of 
deelstatelijke eigenheden niet 
onderkend kunnen •worden 
t.a.v. de Sociale Zekerheid en of 
die eigenheden dan ook niet in 
rekening gebracht moeten -wor
den bij de (her) inrichting van de 
Sociale Zekerheid. De transfers 
- meer bepaald als ze niet aan de 
hand van „objektieve", niet-ge-
dragsbepaalde faktoren ver-
kleiard kunnen worden — kun
nen gezien worden als even zo
vele uitingen van het gegeven 

dat de werkelijkheid niet wacht 
op een overdracht van bevoegd
heden om erkenning te geven 
aan relevante eigenheden van 
de deelgebieden. 

Dit lijkt inzonderheid juist het 
geval te zijn in de kostenkom-
penserende regelingen. In de 
beleidskonklusies w^ordt tevens 

f esteld dat de Sociale Zeker-
eid niet kan en mag geïsoleerd 

worden van de andere aspekten 
van het sociale beleid. Een sa
menhangende bevoegdheids
verdeling inzake sociaal beleid 
zou, in tegenstelling met de hui
dige bevoegheidstoewijzing, 
dan ook geen rekening mogen 

houden met het teoretische on
derscheid tussen de Sociale Ze
kerheid en de andere instru
menten van dat beleid. Onge
wenste oversijpelingseffekten 
kunnen zodoende vermeden 
worden en de efficiëntie van het 
beleid zal groter worden. 

HET 
SOLIDARITEITSBEGINSEL 

De beleidskonklusies geven £ian 
dat het solidariteitsbeginsel niet 
alleen staat: het vindt zijn grens 
en verdieping in b.v. het be
ginsel van de eigen verantwoor
delijkheid (responsabUisering). 
Een fundamentele vraag luidt 
hier dan ook: waar trekken -we 

Milieu, ool< onze zorg 

• waterzuivering 
• (water)bodemsanering 
• ontwikl<elen van stortterreinen 
• slibverv/erking 
• miiieuiiygiënisch baggeren 
• landscaping en bebossing 
• oliebestrijding op open water 

JAN DE NUL Milieuafdeling 
Jan De Nul n.v., Tragel 23, 9308 HOFSTADE-AALST 
Tel: 053/73.15,11 - Telefax : 053/73.17.60 

in de Sociale Zekerheid de gren
zen van de soUdariteit? Thans 
geven de Belgische sociale ver
zekeringen gestalte aan de so
lidariteit op professionele basis: 
de sohdariteitskring ^vordt ge
vormd door de werknemers of 
de ambtenaren of de zelfstan
digen, niet door alle inwoners 
van de federatie. Ofschoon nog 
steeds professioneel ingericht, 
dekken de ziekteverzekering en 
de kinderbij slagregehngen van 
de diverse stelsels intussen zo 
goed als de gehele bevolking, zij 
het inhoudelijk niet steeds op 
dezelfde wijze. Daarenboven 
valt er veel voor te zeggen dat de 
gezondheidzorg en de kompen-
satie voor de bijzondere lasten 
van het opvoeden van kinderen 
aan eenieder toekomen, onge
acht de professionele status van 
de betrokkene. Dit neemt niet 
•weg dat ook hier de solidariteit 
territoriaal afgebakend dient te 
worden. Als nauw met de per
soon verbonden regelingen, lij
ken de kostenkompenserende 
regelingen volgens de beleids
konklusies het best ingericht te 
worden op het niveau van de 
overige persoonsgebonden ma
teries, en dat zijn de Gemeen
schappen. 

FISKALE NEUTRALITEIT 

Als een nieuwe bevoegdheids
verdeling inzake Sociale Zeker
heid eenmaal is doorgevoerd, 
moet ook voorkomen worden 
dat die via fiskale weg onderuit 
gehaald wordt. De federale 
overheid mag niet over de mo
gelijkheid beschikken de be
voegdheidsoverdracht inzake 
Sociale Zekerheid ,,uit te hol
len" door middel van haar fis
kale bevoegdheid, bijvoorbeeld 
door de verschillen inzake 
SZ-prestaties fisksual weg te 
vlakken. De federale overheid 
mag volgens de beleidskonklu
sies derhalve geen fiskale be
voegdheid behouden ten aan
zien van de kommunautaire 
SZ-bijdragen en -uitkeringen. 
Anderzijds geldt dat de deel
staten in hun fiskaliteit geen 
rekening mogen houden met de 
federale SZ-bijdragen en -uit
keringen. 

De bevoegheidsoverdracht in
zake de kostenkompenserende 
SZ-regelingen kan op financieel 
vlak wellicht niet van de ene dag 
op de andere doorgevoerd wor
den. Volgens de beleidskonklu
sies moet een financieringswet 
Sociale Zekerheid er dan ook 
voor zorgen dat de volle fi
nanciële last van de nieuwe be
voegdheden geleidelijk intreedt. 
Dit kan door de federale sub
sidies aan deze regelingen tij
dens een overgangsfase gelei
delijk af te bouwen. 

In zijn reaktie op de overhan
diging van deze beleidskonklu
sies stelde minister Sauw^ens dat 
de federalisering van de Sociale 
Zekerheid een onafwendbaar 
gegeven is ^vaarover in Vlaan-
dren een zekere eensgezindheid 

f roeit, zeker w^at de gezond-
eidszorgen en de gezinsbijsla

gen betreft. Dit onderzoek is 
volgens hem een belangrijke 
stap. De beleidsverantwoorde-
hjken kunnen dit dossier niet 
voor zich uit bhjven schuiven en 
geen enkele partij kan het zich 
veroorloven hierover te zwij
gen. Het in de beleidskonklusies 
van de onderzoeksgroep gedane 
voorstel vormt volgens Sau-
wens een nader te bekijken 
denkpiste. 

F. Ingelaere 
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OVERHEID EN PRIVÉ MOETEN SAMEN-WERKEN 

HET GAAT SLECHT MET DE NATUUR IN VLAANDEREN 
De natuur in Vlaanderen is ziek, 
goed ziek. Dat is de slotsom van 
het MiUeu-en Natuurrapport 
Vlaanderen dat verleden week 
aan leefmilieuminister De Bat-
selier werd overhandigd. On
danks de reeds genomen maat
regelen blijft de vervuiling aan-
zw^ellen. Grote boosdoeners zijn 
o.m.: de groei van het auto
verkeer, het stijgende energie
verbruik, het overmatig gebruik 
van chemische produkten in de 
landbouw. (Lees ook blz. 3.) 

Bovendien zit Vlaanderen ge
plaagd met tientallen „zwarte 
punten", hciast hopeloos ver
vuilde industriële plekken die 
de overheid enorme financiële 
kopbrekens bezorgt. 

Maar ook in ,, het kleine" wor
den dagelijks aanslcigen ge
pleegd op onze leefomgeving, 
het gescheiden ophalen van het 
huishoudelijk afval b.v. is met 
altijd een sukses. 

Om aan deze kommer en kwel 
een einde te maken neemt de 
Vlaamse overheid tal van ini
tiatieven en doet zy enorme fi
nanciële inspanningen. Zo ^verd 
een Vlaamse Milieuholding op
gericht, een investeringsmaat
schappij met de bedoeling de 
modernste milieutechnieken te 
ontwikkelen en te financieren. 

In deze groene WIJ gaan wij 
nader in op wat loten aan de 
Vlaamse MUieustam willen ver
wezenlijken. Want het is meer 
dan 5 voor 12 om de grote 
middelen in te zetten! 

Ook in de privésektor heeft men 
begrepen dat de boel niet langer 
kan draaien zoals hij draait. 
Enkele voorbeelden. 

• Sinds kort bestaat in Vlaan
deren een vereniging die zich 
VLmnue Milieu Deskundigen 
noemt. Deze V M D is ontstaan 
op initiatief van deskundigen uit 
de sektor en wil een forum 
vormen waar alle geledingen 
(overheid, aannemers, univer
siteiten, raadgevers, enz.) el
kaar kunnen vinden zodat een 
sektorale deontologie tot stand 
kan komen. 

• ; < 

(Info: W. 
015/21.17.35) 

Mondt, 

• Een Antwerps bedrijf (Solel) 
gespecialiseerd in grote indus
triële zonneënergiecentrales 
heeft zopas een mini-zonneë-
nergiecentrale voor huishoude
lijk gebruik in kommerciële om
loop gebracht. Het systeem 
draagt de naam Sun Tropez en 
werd ontwikkeld uit technolo
gie die het bedrijf zelf heeft 
ontworpen. 

(Info: Solel Europe, 
03/281.02.50) 

B Waar milieubeperkingen de 
Vlaamse bedrijven hun kom-
petitiviteit en werkgelegenheid 
in gedrang zouden brengen 
blijkt dat volgens Het ötrategiach 
plan voor Vlaanderen van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
niet juist te zijn. Milieubeper-

Vlaanderen zit geplaagd met tientallen "zwarte punten", hopeloos 
vervuilde induótriëU plekken die de overheid enorme finaciële kop-
brekerd bezorgt. 

kingen zouden slechts in tweede 
orde een negatieve invloed heb
ben op het investeringsklimaat. 
D e Stichting Leefmilieu: „In 

Vlaanderen werkt meer dan één 
bedrijf zonder te voOoen aan de 
exploitatievoorwaarden of zelf^ te 
beschikken over de nodige milieu

vergunning. Al snel wordt gevreesd 
dat de noodzakelijke investeringen de 
draagkracht van het bedrijf zullen 
overstijgen. Niets doen is op korte 
termijn wellicht een verantwoorde 
ekorwmische politiek; op niet eens zo 
lange termijn echter staan hierdoor 
wel ontzettend veel banen op het 
spel" 

De Stichting haalt het voor
beeld van BASF aan dat jaar-
hjks voor 1 miljard fr. milieu-in
vesteringen voorziet maar ook 
150 milieu-medewerkers in huis 
heeft. 

(Info: Stichting Leefmiheu, 
Kipdorp 11, 2000 Antwerpen, 
03/231.64.48) 

B Milieureglementen stimule
ren ook de ontwikkeling van 
een nieuwe ekonomische sektor. 
De milieumarkt zou nu reeds 
goed zijn voor een omzet van 
200 miljard dollar en het World 
Watch Institute rekende voor 
dat deze tegen het einde van de 
eeuw met 50% zal stijgen. Zorg 
voor het milieu is dus •wel de
gelijk in staat om omzet en werk 
te kreëren. 

Deze voorbeelden om aan te 
tonen dat de sektor in volle 
beweging is en „doen voor 
groen" de faze van het belang
rijke maar vaak vrijblijvende 
voluntariaat lang voorbij is. 

De redaktie wacht graag op
merkingen i.v.m. deze groene 
W I J in. 
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VLAR STREEFT NAAR EEN INTEGRALE 

AANPAK VAN AFVALSTOFFEN : 

SELECTIEVE INZAMELING, 

ECOLOGISCH EN ECONOMISCH 

VERANTV^OORDE RECUPERATIE, 

VERWERKING EN AFZET VAN 

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN. 

VLAR WENST UITDRUKKELIJK SAMEN 

TE WERKEN MET GEMEENTEN EN 

INTERCOMMUNALES. 

DE GEMEENTEN EN VLAR : DE IDEALE 

BAND TUSSEN RESPECT VOOR HET 

ALGEMEEN BELANG EN EEN 

DYNAMISCHE EN RENDABELE 

AANPAK VAN HET AFVAL 

V L A R 
SAMEN PAKKEN WE HET AFVAL AAN 

Grammet recycling 

Grammet, een dochteronderneming 
van VLAR, haalt oud papier op bij 
gemeenten en intercommunales, 
bedrijven en administraties, 
drukkerijen en uitgeverijen. 
Grammet bezit de know-how en 
het vakmanschap om de fijnsor
tering van oud papier door te 
voeren en een kwalitatief hoog
staand produkt af te leveren. 

Milieupark Willebroek 

VLAR bouwt een milieu
park in Willebroek. 
Selectief ingezamelde 
afvalstoffen zoals glas, 
blik, kunststoffen, drank
kartons en grofvuil 
worden gesorteerd en 
gezuiverd om ze als 
secundaire grondstof in te 
zetten in de recyclage. 

Composfering Grimbergen 

VLAR bouwt in Grimbergen 
een composteringsinstallatie 
voor groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) en groenafval. 
Het selectief ingezameld GFT-
en groenah/ai wordt verwerkt 
tot zuivere compost. Deze 
grondstof is de meest 
milieuvriendelijke bodem
verbeteraar. 

VLAR Garage-Service 

Garageafval wordt in af
zonderlijke containers 
gesorteerd. Een speciaal 
ontworpen vrachtwagen 
met afzonderlijke compar
timenten zorgt voor selec
tieve ophaling. 
Recyclage en ecologisch 
verantwoorde verwerking 
worden mogelijk. 

Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie n.v. • Radiotorenstraat 51,1800 Vilvoorde • Tel.; 02/252.55.40 - Fax: 02/253.19.70 
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LEEMILEÜ 
EEN VLAAMSE MAATSCHAPPIJ 

VOOR AFVALREKUPERATIE 
De Vlaamse Maatschappij voor Afvalrekuperatie 
(VLAR) u) een naamloze vennootschap en werd in 1991 
door de Vlaanue MlUeuholdlng opgericht. In het nieuwe 
afvalétoffendekreet staan de Vlaanue Milieuholding en 
haar dochterondernemingen vermeld aU organisaties om de 
doeUtellingen van het Vlaamse Afvalstoffenbeleid te re
aliseren. 

D
e Vlaamse Milieuholding 
is een investeringsmaat
schappij met de specifieke 
doelstelling de ontwikke

ling van de müieusektor in 
Vlaanderen en de technologi
sche vernieuwing op het gebied 
van milieutechnieken te stimu
leren. Daartoe biedt de Vlaamse 
Milieuholding een globaal fi-
nancienngspakket aan ter on
dersteuning van vernieuwende 
en hoogtechnologische aktivi-
teiten, met een hogere risiko-
graad en een langer termijn-
perspektlef dan deze van de 
pnvé-investeringsmaatschap-
pijen. 

In het nieuwe afvalstoffende-
kreet zijn de Vlaamse Milieu
holding en haar dochtermaat
schappijen uitdrukkehjk ver
meld als één van de instru
menten/organisaties om het 
Vlaamse Afvalstoffenbeleid uit 
te voeren. 

Het kapitaal van VLAR be
draagt 1 miljard fr. De andere 
aandeelhouders zijn Electrabel 
(25%) en het Gemeentekrediet 
(5%). Beide partners hebben 
goede kontakten met de ge
meenten en interkommunales 
en w^dlen hun dienstverlening 
uitbreiden op het vlak van het 
afvalbeheer. 

Het aktieterrein van de VLAR 
richt zicht tot huishoudelijk en 
ermee gehjkgesteld bedrijfsaf
val. VLAR is komplementair 
aan aktiviteiten Vcin de andere 
ondernemingen waarin de 
Vlaamse Milieuholding partici
peert: Aquafln staat in voor de 
waterzuivering, Indaver is aktief 
op het vlak van verwerking van 
gevciarhjk en bijzonder bedrijfs
afval. 

VLAR wil samen met gemeen
ten, interkommunales, OVAM, 
Fost Plus en provincies de am
bitieuze doelstellingen van het 
Vljiamse Afvalstoffenbeleid 
waarmaken. In het Afvalstof-
fenplan 1991 -1995 is gesteld dat 
huishoudelijk afval en bedrijfs
afval gescheiden dient opge
haald met het oog op reku-
peratie. Ook in het recent goed
gekeurde afvalstoffendekreet 
wordt de klemtoon gelegd op 
voorkomen en rekupereren van 
afvalstoffen. 

WU men de afvalproblematiek 
op een effektieve en efficiënte 
wijze aanpakken, dan dient de 
afvalcyclus op een geïnte
greerde wijze benaderd te \vor-
den. Onder geïntegreerde aan
pak verstaat VLAR zowel de 
selektieve inzameling, de sor
tering en scheiding, de reku-
peratie, de ekologisch verant
woorde verwerking en de afzet 
van de selektief ingezamelde af
valstoffen. 

De uitdagingen op het vlak van 
de afvalproblematiek zijn zeer 
groot. De gemeenschap ver
wacht dat het afval aan een zo 
laag mogelijke prijs met het 

grootste respekt voor het leef-
miheu wordt verwijderd. Ieder 
van ons zal inspanningen moe
ten leveren om zijn afvcd te 
sorteren. De industrie zal haar 
verantwoordelijkheid moeten 
opnemen: ze zal moeten werk 
maken van preventie en mede 
de selektieve inzameling en re-
kuperatie ondersteunen. De ge
meenten zullen selektieve Ln-
zamehngen moeten opzetten. 
De selektieve inzameling vereist 
meerdere gespecialiseerde ma
nieren om het ingezameld afval 
te rekupereren. 

Om deze geïntegreerde aanpak 
waar te maken, streeft de VLAR 
naar een samenwerking met ge
meenten en interkommunales. 

GEMENGDE 
INTERKOMMUNALE 

De VLAR streeft naar een sta
biele samen^verking en opteert 
voor de formule van een ge
mengde interkommunale. Zij is 
ervan overtuigd dat deze for
mule de beste mogelijkheden 
biedt voor een kombinatie van 
respekt voor het algemeen be
lang en een dynamische aanpak 
van de afvalproblematiek. De 
gemeenten blijven aktief be
trokken in het te voeren af
valbeleid. De private partner 
voldoet de behoefte van hoog 
technologische inbreng en spe
cialisatie en de hieraan aange
paste schaalvergroting van de 
installaties. 

Op 6 juni 1994 werd de In
terkommunale Vereniging voor Af
valbeheer in Gent en onutreken 
(IVAGO) opgericht. 

Deze gemengde interkommu
nale voor afvalbeheer, de eerste 
in zijn vorm in Vlaanderen, is 
een samenwerking tussen de 
stad Gent en de gemeente Des-
telbergen als publieke vennoten 
en de nv ECOV als private 
vennoot. De interkommunale 
zal vanaf I januari 1995 Instaan 
voor het volledige afvalbeheer: 
zowel de afvalinzameling als de 
afvalverwerking en dit voor een 
duur van 30 jaar. 

De stad Gent en de gemeente 
Destelbergen kozen als private 
partner de nv ECOV. Deze ven
nootschap is specifiek opgericht 
om haar participatie als private 
partner in IVAGO mogelijk te 
maken. De nv ECOV is een 
samenwerkingsverband tussen 
VLAR, Watco en Seghers En
gineering, die samen het ma
nagement en de technologische 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. De financiële partici
patie Is als volgt verdeeld: 
VLAR (49%), Watco (49%) en 
Seghers Engineering (2%). 

ECOV zal het management van 
de interkommunale uitvoeren. 
In de raad van bestuur hebben 
de gemeenten de meerderheid. 

Volgende krachtlijnen zullen de 

Wd men de afvalprobUmatlek op een effektUve en efficiënte wijze 
aanpakken, dan dient de afvalcykluö op een geïntegreerde wijze 
benaderd te worden. 

werking van de interkommu
nale op afvaltechnisch vlak be
palen: 

— De huidige selektieve inza
meling van gla^, papier, karton 
en metaal zal uitgebreid worden 
met selektieve inzamelingen 
voor groente-, fruit- en tuin
afval, blik, kunststoffen en 
drankkarton. 

— Het aantal containerparken 
zal verdubbeld worden. 

— Ook bedrij fsafvalstoffen zul
len selektief ingezameld wor
den. Dit zal gebeuren volgens 
de haalmetode wóiarbij dezelfde 
selektiviteitsvoorschriften zul
len nagestreefd w^orden als voor 
huishoudelijke afvalstoffen. 
Hiertoe zullen individuele over
eenkomsten afgesloten worden 
waarin frekw^entie van ophaling 
en de kostprijs worden vast
gelegd. Tevens zullen specifieke 
containerparken voor bedrijfs
afval ingericht worden. Van de 
totale hoeveelheid bedrijfsaval 
wdl IVAGO binnen 2 jaar een 
derde selektief inzamelen en op 
middellange termijn bijna de 
helft. 
— De selektief ingezamelde af
valstoffen moeten behandeld 
worden in sorteer- en zuive
ringsinstallaties en een compos-
teringsinstallatie: IVAGO zal 
oordelen over de opportuniteit 
om zelf deze installaties in te 
richten of langdurige afname-
kontrakten af te sluiten. 

— ECOV wraarborgt de eko-
logische afzet van de selektief 
ingezamelde afvalstoffen. 

— De huidige verbrandingsin
stallatie zal aangepcist worden 
aan de Vlarem Il-normen, rook-
gciswassing inbegrepen, de ka-
paciteit zal verhogen van 67.000 
ton/jaar naar 100.000 ton/;aar. 

Op termijn zal de gemiddelde 
bijdrage van de gemeenschap in 
deze afvalbeheerskosten niet 

hoger zijn dan de huidige kos
ten, ondanks belangrijke inves
teringen in de ekologische ver
werking van het huishoudelijk 
afval. Dit resultaat is slechts 
mogelijk dankzij het optimali
seren van de opgezette instal
laties en de samenwerking met 
andere openbare vennoten en 
bedrijven. 

Ook met andere interkommu
nales zijn er momenteel ver
regaande kontrakten. 

INITIATIEVEN 

Tevens bouwt de VLAR instal
laties en stelt deze ter beschik
king van gemeenten en bedrij
ven. 

Zo heeft VLAR een installatie 
voor de sortering van oud pa
pier en karton in Vilvoorde. De 
dochteronderneming Grammet 
verwerkt er jaarlijks zo'n 70.000 
ton papier en via een door-

f edreven fijnsortering wordt 
et afgevoerd naar de recycla-

gesektor in binnen- en buiten
land. 80% van het papier en 
karton komt van bedrijven, uit
geverijen, drukkerijen, e.a. 

In Grimbergen wil VLAR een 
komposteringsinstallatie bou
wen voor de kompostering van 
jaarlijks 50.000 ton selektief In
gezameld groente-, fruit- en 
tuinafval en 15.000 ton groen
afval. Met deze bouw is een 
investering van 580 miljoen fr. 
gemoeid. Ook tuinders kunnen 
in deze installatie terecht. 

In Willebroek wil VLAR een 
müieupark bouwen met ver
scheidene sorteer- en schei
dingsinstallaties. VLAR Glas, 
een samenwerking tussen 
VLAR en GRL, zal een glas-
sorteerinstallatie bouwen waar 
jaarhjks 45.000 ton glas zal ge
sorteerd en gescheiden worden 
en afgevoerd naar de recycla-

^ 

gesektor in binnen- en buiten
land. Deze installatie zal eind dit 
jaar operationeel zijn. 

In het kader van het milieupark 
zullen tevens sorteer- en schei
dingsinstallaties gebou'wd wor
den voor blik, kunststoffen en 
drankkarton (kapaciteit 35.000 
ton), papier (kapaciteit 10.000 
ton) en grofvuil (kapaciteit 
30.000 ton). 

Ook een overslaginstallatie 
voor niet-selektief ingezameld 
afval zal gebouwd worden, en 
de inrichting voor compostering 
van 15.000 ton groenafval. 

Deze sorteerinstallaties zijn een 
noodzakelijke brug tussen de 
selektieve inzameling en reku-
peratie. Afvalstoffen ^vorden er 
omgezet tot sekundaire grond
stoffen met een gegarandeerde 
kwaliteit. Ook deze installatie 
staat open voor afval afkomstig 
van bedrijven. 

GARAGE-AFVALSTOFFEN 

De VLAR zet specifieke op
lossingen op voor specifieke af
valstromen. Een eerste initiatief 
In dit kader is VLAR Ga-
rjige-Service. In de nabije toe
komst zullen ook voor andere 
specifieke stromen oplossingen 
opgezet worden. 

I2én van de uitvoeringsbesluiten 
in het kader van het afvalstof
fendekreet betreft het beheer 
van garage-afvalstoffen. 

Garage-afvalstoffen zijn afval
stoffen die ontstcian bij herstel
lingen of onderhoudswerk
zaamheden aan motorvoertui
gen. Het zal verboden worden 
om verschillende soorten ga
rage-afvalstoffen te mengen, ze 
moeten -worden opgehctald door 
een erkende ophaler. Accu's zul
len niet mogen geledigd worden 
en dienen opgeslagen en ver
voerd in een zuurbestendige 
verpakking. Met oplosmiddelen 
vervuilde afvalstoffen of resten 
van produkten op basis van 
oplosmiddelen dienen in af
wachting van hun ophcJing zo
danig te -worden be-waard dat 
verdamping van de oplosmid
delen -wordt voorkomen. 

VLAR Garage-Service heeft 
een systeem van sortering en 
Inzameling opgezet, gebaseerd 
op een bestaand systeem van 
E3cotechniek. Dit systeem loopt 
reeds 5 jaar met sukses in Ne
derland en bedient zo'n 1500 
aansluitingspunten. In 1993 
-werden zo in totaal 2027 ton 
afvalstoffen selektief ingeza
meld of omgerekend 1642 kg 
per garage. 

VLAR Garage-Service stelt een 
set van kompakte containers ter 
beschikking van de garagehou
der. In die vaten en containers 
kunnen oliefUters, remschoenen 
en koppelingsplaten, koelvloei
stof, remvloeistof, absorptiekor-
rels en poetsdoeken en losse 
accu's selektief bijgehouden 
-worden. 

De garagehouder kiest naar
gelang de hoeveelheid afvalstof
fen die hij voortbrengt hoe vaak 
de afvalstoffen dienen ingeza
meld te -worden; om de 4, 8, 12 
of 26 -weken. 
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AL ONZE ENERGIE 
VOOR MILIEUBESCHERMING 

tr 

• Sinds 1980 hebben wij onze uitstoot van zwaveldioxyde (SO2) met 78 % verminderd en die van stii<stofoxyde (NOx) met 38 %. 

Op die manier bestrijden wij efficiënt het verschijnsel van de zure regen. 

• Overeenicomstig onze verbintenis worden de nieuwe hoogspanningslijnen (tot 220 kilovolt) in de mate van het mogelijke 

ondergronds aangelegd. In 1993 is de lengte van de luchtlijnen niet toegenomen met één enkele kilometer. 

• Wi j nemen nieuwe produktie-eenheden in gebruik die een hoog energierendement combineren met het gebruik 

van een milieuvriendelijke brandstof : aardgas. Eveneens uit milieu-overwegingen moderniseren wij de bestaande 

elektriciteitscentrales. 

• Via informatiecampagnes en advies sporen wij onze huishoudelijke en industriële klanten aan tot een weloverwogen 

energiegebruik, door bijvoorbeeld spaarlampen te gebruiken of aardgastoepassingen met hoog rendement in te schakelen. 

Dit betekent Rationeel Energiegebruik. 
Meting van de temperatuur 
en de samenstelling van het 
geloosde koelwater 

* Controle van de SO2-
t en de NOx-uitstoot in 

de lucht 

Het leggen van ondergrondse 
hoogspanningskabels 

. ^ V ELECTRABEL 



GROOTSE PLANNEN VOOR DE WATERZUIVERING IN VLAANDEREN 

SCEPCIS OVER DE SEPTISCHE PUT 
„ Wat üf er nu verkeerd met onze beerput ? Jaren geleden 
hebben we die gestoken, haxut verplicht, en nu zou hij niet 
meer kunnen dienen om oru natuurlijk WC-afval te 
bergen? We zouden hem moeten dichtgooien?" Enig 
wenkbrauwgefrons toch bij vele gezinnen, toen de Vlaanue 
Milieu Maat<)chappij (VMM) een maand geleden opperde 
om overal waar nwgelijk, de huishoudelijke deptiiche-
putten verplicht te vervangen door rechtstreekde aan
sluitingen van de toiletten op een rioolnet in volle 
uitbreiding. Wat hebben ze nu weer uitgevonden ?, was de 
vraag. Antwoord: grootse plannen inzake waterzuivering 
in Vlaanderen. 

O
ns oppervlakte'water is er 
beroerd aan toe. Niemand 
betwist dat. De dtinken.de 
Schelde en de jchuimende 

Dender zijn spreekwoordelijk ge
worden. De overheid •wou er 
dan ook iets cian doen en deed 
beroep op de Vlaanue Milieu 
MaatdchappLj (VMM), opgericht 
in 1991, om de toestand van het 
milieu permanent in de gaten te 
houden en de overheid te ad
viseren. 
De V M M kreeg opdracht om 
algemene \vaterzuiveringspro-
gramma's op te stellen. Eén voor 
gans Vlaanderen, maar ook per 
waterbekken moesten derge
lijke plannen opgesteld worden. 
Negen van de 34 voorziene bek
ken-plannen zijn vandaag klaar. 
Voor het bekken van de I J -
zer-Blankaart bijvoorbeeld, of 
voor het bekken Dender-Mark 
en Bovenschelde-Zwalm. De 
andere plannen volgen binnen
kort. 

RIOOLPIAN 
In elk van deze plannen wordt 
een inventarisatie opgemaakt 
van de waterk'waliteit van de 
beken en rivieren en de mate 
van hun vervuiling. Tevens 
wordt gezegd w^elke waterkwa
liteit men in het jaar 2010 wil 
bereiken en hoe men zover •wil 
komen. De voorgestelde maat
regelen hebben zowel betrek
king op de industrie — milieu-
•vriendehjker produktie^wijzen — 
, de landbou^w — uitvoering van 
het Mestaktieplan — als de ge
zinnen. Rond de voorstellen ge
formuleerd in deze plannen or
ganiseert de V M M dan een 
,,maatschappelijk debat". In al
lerhande publieke vergaderin
gen •worden de plannen bekend-
femeiakt en kan iedereen zijn of 

aar opmerkingen spuien. Deze 
•worden genoteerd en uiteinde
lijk belandt het defmitieve plan 
op het ministeriële bureau voor 
beslissing. 

Ook Uil uu,u,yuiche overwegingen 
id het belangrijk dat zoveel mo
gelijk huishoudelijk afvalwater 
in de rioleringen terecht komt. 

Het is dus in dit globale kader 
dat de V M M een wettelijke re
geling •wil dat ,,het verbod op de 
bouw van nieuwe septische put
ten of de kortsluiting van be
staande septische putten regelt 
voor \voningen die via riolering 
aangesloten •worden op een ri
oolwaterzuiveringsinstallatie." 
Waarom precies? Om het op
pervlaktewater tegen 2010 te 
zuiveren voorziet de V M M een 

ganse reeks infrastruktuurwer-
ken: een netwerk van toevoer-
leidingen, rioleringen en •water-
koUektoren moet het huishou
delijk afvaWater afvoeren naar 
riool^waterzuiveringsinstalla-
ties( RWZI). Een Riool-
plan-Vlaanderen dus, wat in sa
menspraak met de gemeenten 
wordt opgesteld, en handenvol 
geld kost. 

Het is de maatschappij NV 
Aquafin die sinds I januari 1994 
verantwoordelijk is voor de 
bouw en de uitbating van de 
toevoerleidingen en de RWZI's. 
Weliswaar met de wetenschap
pelijke ondersteuning van de 
VMM, die zegt waar er best 
RWZI's komen, en met pu-
bheke gelden, afkomstig van de 
milieu-heffingen (het 
MINA-fonds) en van elders, 
•want die heffingen zijn manifest 
onvoldoende. De V M M gaat 
ervan uit dat vanaf 1995 tot 
2010 elk jaar 6 miljard frank zal 
moeten geïnvesteerd •worden, 
zonder BTW of algemene kos
ten, dus gezamenlijk 100 mUjard 
frank in 15 jaar. Een bedrag dat 
minstens nog moet verdubbeld 
•worden, zo zegt de W M zelf, 
want de gemeentelijke riolerin
gen die de gemeenten moeten 
bekostigen zijn hier niet mee
gerekend. En de omvang van de 
geplande investeringen (dus 
voor ongeveer 25Ó miljard 
frank) heeft alvast de prijzen die 
de aannemers voor hun werk
zaamheden •vragen niet ge
drukt. 

Dergelijke gigantische invester
ingen moeten voor de NV 
Aquafin renderen. Vandaag zijn 
slechts 70 Vlaamse gezinnen op 
100 op het rioleringsnet aan
gesloten. En slechts 30 hiervan 
zijn rechtstreeks aangesloten op 
een RWZI. Te weinig dus om de 
infrastruktuurwerken te verant
woorden. Vandaar de wens om 
zoveel mogelijk gezinnen te ver
plichten op een RWZI aan te 
sluiten, gezinnen die naderhand 
een zekere heffing zullen moe
ten betalen voor elke liter •water 
die ze in die rioleringen lozen. 
De vervuiler betaalt. 

DE PROEF OP DE SOM 

Het is dus zaak zo veel mogelijk 
huishoudelijk afvalwater die ri
oleringen in te krijgen, en dit 
ook uit biologische overwegin
gen. De zuivering in de RWZI's 
is een ingewikkeld proces 
•waarin bakterieën de hoofdrol 
spelen. Wanneer onvoldoende 
vuil •water wordt aangevoerd, 
dreigen de bakterieën bij gebrek 
aan voedsel af te sterven. Bij 
langdurig regen^weer wordt het 
afvalwater sterk verdund en 
kunnen de bakterieën hun •werk 
niet naar behoren doen. Een 
bestendige en voorspelbare aan
voer van •vaiU •water is dan ook 
noodzakelijk voor het optimale 
biologische rendement van de 
RWZI. 

Niet iedereen borrelt van en-
toesiasme bij de ambitieuze 
VMM-plannen. En het scep
ticisme betreft niet enkel de ei-

Antwerpse Bouwwerken 
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genaa r s v o o r he t s teken van de 
by-pass . O p de voor l icht ings
ve rgade r ing van VJVLM in he t 
Oos tv l aamse M e r e l b e k e , w a a r 
he t -waterzuiveringsplan voor de 
Bovensche lde w e r d voorge
steld, h o o r d e m e n niet alleen 
ins temming van de ve rheven 
doelstel l ing v o o r p r o p e r e rivie
ren in het j aa r 2010. O o k heel 
w a t a r g w a n e n d e v ragen w e r d e n 
gesteld. Wie zal da t vele geld 
o p b r e n g e n ? K a n m e n de ge
m e e n t e n verp l ich ten mee te 
doen me t he t Rioolplan en k a n 
men hen to t dergeli jke zware 
u i tgaven ve rp l i ch t en? Zijn de 
n o r m e n niet te s t r eng en zal de 
indus t r ie de g rens niet over
t r e k k e n w a n n e e r m e n w^eet da t 
he t b e k k e n van de Boven
schelde zich v o o r slechts 10% in 
Vlcianderen s i tueer t en v o o r de 
overige 9 0 % in Wal lonië en 
F r a n k r i j k ? E n w a t gebeu r t er 
me t het vele slibfval, da t he t 
resu l taa t is v a n de zu iver ing 
d o o r d e R W Z I ? 

O o k b e e r r u i m e r D e R u y c k ui t 
M e r e l b e k e bij G e n t heeft zijn 
v raag tekens . 

D e Ruyck: „Ik denk dat men. niet 
weet waaraan men begint. Verdtop-
pingen of dtank, dat zal het zijn, ik 
wil het u op een blaadje geven. 
Wanneer men in de nieuwe rio
leringen reukafdnijderti zal plaatden, 
zullen die riolen binnen de kortdte 
keren verdtopt raken. Doet men dat 
niet dan zal inde d traten en ook in de 
hulzen de dtank domd niet te harden 
zijn. Vooral aU het eend een aantal 
weken niet regent en de riolen niet 
gejpoeld worden! Want regen id er 
nodig om de riolen te dpoelen, de 
enkele Uterd water van de wad
machine kunnen dat niet. Die dtank 
ervaart men nu reedd. Aan de Ko
renmarkt en de Velddtraat bijvoor
beeld heeft men een aantal jaren 
geleden nieuwe riolen gelegd. Men 
kan er nu reedd de proef op de dom 
nemen. 

Als m e n werkel i jk al he t afval 
v a n een g roo t deel v a n de ge
z innen rech t s t r eeks de riolen 
wil injagen, ja, d a n krijgt men 
g e g a r a n d e e r d v o d d e n . H e t is 
gew^oonweg onvoors te lbaa r w a t 
de m e n s al lemaal de W C - p o t 
door j aag t ! On-voo r - s t e l -baa r ! 
E n het veran twoorde l i jkhe ids 
gevoel van de m e n s zal er niet op 
vooru i t gcian w^anneer alles in 
die gezamenl i jke riool k a n ge
s tor t w o r d e n en niet in de eigen 
b e e r p u t . ' 

• M a a r zijn d a a r geen tech
nische oploss ingen voor, me t 
pomps ta t ions en w^aterspaar-
b e k k e n s ? 

D e R u y c k : „De buizen in een huid 
mogen normaal nooit verdtopt ra
ken. De architekt moet dit .voorzien. 
En toch gebeurt het! Waarom zou 
het met de riolen anderd zijn ? En er 
zijn nog andere problemen met die 
grootde uifradtruktuur: het dlib in 
het zuiveringddtation Oddemeerden 
in Gent bijvoorbeeld ij zeer vervuild. 
Wat gaat men daarmee aanvangen ? 
Voor de landbouw u het in elk geval 
onbruikbaar. En wanneer er eend een 
fikde bui zal zijn na twee weken 
droogte, dan raken de zulveringd-
dtatioru gegarandeerd in de knoop. 
Vertelt men dat niet ? Of wil men die 
problemen niet zien ?" 

• Is de kr i t iek niet te vidjten aan 
de vrees de eigen job te ver
hezen ? 

D e R u y c k : „Ik vreed niet voor mijn 
broodwinning. Ik zal meer werk 
hebben dan ooit. Wel zal ik me 
middchien wat moeten aanpodden: 
van beerruimer tot ontdtopper. Neen, 
alled majdoal de riolen indturen, 
waar tudden haakjed zwaar zal voor 

betaald moeten worden, id problemen 
zoeken. Een goede riolering id nood
zakelijk maar een goede deptidche 
put u vaak een properder oplod-
ding." 

AMBITIEUZE PLANNEN 

Bij de V M M ken t m e n de be
merk ingen . O n z e doelstel l ingen 
en voorste l len zijn n o g in de 
on twerpfaze , stelt m e n er. 
Vooral aan de beerput ten-af
faire v^al m e n niet te z w a a r til
len. 

Miche l ine Van D e n Langen-
bergl i : „Men heeft dit in de perd 
verkeerd voorgedteD. We zijn in
derdaad voordtander van het kort-
dluiten van deptidche putten, maar 
verbinden dat wel uitdrukkelijk aan 

bepaalde voorwaarden. Overal waar 
rioleringen aanwezig zijn en het 
technidch mogelijk id, willen we 
rechtdtreekdc aaruluiting op een 
RWZI. Maar waar de woningen te 
ver afgelegen zijn, of waar er een 
onvoldoende hellingdgraad Li, of 
waar er gevaar id voor overdtorten, 
blijven we bij het koncept van een 
deptidche put. Overigend, het buiten 
werking dtellen van een deptidche put 
id nu ook niet zo'n zware ladt om 
dragen. Een eenvoudige doorverbin
ding van in- en uitgang voLttaat 
meejtal" 

Ambi t ieuze p l annen liggen van 
d a a g ter diskussie . Bij de V M M 
legt m e n er de n a d r u k op da t he t 
eventuele n ie tsdoen in onze 
b u u r l a n d e n geen alibi m a g zijn 

om ook hier bij de p a k k e n te 
bhjven. H e t o p p e r v l a k t e w a t e r is 
vaak zo o n v e r a n t w o o r d smerig . 
D a a r i n leven k regen en het her 
s cheppen tot vis 'water of zelfs 
d r i n k b a a r water , vereis t inspan
ningen v a n alle mogeli jke ak-
t o r e n : de l andbouw, de indus
trie en de gezini ien. D e finan
cier ing moet nog wel geregeld 
w o r d e n en he t r e s t e rende shb, 
da t k a n eventuee l nu t t ig in de 
l a n d b o u w w o r d e n gebru ik t . 

D e p rob lemat iek v a n de wa 
te rzu iver ing en de Aquaf in -kon-
s t rukt ie toon t echter, n a de ekot-
aksper ike len en de diskussie 
r o n d het Mes t -Akt iep lan , op
n ieuw aan da t mi l ieuproblema
tiek geen vr i jbhjvende aange

legenheid is. I ede reen wil p r o 
pe re wa te r lopen , m a a r de w e g 
er naa r toe en het a fbakenen van 
ve ran twoorde l i j kheden is an
de re koek . H e t p rob leem raak t 
niet ze lden de k e r n van ons 
hande len , ons komfor t en... 
onze p o r t e m o n n e e . 

Filip Delos 

c» Vlaanue Milieu Maatdcbap-
pij. A. Van De Maeledtraat 96, 
9230 Erembodegem-Aaldt 
(053/72.62.11). 

—Aminal, Bedluur Algemeen Mi
lieubeleid, Diendt Water en Bo
dem, Belliarddtraat 14-18, 1040 
Brunei (02/507.30.01). 

Veilige plek 
Dit is bijvoori)eeld 

klein gevaarlijk afval: 
aceton 

ammoniak 
antivries 

batterijen 
beitsmiddelen 
bijtende soda 

bleekwater 
brandblusmiddelen 

brandstoffen 
cosmetica 

ether 
kleurstoffen 

kwikthermometers 
lijmen 

metoalpoets 
ontstopper 
pesticiden 

Gebruik uw miiieubox! 
Vele verf-, brandstof- en andere chemische 

restjes zijn gevaarlijker dan u denkt. En 

alleen wanneer dit klein gevaarlijk afval 

apart van het gewone huisvuil opgehaald 

wordt, kan het milieuvriendelijk weggewerkt 

of gerecycleerd worden. Daarom krijgt u nu 

gratis een handige milieubox. Gebruik die 

box. Het is de veiligste plek voor gevaarlijk 

afval. Zowel thuis (gebruik de kinderveilige 

sluiting !), als voor het milieu. 

Box vol. Wat don ? 
Afhankelijk van de gemeente waar u woont, 

wordt het afval óf afgehaald, óf moet u het 

zelf wegbrengen naar een containerpark of 

een speciale mobiele ophaoldienst die 

regelmatig uw buurt aandoet. Voor meer 
precieze informatie hierover, kunt u 
bellen naar uw gemeentebestuur. 

plantaardige 
en 

dierlijke 
vetten 

schoonmaak
middelen 

spuitbussen 
terpentine 

thinner 
vernis 

verven 
vuurwerk 

waspoeders 
wc-reinigers 
white spirit 

zepen 
zoutzuur 

zwavelzuur 

Opgelet; 
stop géén restjes 

van medicijnen 
in de milieubox: 

breng ze naar 
de apotheek. 

Sorteer, nu het kan. 
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E l 1 
MEER AANDACHT VOOR PESTICIDEN 
Wij nemen het volgende over uit 
het tijdschrift van de Proeftuin 
voor (gangbare) Groenteteelt te 
Sint-Katehjne-Waver: 

„ Teruloite een probleem waaraan op 
du ogenblik nog weuiig aandacht 
wordt geschonken: de mogelijke cu
mulatieve werking van verdchdUnde 
pedticCden die jamen op een bepaald 
voedmgémSdeL voorkomen. De 
vraag moet inderdaadgedteld worden 
of een manster waarop, zoaL soms 
vastgesteld wordt, 3 tot 5 verschil
lende pesticiden voorkomen maar 
alle wat lager dan de residuto
lerantie, nog steeds beantwoordt aan 
de veiligheidsnormen gehanteerd bij 
het opstellen van de tolerantie voor 
elk pesticide afzonderlijk. De trend 
om steeds meer verschillende pes
ticiden toe te passen, om zodoende 
voor elk afzonderlijk beneden de 
tolerantie te blijven, doet de vraag 
rijzen of uiteindelijk geen gecumu
leerde toleranties moeten in voege 

\m vwÊomwf 
Htm ̂ iMMmwKm 

gebracht worden waarbij de som van 
de residugehalten een bepaald niveau 
niet mag overschrijden." (Dr. ir. W. 
Dejonckheere) 

Intussen, meer dan twaalf jaar 
later, is er op dit vlak praktisch 
niets gebeurd noch gewijzigd. 
Geen enkele van de politieke 
partijen, ongeacht hun kleur, 
heeft zich ingespannen, ook niet 
gedurende de voorbije kieskam-
pagne, om nadruk te leggen op 
een te plannen aktie voor een 
verplichte sterk doorgedreven 
land- en tuinbouw. 

Wij bedoelen hiermee niet enkel 
de diverse pesticiden, maar ook 
de chemische meststoffen, 
waarvan een onbezonnen ge
bruik in rechtstreeks verband 
staat met het sterk uit de hand 
gelopen misbruik van pesticiden 
allerhande. 

Als klap op de vuurpijl w^ordt bij 
een terechte beperking van het 
gebruik van drijftnest, het in
tussen berucht geworden MAP 
(mestaktieplan), het gebruik 
van chemische meststoffen als 
het ware gestimuleerd. Niet te 
geloven ! 

Om dan nog maar te zwijgen 
van de zozeer besproken Ekot-
aks, waarbij de chemische lobby 
tot op heden opvaUend ontzien Schijnbaar leven we nog steeds in 
^'^^ • een wereld waarin groenten en 
Milieu rendeert, ook politiek. Dit fruit enkel te telen zijn mits 
is de bijna uitsluitende beweeg- massale inzet van chemische 
reden waarom dit begrip.zo op- hulpmiddelen. 
vallend misbruikt werd gedu
rende de w^eken voor een ver- • # # # # 9 # 9 9 9 9 # 

kiezingskampagne, maar ook 
voordien en welhcht ook iets 
minder nadien. 

In wat voor wereld leven wij, 
waarin groenten en fruit, en 
andere land- en tuinbouwpro-
dukten, schijnbaar enkel te te

len zijn mits een massale inzet 
van chemische hulpmiddelen ? 

Dit met als resultante: vervui
ling van lucht, bodem, water en 
vervuiling van ons al dan niet 
groen voedselpakket. 

Rik Dedapper 

BETER SPERMA 
BIJ BIOLOGISCHE TUINDERS? 

Ondertussen is aan het debat 
over de zaadkw^aliteit van het 
sperma een nieuw element 
toegevoegd. In een artikel in 
het juni-nummervan The Lan
cet schrijft Annette Abell (UZ 
van Arhus) dat biologische 
tuinders in Denemarken meer 
zaadcellen m hun sperma 
hebben dan de gem^iddelde 
Deense man. Om tot deze 
vaststelling te komen had 
Abelle zaadstalen van dertig 
deelnemers aan een kongres 
over biologisch tuinieren on
derzocht. Hun zaad bevatte 
gemiddeld tw^ee keer meer 
zaadcellen dan dat van een 
andere kontrolegroep, be
staande uit arbeiders, druk
kers en elektriciens. Onze le
zers weten dat de zaadkon-
centratie van de gemiddelde 
man in alle geïndustriali
seerde landen de jongste de
cennia schrikbarend achter
uitgaat. 

Aanvankelijk werd gedacht 
dat het dragen van te nauwe 
onderbroeken en dito jeans 
daar aan de oorsprong van 
lag, later dat kettingroken de 
boosdoener w^as. Dat laatste 
moest worden tegengespro
ken daar steeds meer mannen 
het roken laten. 

Het vermoeden dat milieu
vervuiling vooral door het 
overdreven gebruik van pes
ticiden verantwoordelijk is 
voor de tanende spermakwa
liteit wint aldus veld. Me
vrouw Abelle schrijft geen 
verklaring te hebben voor het 
opvallende verschil in zaad-
kwaliteit maar weet wel dat in 
de periode van de zaadafname 
zowat de helft van de zui-
velkonsumptie bij de tuinders 
van biologische kwaliteit was, 
terwijl de tweede groep man
nen vooral industriële zuivel 
tot zich hadden genomen. 

Krakeel om de koek 
VOGELVERSCHRIKKERS 

John Major blokkeerde de verkiezing 
van Jean-Luc Dehaene tot voorzitter 

van de Europese kommissie Hoe 
liggen de zaken in de Europese 

krabbenmand'' En hoe moet het nu 
verder'' Deze week in Knack 

Couture & cybernetica 
De dne mode-akademies defileerden 
en als ze de tijdgeest weerspiegelen, 

leven we in een video-spel 
Virtual Fashion, now' Deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 
• De wereldbeker voetbal • Senes: 

"Illegalen in België", "De zomer van 
1944", "Gemeenteverkiezmgen" 

(Mechelen) en "Leven en dood m Los 
Angeles" • Hoe erg is het milieu m 

Vlaanderen toegetakeld? • Interview 
met stnptekenaar José Munoz • 

Publicist, karikaturist en fotograaf 
Nadar in het Musée d'Orsay • De 

papierbiennale van Aalst 

Knack 
+ \VKr-:Ki;M) KNACK 

+ TELI: KNACK+ Ï A L I ; N Ï 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

E^n paar van onze vrienden 
bio-telers waren hier op bezoek. 
Ze klaagden niet zozeer over het 
weer (het wa^ in de eerste helft 
van de maand juni), noch over 
onkruiden. Maar wél over de 
vogels, die de pas geplante kolen 
binnen een paar dagen opvra
ten. Deze werden werkehjk af
geweid. De boosdoeners waren 
bosduiven. Ze hadden reeds al
les uitgeprobeerd, van vogel-
afwerende draad tot andere 
flapperende dinges, maar het 
mocht niet baten. Hun betoog 
kwam wonderwel overeen met 
wat wij een paar weken voor
dien konden lezen in het tijd
schrift Les Quatres Saisons du 
Jardinage, w^aarin, als besluit van 
heel wat lezersbrieven terzake, 
een specialist besluitend stelde 
dat hij alles uitprobeerde, tot 
kanonnen toe, maar zonder re-
sidtaat 1 Toch willen wij even 
het rijtje afgaan en zien wat er 
aan degelijks terzake voorhan
den is, met dien verstande dat 
geregeld verwisseld wordt en 
dat er meer dan één middeltje 
gelijktijdig toegepast wordt. 

De enige bescherming die wél 
helpt, maar dan weer niet in bv. 
kersebomen zijn de nylon-tuin-
netten. Maar... ze gewoon op de 
grond leggen baat niet. Het 
heeft geen zin, want dan wordt 
er doorheen gepikt dat het een 
heve lust is. In de proeftuin te 
Meerle heb ik een twee meter 
hoge stellage gezien ter bescher
ming van aardbeien met ron
dom en boven een nylon tuin-
net. Dat gaf algehele voldoe
ning; eronder kon er gewerkt 
worden, wat dan weer niet het 

geval is wanneer het hele bou^v-
sel slechts een meter hoog ge
steund vi^ordt. De investering is 
vrij duur en gaat jaren mee; dus 
wél iets voor de liefhebber. Zé
ker niet voor de beroepsgroen
teteler, die zijn bloemkolen in 
lente, zomer én winter wil be
schermen tegen bosduiven en 
andere lieverds. 

Om in dezelfde trant te blijven is 
er nog het tuingaas en/of de 
vhesdeken, waarmee men de 
kolen tot bijna aan de oogst kan 
beschermen en dat gelijktijdig, 
in de lente althans, beschutting 
biedt tegen de koolvlieg, maar 
ook tegen zeer lage tempera
turen. Dit laatste is dan weer 
interessant bij de teelt van win
terbloemkool, zolang wij er 
maar rekening mee houden dat 
vhesdeken beter beschermt te
gen lage temperaturen dan tuin
gaas. Steunen is hier niet nodig; 
wél vastleggen tegen sterke 
winden. 

Plastieken katten of roofvogels, 
met onderaan een viertal flap
perende aluminiumstroken, kan 
wat helpen in bomen, maar ook 
aan niet te hogen steunen boven 
een bed bloemkolen. Dat soort 
namaak-rovers kost algauw van 
200 tot 500 fr. per stuk. 

Echte roofvogels kan men lok
ken door een paar palen hier en 
daar in het perceel of gewoon 
aan de buitenkanten te plaatsen 
met twee dwarslatten van an
derhalve tot twee duim dik. Aan 
de bovenkant wordt een beetje 
afgerond, opdat de roofvogels er 
gemakkelijk zouden zitten en er 
dan ook langer blijven. De twee 

dwarslatten komen op 50 cm. 
van mekaar en het geheel moet 
minstens drie meter hoog zijn. 

Deze Lorrainer-kruisen moeten 
winter en zomer blijven staan; 
in alle geval enkele weken voor 
het uitplanten van de kolen. 
Aanvankehjk zal men de roof
vogels aantrekken met voedsel; 
hefste levende of pas gedode 
dieren... (of wat rood vlees bij 
de slager). 

Binnen afzienbare tijd zijn er 
ook laagstam kersen. Die kun
nen dan ook in lange rijen be
schermd worden tegen vogels, 
met nylon netten. Steun is hier
bij niet nodig. 

Tot op heden is de afweer van 
vogels in de land- en tuinbouw, 
vooral dan in de landbouw, in
gesteld op de alweer en soms 
zelfs vergiftigen van vogels. Dat 
is niet onze stijl, dat laatste dan 
vooral niet. Produkten op basis 
van Methiocarb met name Me-
surol zijn zwaar giftig en ge
bruiken wij natuurlijk niet. 

Rest ons dan de produkten op 
basis van het niet-giftige An-
trachinon, waarmee sinds jaar 
en dag zaden behandeld -wor
den, het ons allen bekende Mor-
kit. Er is een vochtige en een 
natte zaadbehandeling, nl. de 
gewone Morit en de Morkit S 
80 of 85. 

Met dit produkt zou men de uit 
te planten bloemkoolplanten 
een paar dagen vóór het uit
planten in de kweekserre be
spuiten met een verdunde op
lossing. Dagen voordien toch 
maar uitproberen op welke ver

dunning dit mag gebeuren en 
vooral toezien dat het groene 
gewas niet beschadigd wordt. 
De vogels hebben een weerzin 
voor de geur van het produkt. 

Men zou zich vragen kunnen 
stellen of die Morkit gemak
kelijk kleeft. In de praktijk valt 
dit echter nogal mee, w^ant ten
slotte zitten die zaden dan toch 
ook in de grond wciar ze toch nat 
zitten en niet zo gauw hun voor 
vogels weerzin-wekkende geur 
verhezen. Het is niet uitgesloten 
dat men binnen de 14 dagen de 
planten én de bodem moet be
spuiten met een verdund af
treksel. In dit geval, maar ook 
voordien, kan men zorgen voor 
een extra uitvloeien In ons geval 
wordt dit melk; geen zure melk 
noch karnemelk. 

Om het produkt beter te doen 
kleven kan men er ook wat in 
warm w^ater opgeloste kandij-
suiker aan toevoegen, die bo
vendien nog een goede groei-
stimulator is... 

Wij zijn niet alwetend. Moesten 
onze lezers of lezeressen nog 
andere ervaringen terzake heb
ben, dan zouden vrij het op prijs 
stellen indien ze ons die wilden 
mededelen. 

Besluit: alle vogels, van groot 
tot klein, zijn onze dierbare 
vrienden. Wij kunnen best lij
den dat ze een graantje en een 
blaadje meepikken maar ze mo
gen niet overdrijven. 

Rik Dedapper 
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Tijdens de zomermaanden is de kusttram het ideale transportmiddel om uw verplaatsingen vlot en 
comfortabel te laten verlopen. 

In juli en augustus rijdt de kusttram om de 15 minuten tussen Knokke en De Panne. Tussen 
Blankenberge en Westende rijdt de tram om de 7 minuten en dit in de periode 16 juni - 15 augustus. 

Meer informatie vindt u in de speciale Zonnelijnbrochure. Vraag deze brochure aan de onthaal- en 
verkooppunten van De Lijn langs de Kust, of bel het groene nummer van 

De Lijn West-Vlaanderen ® 0800/13 665 

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

Elke dag van 16 tot en met 25 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. 

Geen parkeerproblemen meer voor wie met de wagen komt. Tussen de parking Flanders Expo en de 

Korenmarkt rijdt een pendelbus tussen 14.00 uur en 3.00 's nachts. 

Voor meer informatie bel naar het groene nummer van 

De Lijn Oost-Vlaanderen ® 0800/13 553 

De Antw^erpse Beiaardnachtbussen laten u extra lang genieten van de beiaardconcerten en de 
Antw^erpse maandagsfeer. 

Van 4 juli tot en met 29 augustus brengen wij u elke maandag om 1.00 's nachts veilig terug thuis vanuit 

de Rooseveltplaats. 

Voor meer informatie bel het groene nummer van 

De Lijn Antwerpen S 0800/13 883 

•Hf/I l / 



M DE REGIO 
VORMINGSAANBOD: 
,,DE GEMEENTE" 
1994 wordt een belangrijk ver
kiezingsjaar. Na de Europese 
verkiezingen zijn op 9 oktober 
de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen £ian de beurt. 
Het Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel wil hierop inspelen 
en werkte twee kursussen uit. 

De eerste kursus heet kortweg 
"De gemeente ". We richten ons 
hierbi) vooral op nieuwe kan
didaten voor wie de gemeente 
geen vertrouwd terrein is. Altijd 
opnieuw is men bij de lijst-
samenstelling op zoek naar 
nieuwe en/of jonge kandidaten. 
Jongeren uit het gemeentelijk 
jeugdwerk, niet-politiek geën
gageerde ouderen, kopstukken 
uit lokale aktiegroepen... Deze 
kandidaten zijn op zich vaak 
w^aardevoUe elementen die ech
ter onvoldoende inzicht hebben 
in de gemeentepolitiek. Vandaar 
deze kursus waarmee we vooral 
neofieten willen laten kennis
maken met de gemeente als po-
htiek bestuursniveau. Wie is wie 
en wie doet wat in de gemeente ? 
Wat zijn de gemeentelijke be
voegdheden? Wat is een be
groting? Hoe werkt de zetel

verdeling ? Ervaren politici zul
len we niets kunnen bijbrengen. 
Voor de politici in spe zetten we 
daarentegen alles eens mooi en 
overzichtelijk op een rijtje. 

De tweede kursus heeft de lo
kale kieskampagne tot doel. 
Hoe leg ik als individueel kan
didaat of als persverantwoor-
delijke vlot kontakten met de 
lokale pers ? Waarop moeten we 
letten als we affiches, folders en 
propagandamateriaal ontwer
pen ? De bedoeling is de kur-
sisten te helpen bij het uitte
kenen van hun kieskampagne. 
We doen dit niet zozeer jian de 
hand van droge teorie. Kon-
krete voorbeelden van andere 
VU-kandidaten moet ons hier
bi; helpen. 

Beide kursussen worden zowel 
samen als apart gegeven. Alle 
VU-afdelingen kunnen op ons 
beroep doen. Mogen ^ve wel 
vragen om ons drie weken op 
voorhand te verwittigen. Voor 
meer inlichtingen: Vormings
centrum Lodewijk Dosfel, Om
wentelingsstraat 13, 1000 Brus
sel. (02/219.25.00) Vragen naar 
J a n Brocatus. 

GEMEENTEN ONDER 
INDEKS.VUUR 
De Vereniging van Vlaamse 
Aliandatarissen uitte deze week 
haar onvrede over het recente 
programmadekreet. Dit dekreet 
is het gevolg van de Vlaamse 
begrotingskontrole '94. W M 
richt haar pijlen op de verdoken 
besparingen die de Vlaamse ste
den en gemeenten dieneiji te 
ondergaan. ! 

E^n tijdje geleden dreigde de 
Vlaamse regering met een be
sparing van 100 miljoen fr. op 
het Bijzonder Fonds voor Maat
schappelijk Welzijn (BFMW). 
Dit fonds is een niet onbelang
rijke bron van inkomsten voor 
de lokale OCMW's. Een dras
tische besparing zou meteen de 
gemeentebegroting van veel ge
meenten belasten omdat de wet 
bepaalt dat de gemeentebegro
ting de tekorten van de 
OCMW-begroting moet dra
gen. De voorgenomen bespa
ring -werd van vele kanten ge-
kontesteerd. Ook W M stelde 
hierrond een persmededeling 
op. Voorlopige staart aan het 
verhaal w^as dat minister van 
Welzijn, Wivina Demeester, be
loofde om de voorgenomen be-
spiiring af te voeren. 

N.a.v. de begrotingskontrole 
dreigde een tweede besparing 
de gemeenten te treffen. De 
Vlciamse regering w^ou de toe
lagen van het B F M W en het 
Gemeentefonds (een in verge
lijking met het B F M W nog veel 
belangrijkere bron van inkom
sten voor de gemeenten) slechts 
indekseren met de gezondheids-
indeks. Deze indeks houdt in 
tegenstelhng tot de traditionele 
indeks geen rekening met de 
prijs van zwaar getakseerde si
garetten, geestrijke dranken, 
benzine en diesel. Door het ver
hogen van de direkte belasting 
op deze produkten zal de ge-
zondheidsindeks dus minder 

snel stijgen dan de gewone in
deks. De gemeenten zouden 
m.a.w. moeten inleveren op hun 
toelagen uit het Gemeentefonds 
en BFMW. 

Het programmadekreet leek in
derdaad geen van beide voor
gestelde besparingsmaatregelen 
te hanteren. Toch kunnen we 
niet stellen dat de Vlaamse re
gering de gemeentebegroting 
spaarde. Dit blijkt uit de be
sparing op het Investerings
fonds. Vanaf heden w^ordt op dit 
fonds wel de gezondheidsindeks 
toegepast. Bovendien past de 
minister een éénmalige afname 
toe VcUi 361,7 miljoen fr. De 
totcde besparing bedraagt hier
door 402 miljoen fr. De Ver
eniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten berekende dat 
vooral de gemeentebesturen 
hiervan het slachtoffer zijn. 
Hun toelagen worden vermin
derd met 382 miljoen fr. Dit 
bedrag is zelfs hoger dan de 
besparing die de toepassing van 
de gezondheidsindeks op het 
Gemeentefonds zou meebren
gen. 

Deze verdoken besparings
maatregelen werden door W M 
in een persmededeling aange-
klaóigd. WM-voorzi t ter 
Etienne Van Vaerenbergh gaat 
bovendien minister Kelchter-
mans deze week interpelleren. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

(sv) 

JTJLI 
Za. 9 JETTE: Guldensporenher-
denking in het St.Pieterskollege. 
Deuren om 13u.30. 

BROCHURE 
OVER 
BEPERKING 
VERKIEZINGS
UITGAVEN 

Een brochure met de nieuw^e 
wetsbepalingen over de beper
king van en de kontrole op de 
verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezing van de provincie- en 
gemeenteraden en de bepalin
gen van de kiesw^et w^aarnaar zij 
verwijzen wordt aangeboden 
door de Kamer van Volksver
tegenwoordigers. 

De brochure zal vanaf 15 juli 
1994 beschikbaar zijn. 

Ze kan verkregen worden door 
storting van 50 fr. per exem
plaar op rek. 000-0019220-14 
van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers, 1008 Brussel 
(vermelding: ,,verkiezingsuit
gaven") - 02/519.81.95. 

VLAAMS-
EUROPESE 
FEESTEN 
TE MEISE 

Het Guldensporenkomitee or-

f aniseert i.s.m. het Gemeente-
estuur van Meise de drie

daagse Vlaams-Europese Fees
ten, een manifestatie in het ka
der van Vlaanderen 2002. 

O p vrijdag 1 juh om 20u. is er de 
officiële openingsceremonie 
door minister-president Van 
den Brande en een gelegen
heidstoespraak door prof. Suy. 
Het openingsfestival wordt ver
zorgd door Connie Neefs en 
optredens van groepen uit Grie
kenland, Itahë, Waalre-Neder
land, Schotland en Vlaanderen. 

Op zaterdag 2 juh is er om 20u. 
het 1ste Vljiams-Europees pop-
koncert met Frank Boeyen en 
Flanders Talent 2002 Band met 
P.P. Michiels, Koen Wauters, 
Bea Van der Maat, Phüippe 
Robrecht, Walter Grootaers, J . 
Vincent Exlwards, J o Lemaire 
en Plastic Bertrand. 

Op zondag 3 juli vanaf 8u. is er 
Sportinterland met o.m. Eddy 
Merckx. Om 14u. gaat in het 
Neromhof een Promenadekon-
cert door de Kon. fanfare De 
Eendracht door, samen met ten
toonstellingen, volkssporten en 
o.m. een optreden van John 
Terra. 

Dit alles wordt georganiseerd 
op het Domein Neromhof te 
Meise. 

(Info: 03/888.00.96) 

VBJ TE JETTE 
De VU-afdeling van Jet te laat 
weten dat zij aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
deelneemt als Volksbelangen 
Jet te (VBJ). De lijst draagt de 
goedkeuring van het arrondis
sementeel VU-bestuur. 

ANTWERPEN 

JULI 
Zo. 10 ANTWERPEN: Fami
lie-uitstap: naar Guldensporenvie-
ring te Kaster. Vertrek om 8u.l5 
parking Holiday Inn (Crest) Ant
werpen. Na Watersymfonie op de 
IJzer (einde 22u.) terug naar Ant
werpen. Deelname: 1.250 fr. (gans 
het programma). Voor inschrijven 
en info: FW-Nationaal, Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent. 

Zo. 10 BERLAAR: Gemeentelijke 
Guidensporenherdenking. Info: 
Waker Luyten (03/482.11.93). 

Zo. 10 EDEX5EM: Barbecue in 
Drie Eiken. Vanaf 17u. Volw. 375 
fr. (1/2 fl. wijn inbegr.), kinderen 
200 fr. Inschrijven op voorhand tot 
5/7. Org. VNSE. 

Zo. 10 WOMMELGEM: Gulden-
sporenzangfeest. Om 14u.30 Kerk-
plaats te Wommelgem. Met Ko
perensemble o.l.v. J . De Houw^er 
en de Vendellers van Broechem. 
Gastoptreden: Orthlahner Schuh-
plattler. Org.: KK Jan Puimège. 

Zo. 10 MORTSEL: Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Aanslui
tend op misviering van 9u.30: Te 
Deum. Om Hu. in de tuin van de 

Dieseghemhoeve: Verwelkoming, 
gelegenheidstoespraak, rauzieken-
semble Piston en vendelzwaaien. 
Presentatie: P. De Meulder. Toe
gang gratis. Org.; Gemeentebe
stuur i.s.m. Gem. Kulturele Raad. 

Ma. 11 HEIST O/D BERG: Kos
teloos met luxe autocar naar de 
Guldensporenviering op de Grote 
Markt te Brussel. Inschrijven voor 
6 juü bij Roger Van Dijck 
(015/24.80.86). 

Ma. 11 BERCHEM: 11 juli-vie-
ring van de Vlaamse gepensioneer
den in het Alpheusdal om 14u. 
Gastspreker: Jan Jambon (WB). 
Bindteksten en muz. omlijsting: R. 
Van Beeck. 

Za. 30 WESTERLO: Annemie 
Thys nodigt uit. Vanaf zaterdag 
13u.30 in jeugdherberg Het Bos-
wachtershuis tot zondagmiddag 31 
juli. Deelname: 1.000 fr. Men kan 
ook inschrijven voor de afzonder
lijke onderdelen: bezoek Westerlo 
(250 fn), barbecue vanaf 18u.30 
(350 fr.), overnachting (286 fr.) 
ontbijt (250 fr.). Inschrijven en 
org.: VUJO-Kempen, 
014/65.63.38. 

ÓÖST-VLAANDÊRÊN 
JULI 

Zo. 3 OUDENAARDE: Jaar-
Ujkse barbecue van VU-Oude-
naarde i.s.m. Vlaamse Vrienden
kring. Vanaf 12u. in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 te Mei
den-Oudenaarde. Deelname: 350 
fr., kinderen ts 6 en 12j.: 200 fr. 

Vr. 8 GENT: Herdenking Gul-
densporenslag. Om 15u. in Grote 
Feestzaal Reinaert, Reinaertstraat. 
M.m.v. VNJ- en E. Hullebroeck-
koor, solo- en samenzang. Feest
redenaar: Peter De Roover. Deu
ren om 14u. Inkom vrij. Org.: 
VWG-Gent. 

Zo. 10 GENT: FW-Gezinsuitstap. 

V^EST-
VLAANDEREN 

JULI 

Vr. 8 KORTRIJK: Guldensporen
viering. Om 19u.30 in Gïisthof Den 
Tuin, Spoorweglaan 5. Etentje en 
optreden van de Fr.Vlaamse z£in-
gers Joel en Clerktje viit Coude-
kerque. Inschrijven bij Hilda Dou-
chy (21.04.04). 
Za. 16 OOSTROZEBEKE: 3de 
Guldensporen (vinken) zetting om 
17u. 1ste reeks (2000 fr. vooruit): 
Grote Prijs burgemeester De-
medts; 2de reeks (2000 fr. vooruit): 
Grote prijs schepen Verbrugghe. 
Meer dan 200 naturarprijzen (to
tale waarde 100.000fr.). lOtrofeeën 
waaronder 2 gulden sporen. In
schrijving: cafetaria gemeentelijke 
sporthal, van 14 tot 16u. Zetting: 
Tielsteenweg. 

Een adverlenrie 
in 

rendeert 

02/219.49.30. 

Naar de Guldensporenviering te 
Kaaster (Fr.VI.). Eén bus vertrekt 
uit Berchem-Antwerpen, de 2de 
vanuit Gent-St.Pieters enstopt In 
Brugge (achter station). Kostprijs: 
1.250 fr. Voor Info en uurregeling: 
FVy Bennesteeg 2, 9000 Gent 
(09/223.38.83). 

Zo. 10 ZOTTEGEM: Vlaamse 
vriendenkring Zottegem organi
seert haar 11 Juli-barbecue. Van 
1 lu.30 tot 14u.30 in de Bevegemse 
Vijvers. 

Ma. 11 DEBVZE: 11 Juli-viering. 
Om 20u. in het museum van Deinze 
en de Leiestreeek. Toespraak door 
Herman Maes, Presentatie Walter 
De Weirdt. Om 19u. beiaardkon-
cert. Org.: Kultuurraad i.s.m. mu-
ziekakademie. 

ZOEKTOCHT 
TE DAMME 
De 1ste grote Damse flets- of 
autozoektocht is een leuke fiets
tocht (2 of meer dagen) of pret
tige autorit langs Dammes 
mooiste w^egen (50 km) tot 15 
september 1994. 

DeelnemingsformuHeren te ver
krijgen bij: 

— Volksunie-Damme: Luc Rec-
kelbus. Stationsstraat 165, 8340 
Damme (050/35.44.63). 

— Vlaamse Kring Damme: J.-P. 
Bruneel, Middelbrugsesteen-
weg 19c, Moerkerke 
(050/50.08.34). 

— Brasserie 't Hemeltje, Kerk
straat 46 te 8350 Damme. 

— Restaurant-Tea room Ddigen-
tie: Hoogstraat 5 te 8000 
Brugge. 

Prijs: 200 fr. 

De formulieren moeten ten laat
ste op 15 september '94 om 24 
uur afgegeven worden bij bo
venvermelde personen of instel
lingen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 15 
oktober '94 om 2Ou. in zaal 
Rostune, Stationstraat 13 te Sij-
sele-Damme. 

Iedereen heeft prijs! 
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NV J. BORREMANS-COCK 
en KINDEREN 

Gentsestraat 238,9500 GERAARDSBERGEN 

Algemene bouwondernemingen 
Een familiebedrijf met stijl en traditie 

Zaakvoerder Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 
Architect: Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect Elizabeth Borremans 
Rnanciering- H Steenhoudt 
Nuttige telefoonnumers- 054-412589 054-41.35.34 

054-41.3044 054-41.64.10 (fax) 

Wij bouwen voor U sleutel op de deur 
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DE ONDRAAGLIJKE HITTE TEN SPIJT 

WAARIN EEN KLEIN LAND GROOT KAN ZIJN 
Het gedtuurde entoeölciöme, de gedirigeerde waanzin, de 
georganiseerde gekte: zij duren onverminderd voort. Juich 
Belgen juichM want de Rode Duiveb worden meer dan 
waarschijnlijk wereldkampioen. Na Marokko en Ne
derland wordt vanavond gepoogd Saoedi-Arabiè' over de 
knie te leggen en nadien zullen nog vier andere voet-
balmachten een pak voor de broek krijgen. Er staat geen 
maat op onze voetballers. Z^ komen, ze zien en ze winnen. 
In het zweet huns aanschijns weliswaar maar desondanks. 
Ze werden geboren om in de States grootse triomfen te 
vieren. Geen zee is ze te hoog. En het land viert mee. 

I
n deze dagen wordt meer dan 
ooit bewezen dat niet de sport 
maar wel de media „het 
event" maken, produceren, 

opblazen, verkopen. Wie niet 
mee wil blijft achter. Niemand 
wordt verondersteld vraagte
kens te plaatsen, bedenkingen te 
opperen. Wie niet voor ons is, is 
tegen ons. We snakken eigenlijk 
naar adem. Maar zelfs dat 
wordt ons kwalijk genomen. De 
premier gaat thuis uit de bol 
voor het kleine scherm. Het 
,,Belgisch gevoel" wordt op-
nieu'w aangez^vengeld. E^n 
voetbalploeg als bindmiddel 
voor de natie. Zeker wanneer de 
tegenstander Nederland heet en 
de arrogantie moet worden 
overwonnen door de beschei
denheid. 

PREUD'HOMME 

Waarom ontkennen dat we een 
glas echte gueuze hebben ge
dronken toen de scheidsrechter 
affloot in Orlando en dat ene 
doelpunt van Albert en de vele 
reddingen van de wedergeboren 
Preud'homme volstonden om 
België alleen aan de leiding te 
hijsen Ln groep 6 of groep F. Het 
was voor de Nederlandse pers 
een zw^aardere slag dan voor de 
Nederlandse ploeg. Want de 
voetballers van Oranje hebben 
zich nooit laatdunkend of min
achtend uitgelaten over hun 
Belgische tegenstanders. Inte
gendeel zelfs. De joemalisten — 
af wat daarvoor moet doorgaan 
— van over de Moerdijk daar
entegen vroegen zich na de 1-0 
zelfs nog af hoe het mogelijk 
was dat Oranje de wedstrijd had 
kunnen verliezen. Het ant
woord lag nochtans voor de 
hand. De Rode Duivels waren 
minstens even goed en bij mo
menten echt beter dan hun te
genstanders die maar zelden een 
blok konden vormen en dui
delijk leden onder het gebrek 
aan grote, overheersende indi
vidualiteiten. Nederland kon 
echt geen aanspraak maken op 
de overwinning en eigenlijk 
keept De Goey niet minder 
goed dan onze eigenste 
Preud'homme die na enkele 
moeilijke jaren emdehjk nog 
eens echte vi^ereldklasse demon
streerde. Het is eigenlijk ver
bijsterend hoeveel goede kee
pers ons land telt. Want De 
WUde en Verlinden zouden zelfs 
in de Italiaanse of Duitse ploeg 
niet misstaan. 

De Rode Duivels lossen de ver-
•wachtingen voorlopig ruim
schoots in. De ondraaglijke 
hitte ten spijt. De onverant
woorde temperaturen waarm de 
Rode Duivels moeten spelen 
maken het ook moeilijk de pres
taties op hun juiste waarde in te 

schatten. Ook van de tegen
standers krijgt men maar moei
lijk hoogte. 

MEDICIJNMAN 

Aanvankelijk heette het dat de 
Marokkanen sterk hadden ge
speeld tegen de ploeg van Van 
Himst maar in hun tweede wed
strijd werden zij wel geklopt 
door de Saoedi's die toch geen 
aanspraak konden maken op 
ongenaakbaarheid. Overigens 
vielen er in die eerste week 
geregeld verrassingen te note
ren. De Ieren versloegen in een 
halve thuismatch de Italianen 
maar verloren nadien ,,onbe
redeneerd" van de Mexikanen. 
Diezelfde Italianen wonnen met 
tien tegen elf tegen felle maar 
middelmatig begaafde Noren. 
De Argentijnen zagen wij zel
den offensiever voetballen. Ze 
kunnen ver geraken en voeren 
Maradonna als een halve me
dicijnman met zich mee. Nigeria 
begeesterde aanvankelijk de 

De mannen van bondöcoach Van Hlnut zwengelden 'het Belgisch 
gevoel" aan. 

massa. De kampioenen van 
Afrika w^erden favorietenallures 
aangemeten. We kunnen ons 
vergissen maar geloven dat ze 
overschat w^orden. Al voetbal
len ze wel spontaan en natuur
lijk en bijgevolg ook aanvallend. 
De voetballanden uit de derde 
wereld doen het overigens verre 

van slecht. Het ligt voor de hand 
dat Azië en Afrika in de toe
komst een almaar groter deel 
van de koek (het aantal deel
nemers per kontinent) zullen 
opeisen. We vragen ons af met 
vi^elke argumenten Europa deze 
ontwikkeling zal proberen af
remmen. Per slot van rekening 

KAMPIOEN MOET BEVESTIGEN 
WUfried Nelissen werd vorige 
zondag Belgisch kampioen 
wielrennen. Eindelijk zouden 
we moeten schrijven. De Lim
burger wordt al een paar jaar 
als een grote belofte aange
zien maar kon — een paar 
overwinningen in semi-klas-
siekers ten spijt — nog nooit 
echt of definitief doorbreken. 
Hij liet meerdere keren sterke 
flitsen zien. Geen mens twij
felde aan zijn aanleg. En toch. 
Zou hij de zoveelste eeuwige 
belofte „blijven"? 

Toen we zondagmiddag naar 
de beelden van het kampi
oenschap keken dachten \ve 
terug aan de gouden jaren 
zestig en zeventig. Wat is de 
oogst in deze tijden mager. De 
cracks van vandaag zoudens 
destijds hooguit een figuran
tenrol hebben kunnen opei
sen. De neergang van het ve-
loke gaat dan ook onvermin
derd verder. Welke uitleg men 
ook uit de hoge hoed probeert 
te toveren. We weten wel dat 
de ene generatie de andere 
niet kan en niet hoeft te zijn 
maar de verschillen zijn wel 
abnormaal groot geworden. 

AFSCHEID 

Daar komt nog bij dat Dirk Wilfried Neiisden: sterke flit-
De Wolf er een streep onder ^^^ 
trekt. Jammer. In zijn betere 
dagen kon deze Pajot het pe-

j» ii§ '> f « fr 

loton nog kleur en relief ge
ven. Hij had een „eigen" tem
perament. Hij wilde zich nog 
wel eens te pletter rijden. Hij 
kon nog beroeren. Dat zal er 
dus ook niet meer bij zijn. De 
Wolf won ooit Luik-Basten-
aken-Luik met panache. Hij 
fietste een paar jaar in Ita
liaanse loondienst (een kwa
liteitslabel). Hij was een tijd
lang de beschermeling van 
Roger De Vlaeminck. Hij kon 
inderdaad meer dan vele an
deren zonder ooit de aller
hoogste toppen te scheren. Al 
was hij er één keer zeer dicht 
bij. In 1990 in Japan. Toen hij 
in het wiel van Rudy Dhae-
nens fietste en met die tweede 
plaats ,,vrede" nam, het ty
peerde de man helemaal. 

Dat onverzoenlijke karakter 
van grote kampioenen was 
hem vreemd. Spijtig. We kun
nen ons ook vandaag nog niet 
— nu het nochtans allemaal 
voorbij is — van de indruk 
ontdoen dat meer en beter 
had gekund en eigenlijk ook 
had gemoeten. 

Dat hij voor eigen volk en 
midden m het seizoen af
scheid nam van de aktieve 
wielersport en daarbij ook 
nog eens zijn zegekansen op
offerde aan deze van ploeg
maat en kampioen Nelissen 
zegde alles over de man. 

< ^ 

tekenen wij zelf voor de tak-
tische en fysieke opleiding van 
hun betere voetballers door ze 
als „goedkope arbeidskrachten" 
in onze kompetities in te halen. 
Wat begrijpelijk is en terecht 
maar wat onvermijdelijk spor
tieve gevolgen moet hebben. De 
hegemonie van het Europese en 
Zuidamerikaanse voetbal zal 
niet eeuwig blijken te zijn al 
geloven we niet dat de beslis
sende doorbraak in de komende 
dagen mag worden verwacht. 

ONVOORSPELBAAR 

In de eerste week eiste naast 
Argentinië ook Brazilië een fa-
vorietenrol op. Niet dat de erf
genamen van Pele doorlopend 
on-weerstaanbaar voetbalden. 
We vonden ze zelfs minder bril
jant dan in het verleden en 
offensief (te) erg aangewezen 
op de individuele bravoure van 
Romario maar de Brazilianen 
beschikken deze keer wel over 
een soliede verdediging. Zij 
schijnen ons meer een ploeg en 
misschien biedt dit in een slo
pend tornooi betere waarbor
gen al zullen ze zeker de Duit
sers op hun weg vinden. De 
Mannschaft liet eigenlijk nog 
niets zien maar zal in beslis
sende momenten weer ongege
neerd terugvallen op de spreek
woordelijke routine en disci
pline. Het zal vermoedelijk niet 
oogstrelend maar daarom niet 
midner efficiënt zijn... 

Om al die redenen komen wij 
terug op eerder geuite veron-
dersteüingen: de Rode Duivels 
kunnen er uit gaan in de achtste 
finales maar zij kunnen mits 
meeval de eindstrijd bereiken. 
Zodanig heeft de nivellering 
toegeslagen in het internatio
nale voetbal. Wie had verwacht 
dat de Zwitsers de Roemenen 
zonder pardon zouden inpepe
ren en de in de hemel geschre
ven Columbianen geraakten te
gen de van geestdrift en toe-
^vijding overlopende Verenigde 
Staten geen moment in de 
match. Het wordt een heel 
vreemde Mundial met een on
voorspelbare afloop. 

VOLHOUDEN 

Het kan ook niet worden ont
kend dat de sportieve verwach
tingen tot nog toe 'werden over
troffen. De gewijzigde regle
menten hebben daartoe zeker 
bijgedragen. Het afz'weren van 
de achterwaartse tackling is een 
zegen en we begrijpen nu al niet 
waarom de nationale bonden 
deze maatregel niet onmiddel
lijk in de eigen kompetities dur
ven of willen invoeren. Of vin
den ze de spektakelwaarde in de 
vaderlandse kompetities hoog 
genoeg liggen ? Volgehouden 
strenge arbitrage is de enige 
mogelijkheid om het voetbal op 
termijn te laten overleven. Er 
wordt in de States vooralsnog 
ongewoon proper gevoetbald. 
Niets schijnt dus onomkeer
baar. De professionele fout, het 
tijdverlies, het spelbederf: veel 
werd teruggedrongen. We moe
ten hopen dat die trend tot in de 
finale kan worden doorgezet. In 
dat geval kan voetbal in de 
toekomst ooit nog een feest wor
den. 

Flandrien 
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KÜLT-UITJE 
ROBERT SMITHSON 

HET ENTROPIE-IANDSCHAP, RETROSPEKTIEF 1960-1973 
Het Brusselse Paleis van 
Schone Kunsten biedt onder 
deze moeilijke titel toch een 
leerzame tentoonstelling aan. 
Onder het Griekse woord en
tropie -wordt verstaan: het verlies 
van arbeidsvermogen van 
warmte, wanneer warmte dus 
overgaat in een andere energie. 

Robert Smlthdon is een van de 
belangrijkste figuren uit de zo
genaamde Land art en minimal 
art. Hij werd gefacineerd door 
de geologie en de natuurhis
torie. Hij stemt zijn werk af op 
een post-industriële natuur, die 
uitmondt in een entropie-land-
dchap, getekend door -wat ver
geten en achtergelaten wordt. 
Zo worden earthworks ontwik
keld volgens het koncept <ii-
tej/non-dited, tot monumentale 
werken die het landschap om
vormen. Dit was het procédé 
dat hij toepaste in zijn Spiral 
Jetty, uit 1970, een spiraal van 
500 meter lang, gebouwd in het 
Great Salt Lake van Utah. 

Historisch beschouw kan de 
beeldhouwer, fotograaf, kunst-
teoretikus en dito -kritikus be
schouwd worden als het ar
chetype van de land art-kun-
stenaar. Zijn dood kreeg als het 
ware een nvytologische dimensie 
toen hij met zijn vliegtuig neer
stortte bij het inspekteren van 
de lokatie van zijn laatste werk. 
Amarillo Ramp. 

Smithson is moeilijk onder te 
brengen in de gangbare kunst
historische kategorieën. Hij was 

De "Spiral Jetty", een indrukwekkend werk van Smith^n dat hij in 1970 neerpootte in het Great Salt 
Lake mn Utah (VS). 

hoe dan ook een visionair kun
stenaar. Zijn artistieke ontwik
keling verliep over tegengestel
den. Wanneer Smithson een 
nieuwe vorm uitdacht of een 

probleem trachtte op te lossen, 
eksploreerde hij telkens ook 
het tegengestelde. We vinden 
in zijn manier van denken en 
in zijn oeuvre dan ook telkens 

deze dualiteit terug: opposities 
van vorm >< vormeloosheid, 
struktuurxonsamenhangend-
heid, hardheidxzacntheid, 
natuurxkul tuur , abstrak-

tiexrealiteit, sitexnon-site, het 
geologischexhet lokale, 
mytexweten-schap, enz. Elke 
tese heeft immers haar antitese, 
in elke struktuur ligt impliciet 
haar desintegratie besloten. 

Het hoofdtema van Smithson, 
in elk werkstadium en bi; elk 
materiaal, blijft het fenomeen 
van de entropie en het daarmee 
verbonden onderzoek nêiar de 
aard van de tijd. In die zin wil hij 
eigenlijk een soort moderne pre
historie ontwerpen. In ieder ge
val stelt hij de geldigheid van de 
sistemen om de wereld te ver
klaren in vraag. 

Zijn dialektische analyse van 
struktuur en desintegratie ver
beeldt hij vormtechnisch met 
zijn voorliefde voor spiegels, 
glas en fragmentatie. 

In ieder geval een merkwaar
dige kennismaking. 

Dirk Stappaerts 

c» Robert Smitbdon. Het entro-
pie-Lutddcbap, retrodpektief 
1960-1973. Tot 28 augu^tiu in 
bet Paleis voor Schone Kutuiten, 
Raveruteiruitraat 23 in 1000 
BriuideL Open van 10 tot 17 uur, 
gefloten 'd ma/mdagd, 21 juli en 
15 augudtud. Inkom: 250 fr., 
groepen 200 en dtudenten 150fr. 
Een katalogu^ kodt 1800fr. Voor 
meer infornuUie: 02/507.84.80 

h 

De militaire feiten: 
overzichtelijk én precies 
6 )uni 1944, 6 30 u troepen waden 
door het water onder het vuur van 
mitrailleurs, zoeken zich een weg over 
een dichtbezaaid mijnenstrand De 
landing verloopt moeizaam, want de 
Duitsers slaan onverwacht hard terug 

Op 2 september - drie maanden later -
bereiken de geallieerden België Het 
Verzet gidst de bevrijders, verijdelt 
sabotages Overal juicht het volk, 
overal worden collaborateurs te kijk 
gezet, overal ook slaat de angst toe 
voor de dreigende en vernielende VI-
en V2-bommen 

En dan is er de ultieme gok van Hitler 
het von Rundstedtoffensief in de 
Ardennen Op de besneeuwde heuvels 
vinden duizenden de dood, worden 
t ienduizenden gewond of krijgs
gevangen gemaakt Pas op 15 februan 
1945 was de Duitse bezetter verdreven 
van Belgisch grondgebied 

Luc de Vos, ermnent militair historicus, 
volgt het spoor van de troepen, evo
ceert de sfeer van die dolle september
dagen, analyseert de militaire beslis
singen én de tekortkomingen, kijkt 
mee over de schouders van de minis
ters Gutt en Pierlot Maar vooral ook 
brengt hij een verrassend-nieuwe 
synthese van een brok boeiend 
verleden 

LUC DE VOS (Oostende, 1946) is 
hoogleraar geschiedenis aan de 
Koninklijke Militaire School te Brussel 
Bij Davidsfonds publiceerde hij Het 
einde van Napoleon (1990) en De 
derde wereldoorlog'' De Golf 1990-
1991 (1991) 

Talnjke nog nooit eerder gepubliceerde 
zwartivitillustraties 
Vijftien kaarten om dag voor dag de 
vorderingen van de geallieerden te 
volgen, organogrammen met bevel
structuren, een complete hjst met alle 
bevnjde dotpen en steden per dag 

Garengenaaid - 176p -pnjs 795 fr 

Davidsfonds/Leuven 

Blijde-Inkomststraat 79-81 
3000 Leuven 
tel (016) 22 18 01 
fax (016) 22 25 32 

Te koop m de betere boekhandel 
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IIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 2 JULI 

ALMOST AN ANGEL 
Na twee suksesvoUe verschijningen in de Crocodile Dundee-films werd 
het duo Unda Koslowski/Paul Hogan aangezocht voor deze komedie van 
John Cornell. Hogan is nu een kruimeldief die na een ontmoeting met 
God zijn leven probeert te beteren. (VTM, om 21u.) 

THEKRAYS 
Boeiende biografie van de charismatische gangstertweeling Ronnie & 
Reggie Kray, die in de jaren zestig in de Londense onderwereld terreur 
zaalden. Martin en Gary Kemp spelen de hoofdrollen in deze vrij 
gewelddcidige Britse misdaatlkroniek van Peter Medak uit 1990. (TV 1, 
om 22u.30) 

ZONDAG 3 JULI 

CLASS 
Twee pubers zetten hun eerste stappen in het liefdesleven en kunnen 
rekenen op de medewerking van de erg knappe Jacqueline Bisset. De 
goede momenten zijn nogal schaars in deze ongeloofwaardige ËJm van 
Lewis John Carlino uit 1984. (TV I, om 20u.05) 

THE PEOPLE UNDER THE STAIRS 
Regisseur Wes Craven baseerde zich voor deze horrorfilm op een 
krantenbericht uit de Santa Monica Outlook. Een aantal jaren geleden 
kwam de politie een echtpaar op het spoor dat in de kelder van hun huis 
een groep ontvoerde kinderen in mensonterende omstandigheden ge
vangen hield. Een unieke gelegenheid, vond hij, om een aantal wan
toestanden in de Amerikaanse maatschappij aan de kaak te stellen. (BBC 
2, om 0u05.) 

VIER HUWELIJKEN 
EN EEN BEGRAFENIS 

The People under the Stairs, of de morutrueiue uitbeelding 
van familiegeiuk. Zondag 3 juli, op BBC 2, om Ou.05. 

DINSDAG 5 JULI 

THE CHEF 
Gareth Blackstock is de chef-kok van het klasserestaurant „La chateau 
Anglais". Als je weet dat Lenny Henry, één van de populairste Britse 
zwarte komieken, de rol voor zijn rekening neemt, dan zal de keuken wel 
niet altijd centraal staan in deze nieuwe Britse comedyserie. (TV 1, om 
21u.40) 

WOENSDAG 6 JULI 

ULTRAS 
Italiaanse film van Ricky Tognazzi (1990) met voetbalhooliganisme als 
tema. Een pas uit de gevangenis ontslagen belhamel maakt zich klaar om 
met zijn beste vriend naar de wedstrijd Rome/Juventus te gaan kijken. 
(TV 2, om 22u.) 

RISKY BUSINESS 
De 17-jarige Tom Cruise maakt van de afwezigheid van zijn ouders 
gebruik om met de Porsche van pa door de stad te scheuren en een callgirl 
in huis te halen. Een komische, soms ondeugende Amerikaanse tienerfilm 
van Paul Brickraan uit 1983. (VTM, om 22u.30) 

DONDERDAG 7 JULI 

WAIT UNTIL SPRING, BANDINI 
Poëtische, ontroerende film van Domiiuque Deruddere naar de roman 
Vcun John Fan te: een familiekroniek uit de winter 1925 van het gezin 
Bandini, Italiaanse inwijkelingen in een Amerikaans provinciestadje. Het 
verhaal wordt verteld vanuit de visie van de kleine Arturo (Michael 
Bacall). Deruddere kon ook rekenen op de ervaring van akteurs^ Joe 
Mantegna, Faye Dimaway en Omella Muti. (TV 2, om 22u.) 

VRIJDAG 8 JULI 

LET'S MAKE LOVE 
Miljonair Yves Montand komt erachter dat hij in een showprogramma 
flink voor schut zal gezet worden. Hij leert zingen bij Bing Crosby, gaat 
moppen leren bij MUton Berle en voor danslessen gaat hij aankloppen bij 
Gene Kelly. Tussendoor heeft hij ook al kennis gemaakt met Maiylin 
Monroe. Een leuke komedie van George Cukor uit 1960. (TV 1, om 
20u.25) 

*" Ron — Happy Days — Ho
ward, die reeds verantwoorde
lijk was voor erg leuke Hol-
lywoodfilms, waarbij Cocoon 
een uitschieter was, heeft The 
Paper gemaakt. Zoals de titel 
reeds zegt, gaat het over een 
krant. Eigenlijk een krant in 
moeilijkheden, net als de joer-
nalisten die ook al persoonlijke 
problemen hebben. Aanders 
vŝ as er uiteraard geen film, die 
joemalisten en omgeving wor
den vertolkt door een pleiade 
aan sterren, zoals daar zijn Ali-
chael Keaton, Robert Duvall, 
Glenn Close, Marisa Tomei, 
Randy Quaid, Jason Robards 
enz. E^n leuke film die geen 
enkele andere pretentie heeft 
dan amusement brengen, en die 
af en toe nog erg grappig uit de 
hoek komt ook. Dat er nu en 
dan een beetje bij het haar 
wordt getrokken, neem je in 
koop. Maar de match Bel-
gië-Duitsland zou ik er niet voor 
laten. 

' * Regisseur Howard Zieff 
heeft een vervolg laten breien 
aan zijn verrassingshit uit 1991 
My Girl, door scenarist Janet 
Kovalcik, en dan My Girl 2 
genoemd. Hij heeft opnieuw 
Dan Aykroid, Anna chlumsky 
en Jamie Lee Curtis laten op
draven om hun rollen verder te 
zetten. Het meisje Vada is nu 13 
en woont bij haar vader Harry 
Sultenflus, die nog steeds be
grafenisondernemer in Madison 
is. Harry is echter getrouwd met 
zijn lielje en helpster Shelly en 
die is in erg blijde verwachting. 
Van Madison wordt er door pa 
en dochter nu uitgeweken naar 
Los Angeles, waar Vada op zoek 
gaat naar het verleden van haar 
ma. We ontmoeten weer enkele 
figuren uit M.G. 1. Alhoewel hij 
niet zo leuk is als niimmer één, 
die toch al niet zo denderend 
wa^ maar best te bekijken, toch 
het bekijken waard. Maar de 
match België-Brazüië zou ik er 
niet voor willen missen. 

' * * Als je op het wereldbe
roemde alternatieve Sundance 
FUm Festival als openingsfilm 
wordt geprogrammeerd weet je 
als regisseur dat je broodje ge
bakken is. Dat overkw^am dit 
jaar de film Four weddings and 
an funeral van Mike — En
chanted April — Neweü. Ra
dioluisteraars hebben reeds tot 
in den treure kunnen luisteren 
naar reklamespots voor deze 
fillm, die hen vertellen dat ze 
niet moeten trouwen. En in deze 
Britse film wordt er inderdaad 
alles aan gedcian om je dat aan je 
verstand te brengen. 

Deze originele en romantische 
komedie is een koorddanser op 
de lijn van gevoelens en tuimelt 
er nergens af. Newell loodst het 
hoofdpersonage langs vier hu-
^velijken en een begrafenis. Op 
het eerste huwelijk ontmoet de 
aanbiddellijke Engelsman 
Hugh Grant de Amerikaanse 
schone Andie MacDowell, die 
hem dadelijk - en met zijn in
stemming — verleidt, alleen kun
nen ze tijdens de receptie niet al 
te dikwijls in eikaars buurt ko
men. Een tweede huwelijk 
brengt hen terug in aanraking, 
maar Andie kondigt daar haar 
verloving aan, terwijl Hugh lijdt 
als een Braziliaan die de we
reldcup voetbal cian zijn neus 
ziet voorbijgaan, v^ranneer hij 

Anna Chlunuky en Dan Aykroyd ui "My Girl 1". Met numer 2 wil 
regiö^eur Howard Zieff z'n hit uit 1991 nog een,) overdoen. 

aan een tafel met allemaal 
ex-vriendinnen wordt neerge
zet. En als hij dan nog in een 
kamertje terechtkomt, waar het 
huwelijkspaar denkt te moeten 
doen wat meestal voor de hu
welijksnacht is voorbehouden, 
is hij nog ongelukkiger. Bij een 
café-ontmoeting in Londen ver
klaart Hugh nogmaals zijn 
liefde aan Andie, nadat zij een 
opsomming heeft gegeven van 
al de mannen in haar leven, met 
nogal Intieme details doorspekt. 
Maar Andie verdwijnt om te 
gaan trouwen met een ouwe 
Schot. Hugh reist dan maar 
naar het barre noorden om het 
huwelijk te gaan bijwonen. Een 

ongelukkig toeval wil dat er 
iemand doodvalt tijdens de re
ceptie, en tijdens de begrafenis 
legt Hugh zijn diepste ziele
roerselen bloot. 

Alles lijkt nu te leiden nóiar het 
huw^elijk van Hugh met een van 
zijn vroegere vriendinnen, maar 
de scenarist had nog enkele din
getjes achter de hand om het w êl 
voorspelbare slot nog enkele tijd 
leuk uit te stellen. Maar om nu 
de finale van de wereldbeker 
Voetbal tussen België en Ma
rokko te missen, neen zo ver kan 
Hugh met niet krijgen. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ Verloving Edward gaat niet 
door", las Ahasverus 
Ook de fout van Major? 

© 

Zetduivel: 
Oranje blanje sneu! 

© 
In Orlando stonden De (joej 
aan onze kant... 

© 
Zetduivel: 
TAV: deze w^eek in de WIJ, 
volgende week in Humo 

© 
Dehaene gewipt ad Majorem 
dei gloriam 

© 
Alajor zei: -„Korfoert!" 

© 
Europa: Tamboer Major geeft 
het tempo aan 

© 
Van Himst is de advokaat van 
de Duivels 

© 
Interventie in Rwanda: 
straffe Toer de France! 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen v.z.w. 
vraagt halftijds educatief medewerker. Maatschap
pelijk werker of regent. Ervaring en bereidheid tot 
avondwerk 

Kandidaturen uiterlijk tegen 1 augustus verwacht op 
het F.VV.-Nationaal Sel<retariaat Bennesteeg2,9000 
Gent tel. 09/223.38.83. 
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WEDIMOORD 
K R O M B E K E ( l ) 
W a t bezielt i emand om een zo
dan ig flagrante v o r m van ge
o rgan i see rde d i e renmishande 
ling als s t r a a t p a a r d e n k o e r s e n te 
batalel l iseren en op b e d e n k e 
lijke wijze uit te ha len n a a r het 
v e r b o d op de koe r sen van 
K r o m b e k e (zie „ G e e n s t raa t 
paa rdenkoe r sen" , W I J , 22 juni 
j.1.)? 

Vier hoogleréiars ethiek, prof.dr . 
J o h a n D e T a v e m i e r en prof.dr . 
U L r i c h Mel le van de K U Leu
ven, prof.dr . J a a p Kru i thof en 
prof .dr . E t i enne Vermeersch 
v a n de U G e n t h e b b e n op 7 juni 
1994 een oordeel geveld over 
s t r a a t p a a r d e n k o e r s e n : „d ie ren
mishande l ing en morele w a n -
prakt i jk" . 

Ik c i teer : , ,He t is abso luu t du i 
delijk da t p a a r d e n in he t ver 
leden in of als gevolg v a n deze 
koe r sen gekwets t , gekweld , ver 
mink t enz . w e r d e n . H e t is even
eens duidelijk da t de d o o r de 
minis ter v a n L a n d b o u w opge
legde regels in he t bes te geval 
een v e r m i n d e r i n g van de val
par t i jen en k w e t s u r e n to t gevolg 
zullen h e b b e n . 

H e t is t r o u w e n s de bedoe l ing 
van de minis ter he t w^elzijn v a n 
de b e t r o k k e n d ieren „ z o veel 
mogelijk" te g a r a n d e r e n . In de 
prakt i jk be t eken t dit da t de mi
nis ter n o g s teeds valpar t i jen en 
k w e t s u r e n accepteer t , zij he t 
ook in ger ingere ma ten . (...) E^n 

one th i sche prakt i jk w o r d t niet 
e thisch a a n v a a r d b a a r d o o r d a t 
zij h o n d e r d of zelfs du izend j aa r 
w o r d t ui tgeoefend. 

D e slavernij k e n d e een veel lan
gere t radi t ie d a n de s t raa tkoer -
sen in K r o m b e k e . (...) Als het 
ui t leven van een sensa t iezucht 
en -lust als een e thisch aan
v a a r d b a r e r e d e n e n \vord t be 
s c h o u w d v o o r he t kwe t sen , 
kwel len, v e r m i n k e n enz. van 
paa rden , dan is niet mee r du i 
delijk w a a r de g renzen n o g lig
gen en of er n o g g renzen zijn." 

D e vier hoogle ra ren beslui ten 
„ d a t bij de opnieuw^ gep lande 
s t a a t p a a r d e n r e n n e n de moge
lijkheid van d ie renmishande l ing 
niet k a n ui tgesloten w o r d e n . " 

H e t k o m t m e v o o r da t de s t raat 
p a a r d e n k o e r s e n in he t ar t ikel 
beschouw^d w o r d e n d o o r een 
gro tendee l s d o o r (des) informa-
tie ui t K r o m b e k e en 
SLnt-Eloois-Winkel gek leu rde 
brU. D a t de be togers zich in 
K r o m b e k e z o u d e n „vas tke te 
nen", w e r d d o o r een voors tan
d e r v a n de s t r a a tpaa rdenkoe r 
sen op V T M bew^eerd, nooi t 
d o o r G A I A . 

H e t z o g e n a a m d e speciale re 
g lement van l a n d b o u w m i n i s t e r 
Bourgeois , die z o n d e r de mins te 
s ch room ve rk laa rd heeft da t 
v o o r een p a a r d een valpart i j o p 
s t raa t m i n d e r e rg is d a n een 
valpart i j in he t zand, w e r d o p 
nooi t - w^eerlegde technische 

g r o n d e n de b o d e m ingeboord . 
G o e d ge ïnformeerde w a a r n e 
mer s w^eten t r o u w e n s al l anger 
dan v a n d a a g ui t w iens b re inen 
da t „ r eg lemen t " werkel i jk is 
voor tgesp ro ten . 

H e t massale k a r a k t e r van het 
verze t tegen de s t r aa tpaa rden 
koer sen in twijfel t r e k k e n o p 
g r o n d van een in K r o m b e k e (en 
ook in S in t -Eloois -Winkel ) uit
gevoerde , totaal o n w e t e n s c h a p 
pelijke enquê te (357 a n t w o o r 
den !) , k a n toch moeilijk erns t ig 
g e n o m e n w o r d e n . Bij G A I A op 
k a n t o o r ligt n o g een spon taan 
ges ta r te (niet d o o r G A l A ge-
o rches t r ee rde ) pro tes tbr ie f met 
vele t i endu izenden h a n d t e k e 
n ingen tegen de s t r aa tpaa rden -
r e n n e n v a n K r o m b e k e . 

In he t W l J - a r t i ke l w o r d t zelfs 
een hele t rag i -bonte ke rmis bi j -
ges leurd van fysiek u i tgepu t t e 
duiven, z w a a r h jdende pony 's , 
hanegevech ten , b o k s e r s die 
m u r w geslagen w o r d e n , hool
igans en de 24 u r e n van leper . 
Alaar de s t raa tkoersen , waarb i j 
weer loze p a a r d e n — ze h e b b e n 
geen keuze — d o o r de geas
fal teerde do rpss t r a t en gejaagd 
w o r d e n en z w a r e valpar t i jen 
maken , „l i jken" alleen m a a r 
, ,ondierlijk". 

D i e p a a r d e n „ z o u d e n " alleen 
m a a r „b loo t s taan" a a n „he t 
gevciar op ve rzwik te enkels of 
een g e b r o k e n been" . Ge lukk ig 
zijn d a a r o n d e r a n d e r e n Vic 
Anciaux , J a n C a u d r o n en Wil ly 

Knijpers , die de morele klepel in 
de affaire van de s t r aa tpaa r 
d e n k o e r s e n n o g we ten hangen . 
G e l u k k i g hui len zij niet mee me t 
d iegenen die van immore le d ie-
renkwel ler i j een kar ika tuur , een 
k luch t m a k e n . 

H e t beslui t van de vier ethici 
met b e t r e k k i n g tot de s t raa t 
p a a r d e n k o e r s e n : , ,De w e t g e v e r 
en de overhe id die om welke 
r eden dan ook niet bere id zijn 
dergel i jke morele w a n p r a k t i j 
ken een hal t toe te roepen , d ra
gen bij to t de ve rde re ui thol l ing 
van de morele g ronds l ag en he t 
morele d raagv lak van de sa
menlev ing en tot he t g roe iend 
cynisme met b e t r e k k i n g tot de 
polit iek". Voor wie he t zou ont
gaan zijn: op 16 juni 1994 
s t emde de senaa tskommiss ie 
L a n d b o u w met een overweld i 
gende m e e r d e r h e i d voor een de 
finitief wet tehjk v e r b o d op 
s t r a a t p a a r d e n k o e r s e n . 

M i c h e l V a n d e n b o s c h 
( G A I A ) , B r u s s e l 

KROMBEKE (2) 
A a n he t d o o r u gec i teerde lijstje 
van d ie ren-mishande l ing ( W I J , 
22juni j.1.) als vo lk sve rmaak k a n 
n o g het ra t t ensch ie ten in Zaf-
felare toegevoegd \vorden . E n 
•waarom niet de S p a a n s e stie
regevech ten ? O o k daa r vv^orden 
bees ten a fgemaakt in een Icing-

d u r i g gevecht tegen de dood en 
t en aanschou^we van du izenden 
mensen . ( M e n s e n ? ) D e stie
regevech ten kri jgen zelfs een 
overz ich t op de S p a a n s e TV. 

Ik zie in deze zaak geen rech te 
lijn. Enerz i jds moet men al he t 
mogeli jke doen om dieren o p 
een ,,zo zach t mogeli jke m a n i e r 
te s lachten" en van de a n d e r e 
k a n t m a g m e n ze pijnigen voor 
vo lksve rmaak . 

P.L. H o f s t a d e 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en 
persklaar te maken. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de sclirijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESIEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

.̂baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

^ig^ffja^g!ag^gg^ai6Ji i-- . -- :^ 'ai ;ag.sLJt^j i .ai^^ 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkeri j 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

liet ^alinö^ui^ 
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 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

' dranken 
* snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

HÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkredie t 
s teeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

V de winne-fabrisac 

inlgT08tr&&t 188 
/ IB 9200 Bohoonaarda 

^ dendermonde 
062/48 33 04 - 4S 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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urrsMijniR 
TERUG NAAR HET OOSTFRONT (9) 

EERHERSTEL IN VLAANDEREN 
Verleden week besloten we "Te laat voor amnestie" met 
volgende woorden van hiitorikiu Bruno De Wever: "Het L) 
niet gezand dat één gemeenschap, waar min of meer een 
korueruuö be<)taat over verzoening, geen maatregelen kan 
treffen omdat de andere gemeenschap er tegen L)."" Nu i) 
juridisch gesproken de Vlaanue gemeenschap helemaal 
niet bevoegd om amnestie te verlenen, maar is er nietd 
andere mogelijk ? En ondervinden de Ooétfronterd vandaag 
nog last van hun oorlogsverleden ? 

A
mnestie moeten krijgen van 
de Belgische staat, is iets 
waar de Oostfronters niet 
voor staan te springen. De 

amnestie-eis blijft in die zin dub
belzinnig: de kollaborateurs 
kunnen voor hun amnestie im
mers nergens anders terecht 
dan bij de Belgische staat, die 
velen verachten en niet wei
nigen, zoals al herhaaldelijk in 
deze reeks tot uiting k'wam, zelfs 
deels verantwoordelijk stellen 
voor hun kollaboratie. 

Onur Schoofd: „Had de Belgi
sche staat niet bestaan, we wa
ren misschien nooit naar het 
Oostfront gegaan. Dan hadden 
de Vlamingen niet moeten kol-
laboreren." 

Toon Van Overétraeten: ,,Hoeda-
nook is de koUaboratie in Vlaan
deren deels het gevolg geweest 
van de manier waarop de Vla
mingen door België behandeld 
zijn. De kollaboratie en de 
Vlaamse beweging zijn wel niet 
identiek, maar dan toch sterk 
verweven. De schuld van de 
staat België voor de kollaboratie 
stelt zich bij ons sterker dan 
elders in Europa." 

VLAAMSE MOTIE 

De gewezen VU-senator kop
pelt daaraan interessante ge
dachten die het mogelijk maken 
dat de amnestiekwestie in 
Vlaanderen eindelijk een beslag 
krijgt. 

Toon Van Overdtraeten: ,,Ten ge
volge daarvan, en ten gevolge 
van het bewustzijn dat daarvan 
in Vlaanderen leeft, is in Vlaan
deren eigenhjk al lang een soort 
praktische amnestie verleend. In 
mijn gemeente staat een mo
nument voor Dom Modest Van 
Asdche, slachtoffer van de re
pressie. Ikzelf en een andere 
oud-Oostfronter, Oswald Van 
Ooteghem hebben in de senaat 
gezeteld. Kijk rond U, in Vlaan
deren is een soort rehabilitatie 
gebeurd zonder dat daar veel 
plechtige verklaringen over ge
geven zijn. Dat eerherstel is 
zonder twijfel voor mij veel be
langrijker dan alle mogehjke 
vormen van amnestie die de 
Belgische staat kan verlenen. 

Ik denk dat het meest zinrijke 
dat er vijftig jaar na de oorlog 
nog zou kunnen gebeuren, een 
behoorhjke motie in de Vlaamse 
Raad is, die dan toch de af
stammelingen van zowel de wit
ten cJs de zwcirten bevrijdt van 
die zorg over het verleden en de 
toekomst. In die verklaring kan 
erkend worden dat er dwalin
gen gebeurd zijn, onbetwist
baar. De kollaboratie, zeker de 
voortgezette kollaboratie, is ze
ker niet de meest zinrijke blad
zijde uit de Vlaamse geschie
denis. Alaar die verklaring dient 
tevens te erkennen dat in die 

kollaboratie ook edelmoedig
heid zat. Enfm, een soort morele 
verklaring in de Vlaamse Raad 
die van die aard is om het 
Vlaamse volk het gevoel te ge
ven dat de bladzijde definitief 
omgedraaid is. En dan mag heel 
den Belgiek zijn amnestie hou
den." 

Al de Oostfronters die we spra
ken toonden zich vrij tot uit
gesproken enthousiast over dit 
voorstel Vcin Van Overstraeten. 
Recente voorbeelden van mo
ties in de Vlaamse Raad be
wezen dat daar mits overleg en 
samenspraak veel mogehjk is. 
Een idee voor ondernemende en 
kreatieve VU-raadsleden ? Of 
beter nog: vî at belet de Vlaamse 
regering en haar op de Vlaamse 
flank graag gevoelig overko
mende minister-president er 
werk van te maken ? 

PRAKTISCHE AMNESTIE 

E^n andere opmerkehjke ge
dachte van Toon Van Over
straeten betreft de 'praktische 
amnestie" in Vlaanderen. Is het 
effektief zo dat er in Vlaanderen 
in de feiten al een soort re-
habUitatie van de kollaborateurs 
gebeurd is? Ondervinden de 
Oostfronters in hun onmiddel
lijke leefomgeving nog hinder 
van hun verleden ? O p basis van 
de antwoorden die de Oost
fronters ons gaven lijkt vijftig 
jaar na de -wereldbrand in 
Vlcianderen inderdaad de man
tel van liefde uitgespreid. 

Jan Vinex: „Ik moet zeggen dat 
ik hier in Herentals al lang geen 
hinder meer ondervind van het 
feit dat ik aan het Oostfront 
gestreden heb." 

OswaB Van Ooteghem: ,,Ik heb in 
mijn politieke loopbaan nooit 
hinder ondervonden van mijn 
engagement tijdens de oorlog. 
En ik heb nochtans nooit onder 
stoelen of banken gestoken dat 
ik oud-Oostfronter ben. Toen ik 
in '65 mijn politieke loopbcian 
begon als provincieraadslid, 
deed ik een tussenkomst in de 
Oostvlaamse provincieraad. Ik 
pleitte voor de afschaffing van 
de rijwielbelasting, met het ar-

f ument dat er in Nederland 
etspaden -waren en geen rij-

-wielbelasting, en bij ons -wel 
rij-wielbelasting maar geen fiets
paden. De bevoegde depute 
antwoordde mij: "Meneer Van 
Ooteghem, gij denkt zeker dat gij 
Sinterklaas zijt". Ik antwoordde 
hem: "Neen, mijnheer de depute, ik 
denk dat ik Zwarte Piet ben." En er 
volgde algemeen gelach in de 
provincieraad. Het ijs wa^ ge
broken. 

In het parlement heb ik eenmaal 
last ondervonden van mijn 
voorgeschiedenis. En dat -was 
toen men mij voorzitter wou 
maken van de Kommissie De-

Gewezen W-senator Toon Van 
Overstraeten: "Het meest zin
rijke dat er vijftig jaar na de 
oorlog nog zou kunnen gebeuren, 
IS een behoorlijke motie in de 
Vlaamse Raad, die de afstam
melingen van de zwarten en de 
witten bevrijdt van de zorg om het 
verleden en de toekomst." 

fensie van de Senaat. In kringen 
van oudstrijders en -weerstan
ders vond men het toch een 
beetje kras dat men bij de défilé 
van 21 juh zou moeten para
deren voor een tribune -wjiar een 
Oostfronter een ereplaats be
kleedde. De senaat heeft zich in 
alle bochten ge-wrongen om dat 
te vermijden." 

Onmiddellijk na de oorlog was 
de verzoenings-wil, ook in 
Vlaanderen, wel wat geringer. 
Omer Schoofs herinnert zich hoe 
moeilijk het was om aan werk te 
geraken, zonder het toen ver
plichte "bewijs van burgertrouw". 
In enkele banken en verzeke-
ringsmciatschappijen toonde 
men -wel klementie voor de kol
laborateurs. Het belette niet dat 
de twee broers van Omer 
Schoofs uitge-weken zijn, één 
naar Canada, één naar Frank
rijk. Zelf zat Omer tien jaar in 
Kongo. "Alleen al om hier -weg 
te zijn. Hier w^aren we ver
schoppelingen, uitgestotenen." 

Het zijn weUicht uitzonderin
gen, maar toch ^verden in 
Vlaanderen al -vrij snel na de 
oorlog verzoeningsinitiatieven 
genomen. 

Jan Vinex: "De jongste evolutie 
van de Volksunie staat velen 
onder ons helemaal niet aan." 

Bert De Gray ter: ,,Er -waren veel 
gekwetsten uit de oorlog. Er 
-waren er veel die een protese 
nodig hadden, maar er was geen 
geld. Er was nood. De oude 
politici deden niks. Ik ging aan
kloppen bij de Spekpater. Die 
mens heeft veel gedaan. In Ton-
gerlo kwam ik pater Engels te
gen. Hij had de Anti-haatliga 
opgericht. Ik zei hem: "dat ut een 
goed initiatief, dat de Vlamingen de 
onderlinge vetes bijleggen." We 
k-wamen met de Anti-haatliga 
jaarlijks bij elkaar in Edegem, 
aan de Grot van Lxjurdes. Zo is 
er -via pater Engels, Oostpries-
terhulp, de Vlaamse jezuïeten 

en Duitse middelen een ma
teriële vorm van ondersteuning 
ontstaan. Pater Engels was toe
gelaten in de gevangenissen, ik 
niet. Hij ging er de gevangenen 
bezoeken. Pater Engels is in
tussen overleden, en ik kon van 
de reuma bijna niet gaan, en zo 
is de zaak uiteindelijk dood
gebloed." 

Er was veel leed in kollabo-
ratiemiddens na de oorlog, dat 
lijdt geen twijfel. Bij de zwarten 
bleef, zoals -we verleden -week al 
schreven, in die donkere dagen 
een sterke solidariteit bestaan. 
Er werden verenigingen van 
kollaborateurs opgericht, zoals 
Broederband of het Sint-Maart-
ensfondf), die -we een beetje on
eerbiedig gesteld voor de ge
troffenen zelfhulpgroepen avant la 
lettre kunnen noemen. En met 
federalisme ! en amnestie ! als pro
gramma werd in 1954 een partij 
opgericht waar o.m. de kolla
borateurs politiek onderdak 
vonden, de Volksunie. 

Ook vandaag nog stemmen veel 
gewezen kollaborateurs VU. Al 
moet daar onmiddeUijk aan toe
gevoegd -worden dat sedert een 
jaar of tien, vooral door de op
komst van het Vljiams Blok 
(maar ook door het -wassen van 
de jaren en tal van andere re
denen), de Volksunie niet langer 
de enige natuurlijke toevlucht 
vormt voor wie met een zwart 
verleden opgezadeld zit. 

Bruno De Wever: „Dat er nog veel 
oud-kollaborateurs aansluiting 
vinden bij de Volksunie is o.m. 
historisch te verklaren. Niet al
leen omwille van het Vlaam-
snationahsme, maar ook om-
^ville van de inspanningen die 
VU-pohtici zich getroost heb
ben om de "dossiers" van zwar
ten te regelen. Hugo Schiitz bvb. 
heeft tal van dossiers van z-war-

Gewezen VU-senator Oswald 
Van Ooteghem: "In kringen van 
oudstrijders en weerstanders vond 
men het toch een beetje kras dat 
men bij de défilé van 21 juli zou 
moeten paraderen voor een tri
bune waar een Oostfronter een 
ereplaats bekleedde." 

ten kunnen regelen. Zij zien dan 
ook wel in dat de Volksunie 
voor hen heel veel gedaan heeft. 
Het feit dat Hugo Schiitz een 
paar jaar geleden nog door het 
Sint-Maartens-Fonds Kempen 
gevraagd -werd als spreker, heeft 
vooral daar mee te maken. Want 
ik kan me voorstellen dat het
geen de Volksunie vandaag ver
telt uitgespu-wd -wordt door de 
oud-Oostfronters. Denk maar 
aan de deelname van de VU aan 
de Hand in Hand-betoging." 

Of men dit nu betreurt of in
tegendeel een goede zaak -vindt, 
feit is dat De Wever de bal niet 
misslaat. E^n Oostfronter die 
hd is van de VU getuigt over zijn 
verhouding tot die partij. 

Jan Vinex: „De Oostfronters 
waren bij de militanten van het 
eerste uur die de Volksunie mee 
uit de grond gestampt hebben. 
Maar de jongste evolutie van de 
Volksunie staat velen onder ons 
helemaal niet aan. De Volksunie 
zegde het volksnationahsme 
vaarwel en ging de hnkse en 
onvolkse toer op. Ik ben geen 
racist móiar ik geloof niet in de 
multikulturele samenleving. 
Elke kuituur moet kunnen leven 
binnen zijn grenzen. Er moet 
respekt zijn voor de andere kui
turen. Maar -wij moeten ons in 
Vlaanderen door de andere kui
turen niet de les laten spellen. 
En dat gebeurt hier de dag van 
vandaag. Wat Vic en Bert An-
ciaux als VU-ers in die hand in 
hand-betoging verloren hebben, 
begrijp ik niet." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: De i>erwerking van 
het verleden 
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