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FEDERALE R E G E R I N G EN K E R N P R O E V E N : 

IN DE GREEP 
VAN DE GIDS 
De Senaat u wei te vinden voor een weretdwip verijod op 
Izernproeven, maar de traditionele partijen achtten het niet 
echt noodzakelijk om een retiolutie in die zin goed te keuren. 
Het voorstel werd ingediend door VU-denator Bert An-
ciavix en moeat de federale regering aansporen wat meer 
felheid te tonen in haar protedt tegen de komende France 
kernproeven. De verhouding tuöéen de federale regering en 
de Franse president krijgt immers steeds meer weg van die 
tuiisen een overtolerante vader en zijn stoute zoon: „Ab je 
nu niet stopt met die kernproefjes, ... doe ik je weer niets!" 
En dat zou wel eens heel veel te maken kunnen hebben met 
de blijvende internationale ambities van Jean-Luc De-
haene. 

AJs de p remie r n o g naa r E u r o p a 
wil d a n doet hij er goed aan 
Frankr i jk en dus JacquM Chirac 
te v r iend te houden . D e g reep 
van de Gids op zijn minis ters 
blijkt zo s te rk te zijn da t zelfs 
federaal minis ter van Bui ten
landse Z a k e n Erik Derycke zich 
niet m a g of wil aans lui ten bij 
zijn E u r o p e s e kollega's, die wé l 

HALVERWEGE '95 

D
e eerste zes maanden van 
1995 vormden een slopend 
half jaar. Er is ook zoveel 
gebeurd: verkiezingen, 

„affaires" van alle slag, kwalijk 
gekibbel tussen de ,machten', 
huiszoekingen, verdachtmakin
gen. Veel vragen blijven onop
gelost achter, een gevoel van on
behagen ook. 

Piekpunt was het blootleggen 
van omstreden legeraankopen 
mét omkoperij van politici en 
ambtenaren, een luchtmacht-ge
neraal pleegde zelfmoord. 

Alsof dat nog niet genoeg was 
werd een veearts-inspekteur ver
moord, men zoekt de dader(s) in 
het hormonen-milieu. Onder tus
sen is het ook reeds vier jaar 
geleden dat André Cools neer
geschoten werd, dader en op
drachtgever blijven onvindbaar. 
Deze en andere onopgeloste za
ken hebben op pijnlijke wijze de 
manke werking van Just i t ie 
blootgelegd. Hóe mank was 
reeds gebleken in het dossier van 
de zgn. Bende van Nijvel, hóe 
stuntehg blijkt nu in de Agusta-
zaak. 

Dit eerste halljaar namen de de-

mokratische Vlaams-nationalis
ten de grootste uitdaging uit hun 
40-jarig bestaan op. De drempel 
die de V U zichzelf bij de jongste 
wetgevende verkiezingen had 
opgelegd werd overschreden en 
gaf de partij de zekerheid dat zij 
een blijvende politieke factor is. 
Maa r deze verworvenheid is 
maar één element, haar blijven 
verdienen dé bestendige zorg. 
O p de schouders van partijlei
ding, parlementaire frakties, pro
vinciale mandatarissen en kaders 
rust de verantwoordelijk om de 
partij een nieuw elan te geven. 
De ogen staan vooral gericht op 
de VU-fraktie in het Vlaamse 
parlement. De VU is de gang
maker van deze assemblee ge
weest, tekende reeds van bij haar 
ontstaan een blauwdruk en heeft 
onverdroten naar de oprichting 
ervan toegewerkt. 
Toen het eerste rechtstreeks ver
kozen Vlaamse parlement geïn
stalleerd werd was de vertoning 
maar mager, niet het minste en-
toesiasme, geen beetje emotie, 
laat staan trots. Bovendien werd 
het meteen aan banden gelegd 
door haar voorzitter, Norber t De 
Batselier. Daa r waar leden van 

ferm pro tes t ee rden . E^n 'on-
gellukig voorva l ' n o e m d e n de 
socialisten het, D e r y c k e zelf ziet 
mee r heil in ' reakt ies vanui t de 
bevolking ' . Bij de volgende ver
kiezingen haa r 'ontgoochel ing ' 
la ten bl i jken? 

D a t die bevolk ing wel degehjk 
h a a r s tem laat ho ren is af te 
leiden ui t he t sukses van de 

een autonoom parlement over 
alles en nog wat mogen en moe
ten kunnen praten verordende 
De Batselier het tegenoverge
stelde. Zijn waarschuwing \vas 
niet vrijblijvend. Zo wil hij alle 
diskussies over bevoegdheden 
van de federatie, provinciën en 
gemeenten niet als een prioriteit 
beschouwen. E^n dergelijke 
dunk amputeert de macht en de 
kracht van een volwaardig par
lement en doet de waarachtig
heid van de volksvertegenwoor
diger tekort. Dit kan toch niet! 
De bedoeling van De Batselier 
en de Vlaamse regering is dui
delijk: geen gezeur over meer 
bevoegdheden voor de Vlaamse 
Gemeenschap want de unitaire 
rekuperatie door de federale re
gering mag niets in de weg ge
legd worden; geen kommunau-
tair gezeur want voorrang dient 
verleend aan de grote politiek: 
België en de Maastricht-norm. 
Verder in ons weekblad leest u 
een kommentaar over de her
ziening van het verdrag van 
Maastricht en het kulturele luik 
ervan. 

In de gedachtengang van De 
Batselier-Van Den Brande zou 
het Vlaamse parlement zich dus 
niet met deze materie mogen 
inlaten, want een federale be
voegdheid. Ook dat kan niet! 

VU-voorzitter BertAnciaux in aktie aan de Frame amhojsade. Zijn 
resolutie 'm de denaat tegen kernproeven werd door Liberalen en 
meerderheid van tafel geveegd. 

hand teken ingenak t i e van de mi
l ieuorganisat ie Greenpeace: d a a r 
d r o o m t m e n al h a r d o p v a n mee r 
d a n 100.000 hand t eken ingen in 
België, mee r d a n I miljoen op 
were ldvlak . D e organisat ie 
v indt het , bij m o n d e van Jan Van 
de Putte, ongehoo rd da t de fe
derale reger ing zich zo o p de 
v lakte h o u d t me t hjiar k o m -

Vlaamse bewegers hebben zich 
geen 150 jaar tegen Belgische 
bemoeizucht geweerd om zich 
nu door Europa te laten be
tuttelen! Ekonomisch is Vlaan
deren, is elke regio, sterk aan 
Europa gebonden; maar kultu-
reel mag en moet het zijn eigen 
identiteit volgen, bewaren en 
promoten. 

WU het Vlaamse parlement een 
volwaardige parlement zijn, be
mand door echte volksvertegen
woordigers, dan zal het ook vol
waardig moeten kunnen w^erken. 
Hetzelfde geldt de regering die 
zich moet hoeden een afkooksel 
van de federale regering te zijn 
en nog minder de waterdrager 
ervan. Anders dreigt de verhou
ding tussen gemeenschap en 
overheid deze te worden als tij
dens het België-Belgique-tijd-
perk. Wordt dit zo, dan is alle 
moeite tevergeefs ge'weest. 

Dit is halverwege '95 een té 
pessimistische noot en in strijd 
met onze natuur. Want het is 
onze hoop dat de Vlaamse volks
vertegenwoordigers, ook deze 
die door hun partijleiders aan 
hun zetel zitten vastgeschroefd, 
zélf de spelregels zullen bepalen 
om van de Vlaamse raad een 
volwciardig parlement te maken. 

Maurits Van Liedekerke 

mentaar . Ch i rac moet geïsoleerd 
w o r d e n . 

N a a s t deze massa-akt ie zijn er 
ook veel kleinschal igere initi
at ieven, g a a n d e van we ten -
schappehjk pro tes t (F rankr i jk ) , 
over de weiger ing van he t laden 
of lossen van F r a n s e vl iegtuigen 
(Austral ië) to t he t boyko t t en 
van F r a n s e kaas (bij u thu is ) . 
D a t deze akries ook de F r a n s e 
pres iden t pijn beg innen te doen 
moge blijken uit de dal ing van 
zijn populari tei tsci jfers: nog 
4 4 % van de F r a n s e n als sup
porter . . . 

MOX 

D e federale reger ing d r u k t e d u s 
op 14 jun i laabitXcAcn h aa r 'ont
goochel ing ' uit. N o c h t a n s heeft 
ook zij mogel i jkheden om als 
klein land een gro te re s tem te 
laten horen : de opzegging van 
de Moxkontrakten b ievoorbeeld , 
een oude VU-e is . M o x is een 
soor t van gerecykleerd k e m -
afva lprodukt da t opnieu\v in 
ke rncen t ra les kan geb ru ik t 
w o r d e n . H e t kernafval v a n Bel
gië w o r d t in F rankr i jk v e r w e r k t 
en k o m t d a a r n a als n i euwe 
b rands to f t e r u g over de g rens . 
D e beslissing om bes t aande 
k o n t r a k t e n te ver lengen ligt in 
h a n d e n van de federale rege
r ing. Een s topzet t ing van de 
ove reenkoms t n a 2000 kost de 
reger ing niets en heeft toch een 
duidelijke protes t funkt ie . D i e 
s topze t t ing v raag t wel een 
beetje moed en die k a r a k t e r t r e k 
schi t ter t bij de federale excel
lenties d o o r afwezigheid. Ber t 
Anc iaux be t r eu r t de aa rze lende 
h o u d i n g van de S e n a a t en hoop t 
da t de resolut ie e ind a u g u s t u s 
a lsnog g o e d g e k e u r d w o r d t . 
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• Gewezen SP-penningmees-
ter Mangé ziet z'n nieuw 
"konsultant'-kontrakt van 
BATC aan z'n neus voorbij
gaan. Dit kontrakt zou hem 
een bruto-vergoeding van 
32.500 frank per dag opge
leverd hebben. Het werd ver
broken op vraag van de re
gering, en nadat eerst een 
storm van protest was opge
stoken. De verbreking ge
beurde vanzelfsprekend met 
inachtneming van alle wette
lijke bepalingen, wat betekent 
dat kameraad Mangé opnieuw 
een schadevergoeding krijgt. 

• Het Duitse Siemetu ontwik
kelt een opvolger voor de cd, 
een minichipkaart die infor
matie van naslagwerken, plat
tegronden, spelletjes, muziek 
en foto's kan opslaan. De om
vang van het afspeelapparaat 
wordt kleiner dan een luci
ferdoosje. Deze multimedia-
kaart met een opslagkapaciteit 
van 64 megabit zal over twee 
jaar in produktie komen en 
minder dan 200 frank kosten. 

I De Antwerpse vrije radio 
Radio Centraal levert vrij
willig zijn zendvergunning in. 
De radio kan zich niet ver
zoenen met het voorzitter
schap van Marijke Dillen in de 
mediakommissie van het 
Vlaamse parlement. Centraal 
verwijt Dillen fascisme en 
vindt het smakeloos dat een 
'intolerante, racistische en 
haatdragende partij' zomaar 
op media gezet kan worden. 
Radio Centraal gaat liever il
legaal de ether in dan zich neer 
te leggen bij het voorzitter
schap van Dillen. De Vlaams 
Blokster is geenszins onder de 
indruk van net protest. 

• Pater Damiaan is sinds dit 
weekend weer een stukje dich
ter bij de lepralijders op Mo-
lokai. Het gebeente van zijn 
rechterhand is herbegraven 
in E^alaupapa waar de 
Vlaamse missionaris 16 jaar 
lang werkte in een melaat-
senkolonie. 

I Vlaams minister van Bin
nenlandse Aangelegenheden 
Leo Peetere' (SP) sluit systemen 
van burgerwacht niet a priori 
uit. Hij zal onderzoeken aan 
welke voorwaarden zon 
wacht moet voldoen om te 
kunnen funktioneren. 

• Volgens zijn broer is de 
identiteit van de moordenaars 
van hormonenjager Karel Van 
Noppen bij het gerecht be
kend. Hij suggereert dat ze 
niet aangepakt worden omdat 
de hormonenmaffia te machtig 
is. Broer Flor vermoedt dat 
meer gegevens over de mo
tieven voor de moord te vin
den waren in de komputer-
bestanden van zijn broer die 
door het parket in beslag wa
ren genomen. Een bestand be
treffende korruptie binnen het 
Instituut voor Veterinaire 
Keuring w êrd niet aan de fa
milie terugbezorgd. De BOB 
van Turnhout ontkent meer te 
weten. 

I Spijbelen is niet alleen een 
favoriete bezigheid van mi
grantenjongeren in Brusselse 
scholen. Bijna de helft (47%) 
van alle brossers die de scho
len het voorbije schooljaar be
trapten, hebben een Belgische 
identiteitskaart. Het jaar voor
dien bedroeg het aandeel Bel
gische spijbelaars nog 37,5%. 

MVL: MENSEN 
VAN LEEFTIJD 
De redaktie van TPZ/verkeert in 
een feeststemming: niet alleen 
heeft ze drie weken vakantie in 
het vooruitzicht, ook haar 
hoofdredakteur MauriU Van Lie
dekerke (of mvt) had een reden 
om een rondje te geven. Op de 
dag dat de laatste Belgen naar 
het militair défilé aan het kijken 
waren werd Maurits 50 jaar. 

Ondanks zijn geboortedatum 
(21 juli) schrijft hij toch al sinds 
1969 voor W I J . De lezers heb
ben hem leren kennen als een 
man die de Vlaamse zaak zeer 
toegenegen is. De wapens die 
hij gebruikt om het Vlaamse 
belang te dienen bestaan slechts 
uit \voorden, die niet zelden erg 
doeltreffend zijn. In zijn ge
dichten en kursiefjes raakt hij 
even v£iak een gevoelige als wel 
een humoristische snaar. 

Met zijn ervaring fungeert 
Maurits op de redaktie zo een 
beetje als wandelende encyklo-
pedie, levend bij voorkeur op 
sigaren en zwarte koffie. Al ver
raadt zijn uiterlijk dat zijn menu 
uit nog andere goede dingen des 
levens bestaan. De redaktie fe
liciteert hem en kijkt nu al uit 
naar het uitgebreide diner dat 
(mvl) zijn personeel nu onge
twijfeld verschuldigd is. Op 
naar de honderd... 

VOOR HET 
MINSTE 
PUNTEN 
Als het van staatssekretaris voor 
Veiligheid, de SP'er Jan Peetere 
afhangt, zal het invoeren van 
een rijbewijs met (straf)punten 
niet lang meer op zich laten 
wachten. Het oorspronkelijke 
idee voor zo een rijbewijs komt 
van huidig eerste minister Jean-
Luc Dehaene en werd al in juli 
1990 in -wet omgezet, alleen de 
uitvoeringsbesluiten ontbreken 
nog. 

De wet bepaalt dat verkeers-
overtreders naast de gewone 
boetes ook nog eens strafpunten 
krijgen. Wie zes punten ver
zameld heeft, wordt verphcht 
een veiligheidskursus te volgen 
of kan zijn wagen langs de kant 
laten stcian. Voorlopig is men het 
er nog niet over eens welke 
overtredingen hoeveel strcLfjpun-
ten opleveren. 

Ook als daarover een akkoord 
wordt bereikt, is het nog altijd 
niet zeker dat het plan snel 
uitgevoerd kan worden. Om het 
systeem ook in praktijk te laten 
werken moet het gerechtelijk 
apparaat mee kunnen doen. Zo
lang dat blijft werken met gan-
zeveer en inktpot wordt het een 
onmogelijke opdracht om het 
puntensysteem te kontroleren. 
De informatisering van de 
rechtbanken zou in het beste 
geval afgerond zijn tegen eind 
'96. Voorlopig hoeft dus nog 
niemand terug naar de ver-
keersles. 

KRASSE CAS 
In een interview met De Stan
daard pleit administrateur-gene
raal van de BRTN Cad GooMend 
voor een depolitizering van de 
openbare omroep. Goossens, 
destijds zelf benoemd als man 

van de CVP, zegt niet te kunnen 
werken v^^anneer hij niet eens de 
mogelijkheid heeft om mensen 
in dienst te nemen op basis van 
hun kwahteiten, maar wel op 
basis van hun (traditionele) par-
tijkleur. 

Ongewild verdedigt de BRTN-
topman daarmee dezelfde 
standpunten als deze die de 
Volksunie al 30 jaar naar voren 
schuift. De politieke benoemin
gen, die in vroeger jaren stee
vast leidden naar een ambte
narenstatuut, verlammen de 
hele werking van de BRTN. 
Goossens is naar eigen zeggen 
de eerste die bereid is om op 
kontraktuele basis te werken, 
„op voorwaarde dat ik een behoorlijk 
kontrakt kan bedingen ". 

De administrateur-generaal 
klaagde voorts over het gebrek 
aan financiële middelen waar
mee de BRTN te kampen heeft: 
de 7 miljard gemeenschapsgeld 
die de Vlaamse omroep krijgt 
zou niet voldoende zijn. In dat 
kader verwees hij naar de kom-
merciële omroep VTM die met 
evenveel geld 2 netten op de 
kabel houdt zonder dat hij 
daarom ook nog eens middelen 
moet uittrekken voor onder 
meer radio, orkest, schooluit-
zendingen en volwassenenvor-
ming. De uitzendingen door 
Derden staan merk'waardig ge
noeg niet in zijn lijstje van 'over
bodig ballast'. Tot slot meent 
Goossens dat het tweede 
BRTN-net, dat tegenwoordig 
nochtans goed op weg lijkt om 
zich eindelijk een duidelijk pro
fiel aan te meten, zich moet 
beperken tot het brengen van 
evenementen en herhalingen 
van TVl . 

Het is inderdaad zo dat per
soneel en infrastruktuur met het 
grootste deel van de centen gaan 
lopen bij de BRTN, maar wij 
betwijfelen of altijd de (finan

ciële) vergelijking met kommer-
ciële omroepen moet gemaakt 
worden. Deze zijn in de eerste 
plaats opgericht om winst te 
maken, niet om aan volksver
heffing te doen. Het is nu aan de 
poUtiek om te kiezen: ofwel 
moet de BRTN mee in de kijk
cijferrace, die hij in gegeven 
omstandigheden bij voorbaat 
verliest, ofwel beperkt hij zich 
tot zijn eigenlijke opdracht van 
informatie, edukatie en rekre-
atie. In het laatste geval mogen 
de kijkcijfers, die enkel dienen 
om de prijs van reklameblokken 
— waar de BRTN geen recht op 
heeft — te bepalen, voor de open
bare omroep niet leiden tot een 
vermindering cian dotatie of het 
in vraag stellen van het nut van 
de omroep. Een einde stellen 
aan de politieke benoemingen 
kunnen we in beide gevallen 
slechts toejuichen. 

KANAALVAREN 
Wie met de veerboot een over
tocht naar Groot-Brittannië 
maakt, heeft slechts één kans op 
vier dat hij dat doet op een 
veilige ferry. Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Koninklijk 
Irutituut mor Scheepsbouw in Lon
den. Alleen de Priruf Filip zou 
aan alle veiligheidsnormen vol
doen. 

Drie vierden van de schepen die 
auto's vervoeren zou in korte 
tijd kapseizen als er water in het 
onderste dek dringt. Om dat te 
voorkomen moeten de schepen 
voorzien worden van dwars-
schotten in de autodekken. Het 
varen zou nog veiliger worden 
als gebruik werd gemaakt van 
dubbelwandige vaartuigen. 
Voor de uitbaters van ferry
maatschappijen knelt precies 
daar het schoentje: de aanpas
singen zouden te duur zijn. Na 

het bekend raken van het rap
port zegden reeds enkele Britse 
parlementairen hun geplande 
vakantie-overtocht met een 
ferty af. 

Of de ferry's op korte termijn 
een z\vare konkurrent zullen 
hebben aan de Eurostar onder 
het Kanaal is ook nog maar de 
vraag. De exploitatiemaat
schappij betaalde in een klein 
jaar rijd al 92 miljoen fr. terug 
aan passagiers die niet op rijd of 
helemaal niet aankwamen op de 
plaats van bestemming. Ook 
niet echt goede reklame... 

BRUSSEL 

Bodnië: de dnelle interventiemacht legt de grerw bij Goradze. 

In veel kringen van de Vlaamse 
(en Waalse) beweging wordt 
vaak een verkeerd beeld op
gehangen van Brussel, als een 
eilandje in België waar goede 
sier gemaakt wordt op kosten 
van de hard ^verkende Vlamin
gen (en Walen). De afgevaar
digd beheerder van het Verbond 
van Ondernemingen te Brussel, 
de h. E. Struyf, vond het nuttig 
in een vrije tribune in De Stan
daard enkele puntjes op de i te 
zetten. 

Hij wijst erop dat de meer
derheid van de inkomens die in 
Brussel verworven worden (van 
de meer dan 300.000 personen 
die dagelijks naar de hoofdstad 
pendelen) in hoofdzaak buiten 
Brussel besteed en belast wor
den. "Het gaat hier om een 
geldstroom van tientallen mil
jarden van het Brussels gewest 
naar Vlaanderen en Wallonië, 
waarover eigenaardig genoeg 
nooit wordt gesproken", schrijft 
Struyf. 

Bovendien vormt zich in Brus
sel een koncentrarie van ver-
vangingsinkomens, gekenmerkt 
door minder belasringopbreng-
sten en meer uitgaven: lang
durig werklozen, gepensioneer
den, illegalen, etc. Voeg daarbij 
het gegeven dat Brussel als 
hoofdstedelijk gewest en inter
nationale hoofdstad verplichtin
gen heeft i.v.m. stadsrenovatie, 
infrastruktuur, openbciar ver
voer, etc, die ook de pendelaars 
ten goede komen, en het fi
nanciële plaatje wordt nog wat 
onevenwichtiger. 

Struyf pleit ervoor om Brussel 
ten voordele van iedereen en 
met de inzet van alle belang
hebbenden volop z'n ekonomi-
sche kansen te laten gaan. Daar
door kan de stad er financieel 
bovenop komen en de leefbaar
heid verbeteren. Struyf waar
schuwt de Vlaamse beweging 
dat het niet volstaat om de 
Vlaamse administratieve funk-
tie in Brussel te bevorderen. 

BROCHURE 
VU-fraktieleider PI2M/ Van Grem-
bergen kondigde aan dat hij mi
nister-president Van den Brande 
(CVP) zal interpelleren over de 
weigering van de federale mi
nister van Buitenlandse Zaken 
De Rycke (SP) om de brochure 
"Vlaanderen" in het buitenland 
te verspreiden via de Belgische 
ambassades. 

Derycke heeft o.m. problemen 
met een passage waarin staat 
dat ook een deel van het bui
tenlands beleid van België vv̂ erd 
gefederaliseerd, met de de mel
ding dat de deelstaten zonder 
Belgische bevoogding kunnen 
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optreden tegenover een buiten
landse partner, en met een blik 
op de toekomst van ons land, 
waarin de vervaging van het 
Belgische bestuursniveau ten 
voordele van Europa, Vlaan
deren en de gemeente voorspeld 
wordt. 

Derycke vindt dat "zonder 
tekstaanpassingen moeilijk een 
beroep kan worden gedaan op 
de Belgische ambassades om de 
brochure te verspreiden." Van 
Grembergen van zijn kant vindt 
de weigering "een ongehoorde 
vorm van federale betutteling." 
Hij •wil van de minister-pre
sident •weten wat hij van de 
weigering van Derycke denkt. 

ONFEILBAAR 
De Gazet van Antwerpen bracht in 
herinnering hoe 125 jaar ge
leden het dogma van de pau
selijke onfeilbaarheid afgekon
digd werd. Er was ook toen veel 
kritiek op, omdat er in de bijbel 
geen enkel argument voor te 
vinden zou zijn, en het teo-
logisch nauwelijks verdedig
baar is. De onfeilbare paus 
vormt tot de dag van vandaag 
een barrière voor kerkelijke 
eenheid. 

In het Vatikaan heerste vorige 
•week grote onvrede onder het 
personeel. De mini-staat eist 
van zijn 2.000 leken^werknemers 
dat ze een zgn. moraalkode on
dertekenen, een verklaring 
•waarin o.m. echtscheiding a f 
gekeurd •wordt, ongehu^wd sa
menwonen, abortus en het ge

bruik van kondooms. Wie de 
verklaring weigert te tekenen, 
wordt aan de deur gezet. Het
zelfde dreigt te gebeuren met 
wie de principes uit de kode niet 
naleeft. Zesmaandelijkse beoor
delingen moeten de nale^ving 
van de kode •waarborgen. 

PIJNLIJK 
Zo zal de volgende begrotings-
ronde er volgens federaal pre
mier Dehaene uitzien. Alsof het 
eens wat anders was. In een 
intervie\v met De Morgen houdt 
de premier ons weer eens voor 
dat er geen mirakeloplossingen 
bestaan, dat de tocht moeilijk 
bhjft, de ekonomische groei ver
traagt, er geen taboes in de 
saneringsoperatie zijn, iedereen 
het resultaat in zijn portemonee 
zal voelen en de inspanning gro
ter zal moeten zijn dan ver-
w^acht. 

In een intervie^w vol dreigingen 
weigerde Dehaene echter een 
cijfer op de komende begro-
tingsronde te plakken. De ver
kiezingen liggen ook voor de 
Ervaren Gids achter de rug. De 
draad wordt weer opgenomen, 
en verder ingehaald. 

OVERLOPERS 
Terwijl de Volksunie nu al een 
hele tijd gespaard blijft van 
overlopers, blijft het fenomeen 
hardnekkig aan het imago van 
Agalev kleven. Extra vervelend 
voor de groene partij is dat zo'n 

De onfeilbaarheïd van de paud kent geen grenzen, maar dtaat wei de kerkelijke eenheid in de weg... 

overloper, hoe politiek onbe
tekenend hij ook mag zijn, in 
komkommertijd buitenmatig 
aandacht krijgt in de media, 
bvb. De Morgen, om z'n priet
praat te verkopen. 

Wie had voor deze week al van 
Danny Smagghe gehoord, een lid 
van de provincieraad van 
Vlaams-Brabant? Buiten de 
Vlaamsbrabantse kaderleden 
van Agalev waarschijnlijk nie
mand. 

Maar geniet even mee van de 
uitspraken van dit grote po
litieke gewicht dat de liberalen 
wil versterken: "Overlopers be
staan niet. Als de ene partij niet 
voldoet, dan pak je gewoon een 
andere". "Beide partijen 
(Smagghe bedoelt VLD en Aga
lev) verschillen niet veel van 
elkaar. Enkel •wat het migran
tenstandpunt betreft ben ik het 
oneens met Agalev. Kriminele 
migranten moeten terug naar 
het land van oorsprong." "De 

kiezers hebben op mij gestemd. 
Niet op Agalev. Dat hebben ze 
me zelf verteld" (Smagghe 
haalde zo'n 900 voorkeurstem
men, red.). "Agalev is geen goed 
kanaal voor mensen met am
bitie". 

Mogen we de kiezers van 
Smagghe een tip aan de hand 
doen? Vraag Danny Smagghe 
om zich kandidaat te steUen 
voor het voorzitterschap van de 
VLD. 

BOSNIË: TWIJFELEN TUSSEN VINGER OF VUIST 

Het gemak waarmee de in
ternationale gemeenschap de 
vernedering van Srebrenica 
slikte, blijft verbazing wekken. 
We meldden vorige ^veek hoe 
de VN na het verlies van de 
enklave met de moeilijke naam 
die iedereen intussen zonder 
hakkelen uitspreekt, ook met
een maar Zepa had opgege
ven, wegens "onverdedig
baar". Er was al sprake om de 
inwoners van Zepa door de 
blauwhelmen te laten depor
teren, om een nieuwe volke
renmoord door de Bosnische 
Serviërs te voorkomen. 

Een week later heerst ver
warring alom, wordt een aan
tal "veihge zones" van de VN 
nog steeds entoesiast belegerd, 
en blijft de internationale ge
meenschap aarzelen tussen het 
maken van een vuist of het 
opsteken van een vingertje. Zo 
verklaarde de Nederlandse ge
neraal Couzy dat de Bosnische 
Serviërs zich in Srebrenica 
niet schuldig gemaakt hebben 
aan genocide. De komman-
dant van de Nederlandse 
blau'whelmen had zelfs zijn be
wondering voor de militaire 
operatie van de Bosnische Ser
viërs in Srebrenica o.l.v. zijn 
"koUega" Mladic niet onder 
stoelen of banken gestoken. 

Eerder hadden twee Neder
landse ministers •wél over ge
nocide gesproken, en ze ble
ven ook na de militaire recht
zetting bij hun versie. Pronk en 
Voorhoeve •werden trou'wens ge

steund door de VN-gezant 
voor de mensenrechten Ma-
zowieckl. De Poolse ge^wezen 
premier zei dat de Serviërs 
zich in Srebrenica schuldig ge
maakt hadden aan "barbaarse 
•wandaden". 

En ten tweede leek Zepa toch 
niet zo onverdedigbaar als vo
rige •week gedacht: de enklave 
werd voor zover we weten tot 
dinsdag nog steeds verdedigd 
door Bosnische moslimstrij
ders. De verdediging van 
Zepa zou wel veel moslim-
bloed kosten, en toch onhoud
baar zijn. 

Er werd ook hevig slag ge
leverd om Bihac, een mos-
limenklave in •westelijk Bos
nië, en om de hoofdstad Sa
rajevo. Bihac wordt belegerd 
door een alliantie van Kroa
tische Serviërs uit de Krajina, 
een dissident moslim-legertje 
en Bosnische Serviërs. Door 
de belegering waren de voor
raden in Bihac zo goed als 
uitgeput. De VN meldden al 
vorige maand de eerste sterf
gevallen van honger. Blauw
helmen die in Bihac gelegerd 
zijn meldden meiandag dat de 
verdedigers van de enklave 
haast door hun munitie heen 
waren. &oat ië heeft gedreigd 
militair tussenbeide te komen 
indien Bihac valt. 

Sarajevo lag vorige \veek 
eveneens onder Servisch vuur. 
Vorig weekend kwam de Bos-
nië-konferentie van Londen 
min of meer overeen om een 

aanval op Gorazde, de derde 
VN-vrijzone in oostelijk Bos
nië, te beantwoorden met "een 
betekenisvol antwoord". 
Daarbij -werd gedacht aan 
zvi^are Navo-bombardemen-
ten, "geen speldeprikken". 
Alaar Rusland bleef zich hier
tegen bij monde van z'n Bui
tenlandminister Kozyrev ver
zetten. 

Het resultaat van de konfe-
rentie werd in de pers een 
regelrechte schande genoemd. 
Zelfs binnen de Navo-lidsta-
ten kon er over die bombar
dementen maandag, na een 
dag lang militair topberaad 
over de toepassing van de "be
slissingen" van de Londen-
konferentie, maar geen over
eenstemming bereikt •worden. 
Gisteren zouden de Navo-mi-
litairen en -ambassadeurs de 
"afspraken finaliseren". 

Geen -wonder dat de Bosni
sche Serviërs ook niet erg on
der de indruk waren van het 
resultaat van de konferentie in 
Londen. Ze bleven Sarajevo 
bestoken, en vielen een VN-
voedselkonvooi aan. Daarbij 
kwamen twee Franse blauw
helmen om. De reaktie van de 
VN bleef ditmaal niet uit: drie
honderd Britse soldaten van 
een artillerie-eenheid brachten 
hun geschut in stelling op de 
Igmanberg vlakbij Sarajevo, 
en 500 Franse légionnairs met 
tanks zullen in de Bosnische 
hoofdstad de luchthaven vrij 
houden. 

De 800 soldaten van de Snelle 
Interventiemacht zullen de 
blauwhelmen van Sarajevo be
ter trachten te beschermen te
gen Servische aanvallen. In
derdaad, de verse elitetroepen 
van de Snelle Interventie
macht moeten hun kollega's 
blauwhelmen beschermen, en 
niet de burgerbevolking van 
Sarajevo, die maandag •weer 
enkele gedode kinderen be
treurde. 

Klaarbhjkelijk omdat een 
krachtdadig antwoord van de 
konferentie uitbleef, vond de 
paus zondag, na een tien
daagse vakantie in de Itali
aanse Alpen, de tijd gekomen 
om zijn voorkeur voor een 
"rechtvaardige oorlog" uit te 
spreken. Hij riep de Bosnische 
moslims opnieu-w op om te 
blijven hopen. 

Namens de gezamenhjke VU-
frakties maéikte Vlaams par
lementslid Paul Van Grembergen 
in een persmededeling de ver
gelijking met de "München-
strategie" uit de jaren dertig. 
Hij veroordeelde de Belgische 
buitenlandse politiek, die zich 
geluidloos en zonder protest 
"in deze defaitistische strate
gie" inschakelt. Volgens de 
VU-frakties minacht de pu
blieke opinie op dit ogenblik 
de machteloosheid en zwak
heid van VN, Navo en Eu
ropa, en stelt zij de noodzaak 
van deze gezagsstrukturen in 
vraag. 

De VU-frakties geven de Ara
bische landen gelijk wanneer 
ze het -wapenembargo door
breken en de onafhankelijke 
en erkende staat Bosnië-Her-
zego-vina willen helpen, "mi
litair, ekonomisch, strategisch 
en diplomatiek." Ook in de 
Verenigde Staten was de Se
naat zinnens om voor de op
heffing van het -wapenem
bargo tegen de Bosnische mos
lims te pleiten. Van Grem
bergen vond het ergerlijk dat 
de %vesterse landen niet inzien 
dat hun terughoudendheid en 
aarzeling alleen maar het mos
limfundamentalisme voedt. 

In Brasschaat begint een 150-
tal para's van de Batterij Pa
racommando, aange^vuld met 
een 30-tal militairen van lo
gistieke eenheden, volgende 
week een training van vier tot 
vijf -weken als voorbereiding 
op een mogelijk vertrek naar 
Bosnië. De kannonniers-para-
chutisten kunnen opgeroepen 
worden als onderdeel van de 
Snelle Interventiemacht. Ze 
brengen zes 105-mm-kannon-
nen van een halve eeuw oud 
mee, waarmee ze uit veilig
heidsoverwegingen nooit de 
maximale lading afvuren, en 
de dracht beperken tot maxi
mum negen kilometer. Deze 
artilleriestukken moesten nor
maal gesproken al tien jaar 
vervangen zijn. 

(Pdj) 
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WETMI 
SPITSTECHNOLOGISCHE VLUCHTWEG 

DE MAN VAN 15 MIUOEN 
Voor twee weken werd in een Knack-a/'/^iX:^/ bekend 
gemaakt dat BATC 15 miljoen veil had voor dhr. Etienne 
Mangé. Nadien werd deze opnieuw aangeworven ab 
raadgever: voor een prijskaartje van 32.500 frank per 

Aanvankelijk steQe de regering dat het om een partikuliere 
NV ging, een bijzonder zwakke verweer, zien de overheid 
47,5% van de aandelen bezit. 

V
U-kamer l id Hugo OLaertd 
sloot zich a a n bij de reeks 
BATC-interpel la t ies . 
H . Olaerts: „De mitt rond de 

hele kwejtie wordt almaar dichter. 
Ook een kraaiende Dehaene kon 
hieraan niet verhelpen. De bevolking 
pikt de onfruue praktijken van de 
Mangé'd, Delanghed en korutoorten 
niet langer Zij roept terecht: rol uw 
matten! Maar dan wordt de rode 
loper uitgelegd om deze heren via een 
andere deur weer naar binnen te 
halen. Met lede ogen moeten de 
menden toezien hoe er voor bepaalde 
figuren dteedt) ^pitdtechrwbgidche 
uitwegen worden gevonden. 

Het artikel in Knaak heeft blijkbaar 
grote paniek veroorzaakt bij de be
trokkenen. Mudchien kan men 
dtrakx) een inval van het parket 
organiseren op de Knack-redaktie. 
Het UI zielig hoe men nu tracht uit te 
leggen dat de odtronomLiche dag
vergoeding van de bedrijfékoruulent 
Mangé perfekt in de lijn ligt van de 
normale vergoedingen in de dektor. 
Maar een aantal vragen blijft on
beantwoord. Wat L) de juióte be-

dtuurMamendtelUng van BATC? 
Wanneer u de regeringsvertegen
woordiger aanwezig gewee<>t? Waar 
ligt de verantwoordelijkheid van mi
nuter Di Rupo? Welke BATC-nota 
id dejuidte?" 

Tot slot v roeg O lae r t s de re 
ger ing w a t zij van p lan w a s 
hie te do 

„ Volgend BATC dteunde de regeling 
op volgende overwegingen: de heer 
Mangé heeft zijn ontdlag op vraag 
van het bed tuur aanvaard op 1 
maart 1995. Hij vroeg kompen-
datied, want zijn dchuld werd ove
rigens nog niet bewezen", a ldus 
p remie r D e h a e n e . Verde r bleek 
uit het a n t w o o r d da t de ver 
goeding maks imaal 8 miljoen 
be loopt en nog niet w e r d uit
be taa ld . O o k het fiskaal s t a tuu t 
van deze ve rgoed ing w e r d nog 
niet vastgeste ld . H e t s amengaan 
van een onts lagregel ing met een 
consu l t ancy -kon t r ak t leek ook 
voor de reger ing v a n het goede 
teveel. In tus sen w e r d het kon-
t r ak t me t de hee r Alangé on
gedaan gemaak t . 

Het id niet iedereen gegeven om overgeplaatst te worden van de ene naar de andere dikbetaalde funktie. -
Velen zijn geroepen, Mangé blijkbaar uitverkoren. 

ONTSLAGEN IN lEPER 

N a a r aanle id ing van de ont
slagen bij Lee E u r o p e in l epe r 
in terpel leerde kamer l id Geert 
BourgeoL) de minis ter van Arbe id 
en Tewerkstel l ing, Miet Smet. 

G. Bourgeois : „In leper kome van 
de ene dag op de andere 480 menden 
op dtraat te dtaan. De ontreddering 
id groot. Dergelijke dociale „bloed

baden " mogen toch niet langer ge
tolereerd worden. Er worden allerlei 
oorzaken gezocht voor deze zoveelste 
bedrijfddluiting. Wat id het dtand-
punt van de regering?" 

D e minis ter a n t w o o r d d e da t de 
tekst ie lsektor met loonproble -
men k a m p t . D e sektor v raag t 
een b i jkomende loonkostver
minder ing . O m hie raan tege
moet te k o m e n ^verd een soepel 

sisteem v a n b rugpens ioen en 
een p lan voor a l ternat ieve te-
w^erkstelling, in eigen streek, 
voorzien. Bourgeois w^as bUj te 
ho ren da t de minis ter de voor
k e u r gaf cian loonkostver laging. 
Hij b e t r e u r d e evenwel het feit 
da t de ve rde re i n s t andhoud ing 
van he t bedrijf niet w e r d over
w o g e n . 

(ge) 

UIT HET LEVEN GEGREPEN /4 
N A A M . Bij de B R T N is de gro te 
s c h o o n m a a k van he t ad re s senbes t and 
bezig en d a a r o m wil m e n er g r aag een 
aan ta l zaken we ten . D e belangri jkste 
de r v r agen luidt: , ,Heb t u n o g s teeds 
dezelfde n a a m ? " E n da t bleek nog zo te 
zijn ook. 

M o g e n wij op onze b e u r t Jian de B R T N 
vragen : „ H e b t u nog s teeds dezelfde 
n a a m ? E n zo ja, w a a r o m ? " 

S I G A A R . „Geniet van een goede digaar 
zoald u zou genieten van een goed glad wijn. 
Inhaleer de rook niet doch proef het aroma en 
de dmaak van een digaar door de rook over uw 
tong te laten ,rollen' alvorend deze uit te 
blazen. De taak van de ad id het vuur te 
temperen en de digaar aangenaam koel te 
houden. Tik daarom niet dteedd de ad van uw 
digaar maar wacht hiermee zo lang mogelijk. 
Druk uw digaar nooit uit, maar leg hem 
rudtig op de rand van de odbak. Hij gaat dan 
vanzelf uit zonder een onaangename geur 
achter te laten." 

- Gelezen in Sumatra Periodiek, uit
gave I. 

F L O W E R S F R O M F L A N D E R S . D e 
Kerpel E x p o r t voer t Vlaamse b loemen 
en p lan ten ui t o n d e r de n a a m F lowers 
from F lande r s . In H o n g k o n g wil Rudi , 
z a a k v o e r d e r van de tweede genera t ie , 
e ind dit j aa r een mini-Flora l iën or
ganiseren me t o.m. azalea's, de Vlaamse 
b loement ro t s . „Want", zegt D e Kerpel , 
„voor de Chinezen id de azalea een ge-
lukdbrenger die ze ontvangen of dchenken op 
hun nieuwjaarddag. Kommercieel id het dterk 
om hen te tonen dat je die pracht van een 
bloem het gandejaar door kan bed tellen én dat 
ze uit Vlaanderen komt, niet uit Neder
land. " 

W a a r o m D e Kerpel o n d e r F l ande r s 
expor tee r t en niet o n d e r Belg ium? „ Van 
Vlaanderen gaat een grote dynamiek uit. Je 
mag in Europa reglementair, zegt de EU, nog 
wel dtreken promoveren, geen landen meer. 
Uiteraard mag je wel verwijzen naar de 
oordprong. De Nederlanderd ontdnappen mooi 
aan de richtlijn, zij promoveren Made in 
Holland, want Holland id een landdtreek, én 
de nationale naam in veel talen. Flowers from 
Flanderd id welluidend, je oren kradden bij 
Flowerd from Belgium." 

- Gelezen in Trendd, 6 juli '95. 

w 
M E A U L N E S . E ind deze week gaa t 
R .Asmus me t vakant ie . D i t j aa r hoop t 
hij de voe t sporen te d r u k k e n van een 
van zijn geliefde au teurs , ook al heeft 
die m a a r één boek geschreven . Hij wil 
namelijk de s t reek 
leren k e n n e n w a a r 
A l a i n - F o u m i e r en 
zijn v r iend Augus -
tin, Le g r a n d 
Meau lnes , h e b b e n 
geleefd. In de h o o p ook een blik op te 
vangen van de mooie edoch ongr i jpbare 
Yvonne de Galais . O n t r o e r e n d zal de 
on tmoe t ing zijn, da t s taat nu reeds 
vast . 

R .Asmus hoop t ook even pootje te 
b a d e n in de koele wa te r s van de Cher, of 
deze nog zo he lder zullen zijn als in de 
tijd van M e a u l n e s is zeer de v raag . 

A la in -Four nier (die het F r a n s e plat
te land van voor 14-18 well icht het 
moois t beschreef) vertel t in zijn b o e k 
hoe hij en zijn k lasgenoten in de C h e r 
g ingen z^vemmen. 

„ We kleedden ond uit en aan in de dorre 
wilgebodjed die langs de Cher groeiden. De 
bosjes bedchutten ond tegen onbescheiden 

blikken, maar niet tegen de zon. Met de voeten 
in het zand en de droge modder, dachten wij 
nog slechtd aan de fles limonade van de 
weduwe Delouche, die koel werd gehouden in 
de bron van Grand'Fond, een put die in de 
bedding van de Cher wad gemaakt. Op de 
bodem kon je altijd een soort wier zien en een 
paar beedtjed die op piddebedden leken, maar 
het water wad zo hetder en doordchijnend dat 
de vidderd er nooit voor terugdchrokken op hun 
knieën te gaan liggen, de handen naodt zich 
op de grond dteunend, om eruit te drinken." 

w 
O N D E R D O K T O R E N . P r o b e e r 
nooi t w a t mee r te w e t e n te k o m e n van 
een geneesheer . Ofwel murmel t hij je 
w a t van tussen de t anden toe, ofwel is 
zijn j taal ' b e s t emd voor collegae en die is 
dan helemaal onbegrijpeli jk voor ge
w o n e mensen . O f begri jpt u w a t v a n 

volgende medede
ling? 

„Normale ontwikke
ling en goede ventilatie 
van zowel de frontale, 
ethmo'idale, dfeno'Qale 

aid maxdlaire sinudden; geen duidelijke dluie
ring, vochtuitdtorting noch mucodahyper-
trofie zichtbaar. 

Gaaf adpekt van li en re od petrodum en een 
goede pneumatuatie van de madtoidcellen. 
Normale ontwikkeling van conchae nasales. 
Vrij cavum nadi 

Besluit . Geen ape r t e sinusitisletsels. " 

En ige v r aag om uit leg levert als an t 
w o o r d o p „'t Is al lemaal dik in o r d e ! " 

H A N D P A L M . M a r i a zat me t haa r 
zoon aan de toog van De Noordpool een 
w a t e r k e te d r inken . D a t deed ze elke 
za t e rdagvoormiddag als ze h a a r lot
toformulier b innenbrach t . Er ik beoe

fende zoals s teeds zijn geliefkoosd spel
letje, vl iegen kijken. Die w a n d e l d e n 
zenuw^achtig over de toog wsiar ze zich 
te goed d e d e n aan de kleverige randjes 
van de bierglazen. O p he t spel van die 
beestjes s tond he t ve r s t and van Er ik 
stil. Zij k w a m e n zomaar uit de lucht 
gevallen, s t reken neer op he t an t ra -
cietkleurige toogblad en kozen zich een 
randje uit. E r ik zag da t er uit h u n kleine 
hoofdje een piepkle in steeltje k w a m 
w^aarmee ze het bier opl ikten. M e t z 'n 
zware hoofd op zijn gevouwen h a n d e n 
k o n hij zo u r e n naa r de vliegen kijken. 

Tot de v r a c h t w a g e n van de frui tboer 
voor de d e u r hal t hield en een schril 
gefluit liet ho ren . D a n sp rong Er ik op 
en keek naa r de baas die zijn wijsvinger 
in de hoogte s tak als w o u hij zeggen: 
, ,Hij is d a a r ! " E r ik wip te van zijn stoel 
en s tak zijn h a n d uit. Zoa l s s teeds s topte 
de baas h e m enkele briefjes van 100 toe 
en somde op we lke g roen ten hij nodig 
had. In de rij s taan, bestel len en besteld 
w o r d e n , daa r keek Er ik naa r uit. Be
talen en n o g geld terugkr i jgen ook, da t 
v o n d hij het plezierigste van zijn mon
golen-bes taan . 

Z w a a r be laden k w a m hij D e N o o r d p o o l 
b innen , wij keken zoals s teeds gea
m u s e e r d toe . M a a r dit kee r k reeg de 
baas geen geld t e rug . „ E n de r e s t ? " 
v roeg hij zijn u i tges token h a n d be
ki jkend. 

„Kersen mee gekocht , voor u ! " stot
t e rde Er ik . De Noordpool ba r s t t e in een 
schater lach uit. M a r i a k leurde een 
beetje, ver legen m a a r ook w a t fier om
da t haa r jongen zo b i jdehands is. 

D ie za t e rdag w é é r niks g e w o n n e n . E r ik 
wé l ! 

G R O E T E N . Vanwege 
R-Asmus 
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HET ABC VAN TELENET VLAANDEREN 
Vice-premler Di Rupo (PS) prot&öteerde toen de eerdte 
plannen bekendgemaakt werden. JoernaLiiten merken op 
dat minuter-pre,){dent Van den Brande (CVP) zowaar 
gepassioneerd wordt wanneer hij erover praat. Vanuit de 
gordijnen hekelen kaakslagnationalisten de aankon
diging om de naam van het ambitieuze projekt te wijzigen. 
Maar groot blijkt de onwetendheid van de gemiddelde 
Vlaming over dit Telenet Vlaanderen. 

V
orige ^veek werd de haal-
baarheidsstxidie voor het 
projekt voorgesteld, en 
werd bekendgemaakt dat 

met de toetreding van de VXJM 
(Het Nieuwsblad, De Gente
naar, Het Volk en De Stan
daard) en De Vlijt (Gazet van 
Antwerpen) de ganse Vlaamse 
krantensektor, naast de Kre
dietbank, de Boerenbond (via 
ABB Verzekeringen), en de hol
dings Asphales en Gevaert zich 
aansluiten bij Telenet Vlaande
ren. 

Eerder ^vas al bekend dat ook 
VTM, Roularta (o.m. Knack, 
Trends en De Streekkrant) en 
de drie overige krantenbedrij-
ven Tijd (Financieel Ekonomi-
sche Tijd), Concentra (Het Be
lang van Limburg) en de Pers
groep (Het Laatste Nieuws, De 
Nieuwe Gazet, De Morgen) sa
men met de Vlaamse holdings 
Lessius, Ackermans & Van 
Haaren en Brinvest, de Vlaamse 
kabelmaatschappijen en de 
Amerikaanse industriële part
ner US West willen meedoen 
aan het projekt van de Vlaamse 
openbare investeringsmaat
schappij Gimv. 

FILM OP AANVRAAG 
België is één van de dichtst 
bekabelde landen ter ^ve^eld. 
Bijna 95% van de woningen zijn 
aangesloten op het kabelnet. Er 
zijn meer gezinnen aangesloten 
op het kabelnet dan er een te
lefoonaansluiting hebben bij 
Belgacom. De kabel die hier ligt 
is bovendien van een prima 
kwaliteit. Via deze kabel ^vor-
den momenteel de televisiepro
gramma's van een dertigtal zen
ders gedistribueerd. Maar de 
technologie van de glasvezel
kabels laat daarmee nog een 
schat aan mogelijkheden onbe
nut. Die leemte wil Telenet 
Vlaanderen invullen. 

Langs dat kabelnet kunnen im
mers niet alleen televisiebeelden 
doorgestuurd worden. Er kun
nen ook komputerbestanden 
uitgewisseld ^worden. Het is mo
gelijk films-op-aanvraag te be
kijken (mits betaling) waardoor 
de videoteek virtueel overbodig 
kan \vorden. Het is technisch 
mogelijk het teleshopping of 
thuiswinkelen in te voeren 
(voorlopig is dat door het 
Vlaamse reklamedekreet wel 
nog verboden). Er is ook sprake 
van tele-werken en tele-Ieren. 
En, er kan getelefoneerd -wor
den via de kabel. Dat was de 
reden \vaarom Di Rupo, als 
voogdijminister van Belgacom, 
z'n ongenoegen had uitgedrukt 
over de Vlaamse voortvarend
heid: de Belgische telefoon
maatschappij krijgt een 
Vlaamse konkurrent. 

De ongerustheid van Di Rupo 
was eigenlijk een beetje ge
speeld. De minister wist immers 
maar al te goed dat de tijd van de 
monopolies, bvb. inzake tele
fonie, achter ons ligt. De Eu

ropese kommissie staat niet lan
ger toe dat Belgacom voor Bel
gië het monopolie behoudt in
zake telefoonverkeer. Belgacom 
zal vanaf 1998 de konkurrentie 
moeten duchten van Telenet 
Vlaanderen. 

NAAMKWESTIE 
Al zal het "Vlaamse" telenet 
wellicht niet die naam behou
den. De naam 'Telenet' bleek 
immers al beschermd te zijn. En 
het bijvoegsel Vlaanderen vond 
projektleider GuQo Declercq 
"agressief en ongepast". De
clercq beweerde dat de Walen al 
kwaad zijn op Telenet. Het fi-
nancieel-ekonomisch weekblad 
Trend,) {617) noteerde prompt 
dat de projektleider met zijn 
uitspraak zijn kansen als ge
delegeerd bestuurder van de 
naamloze vennootschap die Te
lenet Vlaanderen zal opvolgen 
verminderde, en liet een "in
sider" opmerken of Declercq 
zich ook zal buigen over de 
vraag of France Telecom niet te 
oorlogszuchtig klinkt voor de 
Britten, en Deutsche Telekom 
niet te autoritair voor de Polen. 
E^n nieu^we na^m voor Telenet 
Vlaanderen werd intussen nog 
niet gevonden. 

Vele buitenstaanders vragen 
zich af of de konkurrentie tus
sen Belgacom en Telenet be-

" * ^ .«* .w > 

Wanneer Belgacom dtrakd konkurrentie krijgt van Telenet, moeten 
beide telefoonnetten met elkaar verbonden worden. 

tekent dat een toekomstige Te-
lenet-abonnee met z'n telefoon 
geen Belgacom-abonnees zal 
kunnen bereiken en omgekeerd. 
Dat zal gelukkig niet het geval 
zijn. De Europese kommissie 
legt de konkurrerende telefoon
maatschappijen binnen de EU-
grenzen de zogenaamde inter-
konnekt'ie op. Dit betekent dat de 
verschillende telefoonnetten 

met elkaar moeten verbonden 
worden, zodat abonnees van de 
verschillende netten elkaar kun
nen bellen. Belgacom en Telenet 
zouden hierover nu reeds ge
sprekken voeren. 

Er wordt van de konkurrentie 
op de telefoonmarkt heel wat 
verwacht. Minister-president 
Van den Brande vindt vooral de 
rationalisering een voordeel. In 

Vice-premier Di Rupo wi^taL voogdijminiiter van Belgacom maar al te goed dat de tijd van de monopolie.) 
achter de riig lag toen hij protesteerde tegen de oprichting van Telenet Vlaanderen. 

een recent interview (DS, 14/7) 
haalde hij volgend voorbeeld 
aan: "Bij Belgacom vraagt men 
tot 2 miljoen frank per maand 
voor een lease-hjn, alleen om 
met dat geld de rest goed te 
maken. Daar moeten we van af. 
Ik ben geen liberaal, maar ik 
ben voor konkurrentie. Omdat 
er voor een eiantal basisgoe
deren maar drie kriteria gelden: 
de kwaliteit van het produkt, de 
kwaliteit van de distributie en 
de laagste prijs voor de ver
bruiker. Door de invoering van 
het konkurrentieprinciep beta
len de Britten maar een derde 
van de gasrekening die ze tien 
jaar geleden ontvingen." Het is 
vanzelfsprekend de vraag of gas 
vergehjkbaar is met telefonie... 

Wat de kostprijs betreft sprak 
de voorzitter van het uitvoerend 
komitee van Telenet Vlaanderen 
en Gimv-direkteur Dirk Boog
mand zich eerder (Knack, 14/6) 
in gelijkaardige termen uit: "De 
infrastruktuur is (...) belangrijk 
omdat alle buitenlandse voor
beelden bewijzen dat de prijzen 
van de telekommunikatie arti
ficieel hoog liggen zolang 
daarop een monopolie bestaat. 
Door konkurrentie in te voeren 
op het niveau van de infra
struktuur, dalen de prijzen en 
worden nieuwe mogehjkheden 
geschapen." 

50 MIUARD 
INVESTERINGEN 

Niet alle mogehjkheden zullen 
evenwel onmiddellijk in gebruik 
genomen kunnen worden. In de 
haalbciarheidsstudie werd becij
ferd dat er de volgende vijftien 
jaar 50 miljard investeringen 
nodig zijn. Daarvan gaat 35 
miljard naar de basisinveste
ring: het geschikt maken van het 
kabelnet voor telefonie. Er is 16 
miljard nodig om het het vol-
leidge kabelnetwerk op 750 me
gahertz te brengen en geschikt 
te maken voor tweerichtingver-
keer, en 19 miljard voor schakel

en transmissie-infrastruktuur. 
Het komt erop neer dat alle 
kabelnetwerken aan elkaar ge
koppeld moeten worden tot een 
grote ring rond Vlaanderen. 
Van de resterende vijftien mil
jard zal 5 miljard geïnvesteerd 
worden in operationele beheers
systemen en multimedia (bvb. 
video op vraag, tele-leren), er 
wordt 4 miljard uitgetrokken 
om de inflatie van de komende 
vijftien jaar het hoofd te bieden, 
en 6 miljard moet dienen om 
apparatuur te vervangen die het 
geen 15 jaar uitzingt. 

De projektgroep meent dat Te
lenet tussen '96 en 2000 zo'n 4 
miljard "aanloopverlies " zal ma
ken. Vanaf 2002 zou het projekt 
echter winst moeten opleveren. 
Men rekent voor de inkomsten 
vooral op de telefonie. De mul-
timedia-toepassingen zullen pas 
op langere termijn winstgevend 
zijn. Goed nieuws is tenslotte 
dat Telenet Vlaanderen flink 
^vat werkgelegenheid zal ople
veren. Tijdens de opbouwpe-
riode (in de periode '96 tot 
2000) voorziet de projektgroep 
rechtstreeks en onrechtstreeks 
20.000 manjaren. Na 2000 wil 
Telenet het rooien met minder 
dan 1.000 personeelsleden. 

(Pdj) 
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EUROPA 
KULTUUR MOET DEELSTAAT-BEVOEGDHEID BLIJVEN 

OPGEPAST VOOR EEN TWEEDE MAASTRICHT 
Omdat de VU het verdrag van Maastricht nadelig acht 
voor Vlaanderen, voor de Europese volkeren en voor de 
opbouw van de Europoe Unie zelf, heeft zij er tegen 
gestemd. 
In 1996, dit Li al volgend jaar, wordt dit verdrag herzien. De 
hoge Europese pieten hebben inderdaad be,)eft dat hun 
projekt dteed^> minder populair wordt. 
Hun verontrusting over de kloof tudöen de Europeanen en 
de EU <)chijnt al even groot te zijn ab die over de kloof 
tuööen de burger en de politiek van zijn <itaat. 

H
et verdrag van Maastricht 
is dus aan herziening toe. 
Het beleid van de Euro
pese Kommissie — de mo

tor van de EU — munt echter 
met uit door openheid. Wij we
ten nog niet veel meer dan dat 
enkele zwaarge^vichten aan ta
fel zijn gaan zitten om die her
ziening voor te bereiden, niet 
echter welke punten precies 
voor herziening in aanmerking 
komen, laat staan in welke zin. 
Over één ding schijnt zekerheid 
te bestaan: de eenparigheids-
regel bij de besluitvorming komt 
op de helling. 

ANDER WERK 
AAN DE WINKEL 
Zulks is niet van aard, onze 
eigen houding tegenover Maas
tricht te herzien, wel integen
deel. 

Weliswaar w^ordt het steeds 
moeilijker, met 15 (weldra met 
20?) staten een eenparig stand
punt in te nemen. Maar door het 
,,vetorecht" af te schaffen drei
gen vooral kleine staten hun 
inspraak te verliezen. De her
ziening gaiat dus vermoedelijk in 
centralistische richting, de af
stand tot de samenstellende de
len (en bijgevolg tot de „bur
ger"!) wordt eerder vergroot. 
WIJ willen niettemin nog hopen 
dat de eenparigheidsregel niet 
zonder meer afgeschaft \vordt, 
dat hij behouden blijft voor le
vensbelangrijke bevoegdheden 
van de EU-deelstaten en dat 
ook gedacht ^vordt aan bv. twee-
derden-meerderheden. 

Er zijn echter heel wat andere 
knelpunten in het verdrag die 
herziening verdienen. 

De -wenselijkheid van een Eu
ropa der volkeren vermelden 
wij slechts pro memorie; daar
van zijn wij nog veel te ver 
verwijderd. 

E^n heroriëntering van Euro
pees federalisme na^r konfede-
ralisme ware misschien een eer
ste stap in die richting, tevens 
een oplossing voor de moei
lijkheid van de verplichte een
parigheid bij het stemmen: een 
losser staatsverband laat vanzelf 
vele levensbelangrijke domei
nen daarbuiten. 

Dan is er nog de potsierlijke 
plaats die de gewesten innemen. 
Ze kunnen niet méér dan niet-
bindende adviezen verstrekken. 
En hun vertegenwoordiging is 
onsamenhangend samenge
steld, slechts toevallig eens sa
menvallend met volksgroepen. 

Wij zouden nog andere strui
kelstenen kunnen aanwijzen, 
bv. het ondemokratische gehalte 
van de hele opbouw^, met een 
schertsparlement. Alaar wij 
lichten er even één uit die ons 
biezonder zwaar op de maag ligt 
omdat hij raakt aan onze volks-
nationale identiteit: de kuituur. 

DE KULTUURPARAGRAAF 
Er is veel te doen geweest over 
de kultuurparagraaf in het EU-
verdrag. 

Tot onze verbijstering namen 
wij kennis van de haast alge
mene tevredenheid over het in
lassen van een tekst die de EU 
nu ook al een begin van be
voegdheid over kulturele aan
gelegenheden verleent. 

Toen zijn wenselijkheid nog om
streden werd en strekking of 
be^voording nog niet vastston
den, luidde het VU-voorstel on
geveer aldus: 

1. De EU heeft geen enkele 
bevoegdheid over kuituur. Deze 
hoort uitsluitend toe aan de 
(deel)staten. 

2. Wel mag de EU een sa-
menordenende kulturele rol 
spelen tussen verschillende lid
staten, op voorwaarde dat zij 
daartoe aangezocht wordt door 
de betrokkenen en zonder der
den tot medewerking te kunnen 
verplichten. 

3. In gemengde ekonomisch-
kulturele aangelegenheden 
moet voorrang gaan naar het 
kulturele belang. Ook deze cian-
gelegenheden ontsnappen dus 
praktisch aan de bevoegdheid 
van de EU. 

De motivering van deze wel-
is\vaar hooggegrepen tekst was 
— en blijft — duidelijk: kuituur is 
zaak van de volkeren, niet van 
een bovennationale, en dan nog 
erg ekonomisch gerichte, ad
ministratie. Het gaat niet op dat 
de Vlamingen die meer dan een 
eeuw lang op tafel hebben moe
ten kloppen om bevoegdheid 
over hun eigen kulturele aan
gelegenheden te verkrijgen, 
deze nu, pas verworven, zouden 
afstaan cian een groep mensen 
die er geen flauw idee van heb
ben wat dit voor ons betekent. 

Tot onze ontgoocheling heeft 
deze motivering weinig indruk 
gemaakt in het Vlaamse po
litieke w^ereldje. Uiteindelijk 
hebben de drie Gemeenschap
pen van België ingestemd met 
een paragraaf die de EU kul
turele bevoegdheid toekent, tot 
en met over het onderwijs. 

HET MOEST ER VAN 
KOMEN 
De druk van de Europese grijp
armen op kuituur is reeds nu 
voelbaar, spijts alle begelei
dende woorden over kulturele 
verscheidenheid. 

België wed al veroordeeld door 
het Europese Hof omdat het 
wat meer inschrijvingsgeld 
vraagt van vreemde studenten 
die thuis op een numerus clau-
sus botsen; terwijl die hier, waar 
zij welkom zijn, niet bestaat. 

Op 30 mei j.1. vergaderde de 
Europese Kommissie samen 

ISla Maastricht I u een tweeck AlacutrLcht op konut, het wordt meer dan ooit opletten! 

met het Vlaamse en Waalse 
(„Franse") onderwijsdeparte-
ment over de erkenning van 
buitenlandse diploma's voor ho
ger onder\vijs. Het Vlaamse de
partement het nadien een dub
belzinnige reaktie horen: „gelijke 
kw^aliteit' hoeft niet hetzelfde 
zijn als „dezeljde kwahteit", in
ternationale samenwerking be
vordert onderling vertrou^ven 
maar er is ook vrees voor ge
lijkschakeling. 

De herrie die onze televisie-
politiek met de EU heeft, gaat 
terug op de louter ekonomifche 
benadering van deze laatste, 
waardoor zij hdstaten verbiedt 
zich in deze typische gemengd 
ekonomisch-kulturele aangele
genheid te verdedigen met kul
turele argumenten. 

Uit het Europa-bericht van juni in. 

j.1. (het officiële PR-blad van de 
EU) halen v̂ dj volgend ant
woord van de kulturele dienst 
van de EU-Kommissie op de 
vraag of hem een einddoel voor 
ogen staat, zoals er een bestaat 
op ekonomisch gebied (de ge
meenschappelijke markt): 
„Neen, het kulturele beleid van 
de Europese Gemeenschap is 
jong". Het is jong! Er kan dus 
nog van alles uit groeien! Wij 
weten het nog niet; of wij zeg
gen het niet? Het kan vele kan
ten uit. In elk geval is dit ver 
verw^ijderd van een duidelijk en 
bewust „neen, dit wiUen wij 
niet' of bv. „wij willen alleen 
maar de kulturele verscheiden
heid in onderlinge harmonie on
dersteunen". Het lijkt onschul
dig, maar wij TAyn er niet gerust 

De Belguche traditie hamen de EU-kommiödie u) er een van voLtrekt 
konfornw)me... 

NIET VERSAGEN 
Wij deden slechts een greep uit 
bedenkingen, voorstellen en be-
zw^aren die bij ons opkwamen 
toen wij vernamen dat de her
ziening van het Maastricht-ver-
drag voorbereid wordt. Er zijn, 
dunkt ons, redenen te over om 
het te herzien en om in de door 
ons gewenste richting aan te 
dringen. 

België IS een klein land maar het 
beschikt nog altijd over een ve
torecht. Als het wil kan het zich 
laten gelden. Inzake kuituur is 
het eigenlijk verplicht, aan Eu
ropa het standpunt mede te de
len van zijn Gemeenschappen, 
de enigen die in België ter zake 
bevoegd zijn. 

Wij maken ons hierover geen 
begoochelingen. Reeds kwam 
ons ter ore dat België, in te
genstelling tot de andere landen, 
naar de voorbereidende bespre
kingen een opvallend laaggra-
dige afvaardiging heeft ge
stuurd. 

De Belgische traditie binnen de 
EU-Kommissie is er trouwens 
een van volstrekt konfor-
misme. 

De bewegingloosheid van de 
Belgische regering hoeft echter 
niet te betekenen dat het Bel
gische parlement evenmin be
weegt. In de Kamer en de Se
naat (die toch een „denkkamer " 
zou worden) is er een oppositie 
die de regering hierover aan de 
tand kan voelen. 

En ^vat belet het Vlciamse Par
lement om, op grond van zijn bij 
uitstek kulturele bevoegdheid, 
bij de Vlaamse regering aan te 
dringen om met name de kul
turele paragraaf te amenderen? 

Tenslotte, -wat de anderen ook 
niét doen, het is voor de Volks
unie nog altijd mogeUjk dit wél 
te doen. 

Niet alleen gaat het hier om een 
onderwerp dat specifieke doel
stelling en rol van de VU raakt, 
het heeft ook alles te maken met 
de ondoorzichtigheid van de 
Europese konstruktie en dus 
met het weinig demokratische 
karakter ervan. 

Karel Jansegers 
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SAMENLEM 
IN DRONTEN, FLEVOLAND 

1300 VIAAMSE SCOUTS EN GIDSEN OP JAMBOREE 
Guteren vertrokken vanuit Bruddel 1300 Vlaamse dcoutd 
en gid<ien per fietd op wereldécoiit,)kam.p naar het Ne
derlandse Dronten in de provincie Flevoland. Hiervan 
komen er duizend van het WKSM (Vlaanu Verbond van 
Katoiieke Scoutd en Meiöjeógidéen) en een driehonderd van 
het plurali)tL)che FOS (Federatie voor Open Scout Li me). 
Samen met 1100 Franstalige kollega's vormen zij het 
kontingent uit België. De wereld scouts- en gïdsenbeweging 
erkent immers alleen maar naties. Ze moeten zelf 
uitmaken hoe ze zich intern organiseren. 

N
aast de federale driekleur 
zal in Nederland echter 
ook de Vlaamse leeuw 
wapperen. En de Waalse 

haan. Tijdens de 'Belgendag', 
waarop de scouts uit ons land 
zichzelf voorstellen, worden 
duidelijk Vlaamse aksenten ge
legd. „Niemand toont zich aL) 
Belg", weet W K S M PR-man 
J a n Van Reusel. „ Wij zijn 
Vlaanue Moutti en gidden. Hoe we 
on^ voordtellen mogen de gidden en 
verkennend (van 14 tot 18jaar) zelf 
bepalen. Ze zullen tijdend een dhow 
vertellen wat ze dpecifiek vinden aan 
Vlaanderen. We hebben dat zeer 
intendief met de gadten voorbereid. 
Wat betekent Vlaming zijn voor 

jongeren de dag van vandaag, daar 
gaat het om. Zo zullen werklvodheid 
en integratie zeker aan bod komen. 
Daarnaadt kan er ook een friet
kraam dtaan of gevolkJdandt wor
den. Maar alleen klicheebeetden aan 
bod laten komen, daar padden we 
voor." 

ONTMOETING EN... 
Samen met dertigduizend 
scoutskoUega's uit meer dan 120 
landen werkt de Vlaamse de
legatie elf dagen lang rond het 
tema "Future is now". Met dit 
tema w^Ulen de scouts en gidsen 
aangeven dat ze niet bij de pak
ken blijven zitten. Voor de jeugd 
begint de toekomst vjindaag en 
die toekomst willen ze samen 
met anderen energiek in eigen 
handen nemen. 

Dat het organiserende Scouting 
Nederland voor Dronten in de 
nieuwste provincie Flevoland 
koos is gezien het tema niet 
toevallig. Veertig jaar geleden 
stond dit stuk van Nederland 
nog onder water: de provincie 
Flevoland werd gewonnen op 
het IJselmeer. Vandaag is het 
een landbouwgebied met bos
sen. De Nederlanders kozen 
uitdrukkelijk voor een milieu
vriendelijke aanpak. Auto's zijn 
niet welkom. De deelnemers 
verplaatsen zich te voet en ma
teriaal vervoeren gebeurt met 
de bakflets. Voor wie ooit op het 
jeugdcentrum Hoge Rielen w^as, 
klinkt deze formule niet 
vreemd. Selektieve afvalverza-
meling en natuurvriendelijke 
uitstappen moeten de schade 
aan het milieu door de aan
wezigheid van enkele tiendui
zenden tot een minimum be
perken. Het kampgebied is uit
geroepen tot rookvrije zone. 

Om het hele systeem in te oe
fenen was er reeds een mini-
kamp op De Kluis in Sint-Joris 
Weert. Men leerde er elkaar 
kennen, maar ook oefenen om 
het radikaal rookverbod te res-
pekteren. Ook de recyklagesis-
temen van de jamboree werden 
er ingeoefend. Daarnaast waren 
er nog enkele weekends om on
der meer de Vlaamse eigenheid 

te bespreken. Onvoorbereid 
gaan deze Vlaamse jongeren dus 
duidelijk niet op jamboree die 
dertigduizend frank kost. In 
deze relatief hoge kostprijs zit 
ook een solidariteitsbijdrage om 
scouts en gidsen uit de derde 
wereldlanden de kans te geven 
de jamboree mee te maken. 

...UITWISSELING 
Voor het eerst sinds de tweede 
^vereldoorlog verwacht men op
nieuw een massale opkomst 
vanuit Centraal- en Oosteuro-
pese landen. „De grote kracht van 
dit wereBkamp ligt in de verdchei
denheid van de deelnemerd" meent 
J a n Van Reusel. „Een bont ge-
zeldchap uit alle hoeken van de 
wereld. Het programma id dan ook 
volledig gericht op kennismaking en 
uitwDdeling. Een mengeling van en-
toeduume voor dcoutmg, nteuwdgie-
righeid naar ontmoeting met andere 
volkeren en zm m avontuur vormt de 
motivatie om op jamboree te trek
ken. " 

Een jamboree is in de eerste 
plaats een scoutskamp waarin 
veel plaats is voor verkenning. 
Jongeren maken er kennis met 
scouts en gidsen uit andere kui
turen en met de manier waarop 
elk land scouting invult. Overal 
vertrekt scouting immers van 

1.300 Vlaamse verkennend en gidsen (van 14 tot 18jaar) vertrokken naar de jamboree in het Nedenlandde 
Dnonten. 

dezelfde ideeën: engagement, 
dienst, zelfwerkzjiamheid, 
ploegwerk en medebeheer. 
Plaatselijke omstandigheden, 
religie en kuituur geven er een 
eigen aksent aan. Ontmoetin
gen op een jamboree stijgen 
natuurlijk ver boven het pure 
scoutsgebeuren uit. Gezamen
lijke sportieve en kulturele uit
stappen, speciale happenings 
Wciar elk land zich kan voor

stellen maar vooral het dage-
hjkse samenleven geven kansen 
tot uitwisseling en inleving in 
andere kuituren. Een jamboree 
bewijst telkens weer dat het best 
mogelijk is om ongeacht ras, 
stand, geloof, pohtieke visie of 
kuituur samen te leven. En dat 
je daarbij jezelf kan bhjven als je 
ook de ander respekteert. Op 
die manier leren jongens en 
meisje als scout of gids vandaag 

wereldburger 
worden. Dit 

een beetje 
morgen te 
reldbroederschap" was trou-
vî ens een van de grote dromen 
van de stichter van de scouts-
bew^eging. Baden Powell. „Scou
ting wil mee de dtap zetten naan 
wereldvrede, op onze eigen manier", 
besluit J a n Van Reusel. 

Mik Stas 

JAMBOREE, NOOIT VAN GEHOORD?! 

Voor scouts en gidsen is 'jam
boree' een begrip. Letterlijk 
betekent jamboree 'vrolijke 
avond. Fuif'. Baden-Powell, 
stichter van de scoutsbewe-
ging, gaf er een eigen beteken i 
aan: een grote bijeenkomst mei 
als bedoeling scouts van di
verse groepen uit Engeland de 
kans te geven elkaar te leren 
kennen op allerlei vlakken: 
kuituur, scouting, hobby's,... 

Deze nationale bijeenkomst 
groeide uit tot een vierjaar
lijkse internationale ontmoe
ting: in 1920 kwamen er voor 
het eerst 8.000 scouts uit 34 
landen bijeen in Londen. In 
1937 vond al een jamboree 
plaats in Nederland. In Vo-
gelzang waren toen zo'n 28.000 
duizend scouts uit 54 landen 
aanwezig. Canada was in 1955 
gastland voor de eerste jam
boree buiten Europa. Een aan
tal opvallende feiten in de ge
schiedenis van de jamboree 
zijn o.m. de afgelasting in 1979 
wegens de politiek situatie in 
Iran en vanaf 1983 de aan
wezigheid van de gidsen, naast 
de jongensscouts. De laatste 
jamboree van deze eeuw zal 
doorgaan in ChUi in 1999. 

De scouts steken een handje toe. Dienst is voor deze jeugdbeweging een van de basisideeën. 

Eigen aan een jamboree is de 
'home-hospitality'. De scouts 
en gidsen verblijven na de jam
boree nog enkele dagen in een 
gastgezin van het thuisland. 

Vlaanderen springt Nederland 
bij. Na de jamboree verblijven 
er ook buitenlandse scouts in 
Vlaamse gezinnen, om zo een 
stukje 'Lage Landen' te ont

dekken. We zijn tenslotte toch 
allemaal een beetje Nederlan
ders. 

(mas) 
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HORMONEN 
VSA MENGEN ZICH IN VEETEELT 

FRONTALE AANVAL 
OP EUROPEES 
HORMONEN
VERBOD 
Begin juLl nam de zogenaamde Codex Alinientar'uu-
kommi),ile In Rome een reekö aanbevelingen aan nut 
betrekking tot de maximaal toege<)tanegrenswaarden voor 
de aanwezigheid van hormonen in vlecö. De Codex 
AlunentariLU) id een gezamenlijke vergadering van re-
gering^experten van de VN-Voedt)el- en LandbouwOr-
ganiöatie (FAO) en de Wereldgezondheid^organiiatie 
(WHO). De aanbevelingen kwamen er op voord tel van de 
Verenigde Staten na een geheime stemming. De bedlióding 
vormt hoe dan ook een frontale aanval op het totaalverbod 
inzake het gebruik van hormonen dat de Europe,)e Unie in 
1988 uitvaardigde. 

D
e Europese Unie krijgt het 
binnen de Wereld Han-
delsOrganisatie (WTO), 
de uitloper van de GATT, 

bijzonder moeilijk. De Ver
enigde Staten van Amerika wil
len nu eenmaal hun met hor
monen behandeld vlees op de 
Europese markt slijten. Het 
gaat om een potentiële markt 
ten bedrage van 3 miljard 
frank. 

NIET LEUK! 
De Europese Unie verbood in 
1988 het gebruik van alle hor
monen in de veeteelt. In andere 
werelddelen bestaat zo'n totaal
verbod niet. Zo is bijvoorbeeld 
in de VSA en Australië het 
gebruik van een beperkt aantal 
hormonen toegestaan. Het gaat 
om de drie lichaamseigen hor
monen 176-oestradiol, testoste
ron en progesteron en de twee 
lichaamsvreemde hormonen ze-
ranol en trenbolone. 

Sinds 1989 geldt in de EU een 
invoerverbod van met hormo
nen behandeld vlees. En dat 
vinden de VS natuurlijk niet 
leuk. Het draait om geld. Veel 
geld. MEAT US, het vakblad van 
de VS-vleesexporteurs in Eu
ropa, berekende onlangs dat het 
opheffen van het importverbod 
een potentiële markt opent die 
minstens op 100 miljoen US$ 
geschat mag worden. Omge
rekend betekent dat om en bij 
de drie miljard frank. 

J e kunt er van op aan dat de VS 
deze toegang tot de Europese 
Unie zullen forceren. En ze heb
ben de GATT-akkoorden aan 
hun kant. Binnen het in februari 
1994 afgesloten GATT-akkoord 
werd immers een overeenkomst 
inzake sanitaire en fytosanitaire 
normen (SPS) in de Wereld
handelsorganisatie opgenomen. 
Die overeenkomst bepaalt dat 
de invoer van levensmiddelen 
alleen verboden kan worden 
mits er wetenschappelijke ze
kerheid bestaat over de scha
delijkheid van de ingevoerde 
produkten. De Codex Alimen-
tarius-beslissing stelt dat het ge
bruik van de drie hchaamseigen 
en de twee hchaamsvreemde 
hormonen onder bepaalde voor
waarden niet schadelijk is voor 
de volksgezondheid. Voldoende 
reden dus voor de VS om de 
Codex Alimentarius binnen de 
WereldHandelsOrganisatie 
(WTO) te gebruiken om het 

verbod op de invoer van met 
hormonen behandeld vlees te
niet te doen. 

GEHEIME STEMMING 
De Europese landbouwkom-
missaris, de Oostenrijker Franz 
Fischler, reageerde behoorhjk 
boos op de manier waarop de 
beslissing genomen ^verd. De 
Codex Ahmentarius telt 151 le
den. Slechts 69 regeringsafge
vaardigden namen aan de stem
ming deel: 33 stemden voor, 29 
tegen terwijl 7 regeringsverte
genwoordigers zich onthielden. 
De VS stuurden bovendien aan 
op een geheime stemming en dat 
is binnen dat soort kommissies 
hoogst ongebruikelijk. De ge
heime stemming zorgt er meteen 
ook voor dat •we niet eens weten 
hoe de regeringsvertegenwoor
digers van de 15 lidstaten van de 
EU hebben gestemd. Boze ton
gen vertellen dat heus niet alle 
EU-lidstaten tegen het VS-
voorstel stemden. Vraag blijft 
ook hoe de vertegenwoordiger 
van België heeft gestemd. In de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers stelde de VU terzake 
reeds een parlementaire vraag. 

De beshssing van de Codex 
Alimentarius is niet bindend 
maar vormt dus een zoveelste 
zet in het handelsdispuut tussen 
de VS en de EU. Dat verhaal 
krijgt hoe dan ook in het najaar 
een vervolg. Landbouwkom-
missaris Fischler organiseert 
dan een grote konferentie om 
alle aspekten van het probleem 
te belichten. Vooraanstaande 
wetenschappers zullen als spre
ker worden uitgenodigd en de 
konferentie zal worden bijge
woond door vertegenwoordi
gers van konsumenten, produ
centen en industrie. Ook zullen 
leden van het Europees Par
lement worden uitgenodigd. 

VEEG TEKEN 
Tijdens een vergadering van de 
Landbouwkommissie van het 
EP vorige week ondervroeg 
Jaak Vandemeulebroucke de 
Spaanse Landbouwminister en 
Raadsvoorzitter Luis Atiena 
over zijn houding ten aanzien 
van het hormonenverbod. De 
minister antwoordde Vande
meulebroucke dat hij de be
sluiten van de door Fischler 
georganiseerde konferentie af
wacht. „Een bedUdding tot wijziging 
van het importverbod op met hor
monen behandeld vleej zal genomen 

Zolang niet wetendchappeiijk bewezen L) dat dommige hormonen in het vUed schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid, mogen Amerikaande runderen daarmee behandeld worden. Be GATT-akkoorden bepalen 
daarenboven dat die hormonenkoeien in Europa verkocht worden. 

worden op grond van de voorhanden 
zijnde wetendchappelijke gegeveru. 
Een veeg teken £ian de wand? 

Het wordt dus knokken dit na
jaar. Want een eventuele op
heffing van het importverbod 

ZOEKERTJES 

• „ K O P J E S " - Paul Engel-
been is op zoek naar kleine 
beeldjes, vooral ,,kopjes" van 
figuren uit de Vlaamse bew^e-
ging en van bekende Vlamin
gen. Tot op heden vond hij enkel 
een ,,kopje" van C3a-iel Ver-
schaeve, en (veel grotere) borst
beelden van Filip De Pillec3m, 
Hugo Verriest en Peter Benoit. 
Maar hij is vooral in de ,,kopjes" 
geïnteresseerd. Wie weet waar 
dergelijke beeldjes kunnen aan
geschaft worden? 

Info: Paul Engelbeen, Plezant-
straat 3 te 9220 Hamme. 

• LEEUWENVLAGGEN: 

- Romain De Grave, Eeckberg-

van met hormonen behandeld 
vlees zal natuurlijk het debat 
doen oplaaien over het verbod 
op het gebruik van hormonen in 
de Europese Unie zelf. J e kunt 
er van op aan dat de grote 

landbouwlobby's alles in het 
werk zullen stellen om het ge
bruik van de VS-hormonen te 
legaliseren. Uit konkurrentie-
overwegingen. Weet je -weX. 

Bart Staes 

Straat 20, St.-Gillis-Waas, 
03/770.70.72. 
- Herman Van Mieghem, 
Nieuwkerkestraat 2, St.-Gillis-
Waas, 02/770.79.17. 

• VRIAMONT — Wie heeft 
informatie over Joris Vriamont 
(1896-1961)? Deze auteur 
woonde te Brussel, Regencie-
straat 25, tegenover het Con
servatorium. Het literaire tijd-
schrijft Appel zoekt voor een 
herdenking alle informatie en 
dokumenten. 

Bezorgen aan Guido Wulms, 
Houtstraat 37 te 3800 Sint-Trui
den. 

• KOLLABORATIE — Voor 
een systematische studie over de 
rol van geestelijken (reguliere 
en seculiere) bij de militaire 
koUaboratie tijdens W O II 
zoekt een student alle konkrete 
informatie over pastoors, aal
moezeniers, paters, proost, 
priester-leraars... die aktief wa
ren bij het werven voor, sti
muleren tot... of precies het om
gekeerde. 

Bezorgen aan: V. Van den Eyn-
den, Laarsebaan 348 te 2170 
Merksem. 

1 o km van Oostende & Brugge 
Retsen gratis + fietsroutes. 

Speciaal midweek/Weel<end. 
3 dagen met gastronomisch Half 
pension, 2.150 fr. p.p.dag, vele 
extra's inbegrepen!! 

Bel voor Folder, maar reserveer 
alvast. 

lOVE 

^ankomit 

Hotel De Stokerij, 
Oudenburg. S 059/26.82.97 Fax 26.89.35. 
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VLAANDEREN ONZE OPDRACHT 

DE óSste IJZERBEDEVAART 

Op 21 mei heeft het Vlaamse volk voor het eerst een eigen Parlement geko
zen. Dit stemt tot vreugde, maar moet ons ook aanzetten tot een hernieuv/d 
Vlaams engagement. 

Want er is nog veel werk aan de winkel. De sociale zekerheid moet worden 
gesplitst om de miljardenstroom naar Wallonië te stoppen. Vlaanderen moet 
zelf kunnen beslissen met welke andere staten het wenst samen te werken. 
Vlaanderen moet volwaardig worden betrokken bij de Europese besluitvor
ming, zonder belgische omweg. 

Het volledige zelfbestuur waarvan de Fronters aan de IJzer droomden is dus 
nog niet bereikt, verre van. Maar we staan wel verder dan ooit. Het is nu 
onze opdracht om van Vlaanderen een betere plaats te maken om te leven, 
voor onszelf en voor onze kinderen. Wij willen een Vlaanderen zonder oor
log en geweld. Wij willen een Vlaanderen zonder haat en onverdraag
zaamheid. 

Laten we op 27 augustus massaal en eensgezind een halt toeroepen aan 
het neo-unitaire offensief. Laten we voor eens en voor altijd duidelijk maken 
dat 'België' voltooid verleden tijd is. Laten we de rangen sluiten en de stem 
van Diksmuide luider dan ooit doen weerklinken, tot in Brusselse paleizen. 
Laten we, op de drempel van de 21ste eeuw, een nieuwe en krachtige 
impuls geven aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Op 27 augustus wordt er aan de IJzertoren geschiedenis geschreven. Zorg 
dat je erbij bent ! 

Bijlage bij het weekblad V/ij 
van 26/7/1995 



üï ï DE REGIO 
ZE DOEN HET WEER... 

VOOR DE 19<>« KEER! 
Ook dit jaar wordt er in de week voor de IJzerbedevaart 
weer gefietst van Voeren naar Dikjmuide. Voor de 19^^ keer 
trekt de Vrede<)fietMiing dward door Vlaanderen. Een 
sportieve uitdaging van meer dan 300 km. Tenminste voor 
wie op donderdag 24 auguötiu vanuit Voeren vertrekt. Je 
kan echter ook op andere plaateen aansluiten: vrijdag 25 
augustus in Tienen, Bruééel, Geel of Wommelgem en 
zaterdag 26 augustus in Gent. Ver weg van het drukke 
verkeer trekt de Vrededfietdelingkaravaan door de pit-
toreéke dorpje<i die Vlaxinderen rijk id. 

%4'<k 

H
eb je n o g e rgens een rijwiel 
stcian in stal of s c h u u r ? 't 
Is 't m o m e n t om je fiets op 
te poetsen . Vanui t he t 

b ronsg roen e ikehout t r a p p e n 
o p n i e u w meer d a n 100 jeugdige 
sport ievel ingen naa r de polder-
klei van de I J z e r v l a k t e . E n dit 
écht niet alleen m a a r voor de 
lol! 

VRIJHEID, VREDE, 
VERDRAAGZAAMHEID... 
D e fietskaravaan ve r t r ek t van
uit Voeren, w a a r m e e de fietsers 
h u n niet af latende sympath ie 
be tu igen voor deze mooie m a a r 
beproefde Vlaamse gemeente , 
en schiet d a n als een pijl d w a r s 
doo rheen Vlaande ren to t in 
D i k s m u i d e . Als m o d e r n e pel
gr ims rijden de vredesfietsers 
naa r de I J z e r v l a k t e w a a r de
cennia geleden, in t ragische om
s tand igheden de poli t ieke 
Vlaamse Be\veging k iemde . D e 
Vredesfietseling is een tocht 
voor al wie begaan is me t vr i j 
heid, v rede en v e r d r a a g z a a m 
heid in Vlaanderen . 

H e t is natuurl i jk niet al lemaal 
diepe ernst . J e krijgt ru im
schoots de tijd v o o r een pilsje, 
een dansje en een vrolijke b a b 
bel. W a n t de Vredesfietseling 
naa r de I J z e r b e d e v a a r t is een 

un ieke kombina t ie van spor t , 
on t spann ing , v o r m i n g en be
zinning. 

VEILIGHEID 
E e n degehjke fiets met regle
menta i re u i t rus t ing is een con
ditio sine q u a n o n " voor elke 
dee lnemer aan de Vredesfiet
seling. D e dee lnemers aan de 
Vredesfietseling zijn ve rzeke rd 
v o o r burger l i jke aansprakel i jk
heid en medische kos ten . 

E e n bezem-, bagcige- en zie
k e n w a g e n van het Vlaams kru is 
begeleiden de fietskaravcian. 
M o t a r d s en wegkapi te ins s taan 
in v o o r de veiligheid aan de 
k ru i spun ten . D e weinige door
toch ten op d r u k k e p u n t e n ge
b e u r e n o n d e r politie- of rijks
wachtbege le id ing . Nie t s -wordt 
aan het toeval overgela ten. 

UITRUSTING 
N a a s t een degelijke fiets voorzie 
je bes t ook aangepjiste kledij . 
Z o w e l voor zonnig w e e r als 
voor r egen toes tanden . J e -weet 
m a a r nooit in dit lage landje bij 
de zee. Zow^el d o n d e r d a g - als 
v r i jdagavond zijn alle deelne
mers in een j e u g d h e r b e r g ge
logeerd. M e t ne t te kamers , mo
gelijkheid to t d o u c h e n en lekker 
e ten. 

Donderdag 24 aiujudtud vertrekt 
zerbedevaart. Vanuit Voeren wordt 
Dlkdmuide gefUtdt. 

de Vredeöfletdelmg richting IJ-
voor de 19^' keer het trajekt naar 

E e n s laapzak is natuurl i jk on
ontbeer l i jk! Tijdens de nach t 
van za te rdag op zondag over
nach ten w e met z'n allen in een 
t e n t e n k a m p op de bedevaar t 
we ide in D i k s m u i d e . 

H i e r v o o r b r e n g )e een lucht-
ma t r a s en een s laapzak mee. 
Alle spullen w o r d e n met de ba-
gagewagen ve rvoe rd zodat de 
Vredesfietsers onges toord h u n 
g a n g k u n n e n gaan . 

PRIJSKAARTJE 
Inschri jven v o o r de 19de Vre
desfietseling k a n d o o r middel 
van he t deelnemingss t rookje . 
O m organisa tor i sche r edenen 
v ragen ^ve je we l om tijdig in te 
schrijven. D e dee lnemings
strookjes d ienen v o o r 12 au
gus tus op het VF-sekre t a r i aa t 
toe te k o m e n ! 

D e deelnamepri js w o r d t be
paa ld d o o r de ve r t r ekdag . W i e 
op d o n d e r d a g 24 augus tus van
uit Voeren ve r t r ek t en he t ganse 
trajekt meefietst betaal t 1.750 fr. 
W i e op vr i jdag 25 augus tus ver
t r ek t be taa l t 1.250 fr en wie op 

za t e rdag 26 augus tus aans lu i t 
betJialt s lechts 500 fr. D i t b e d r a g 
dient ges tor t te w o r d e n o p de 
V F - r e k e n i n g 435-0256851-75 , 
eveneens voor 12 augus tu s . In 
de deelnamepri js is het inkom-
bewijs voor de I J z e r b e d e v a a r t 
begrepen . Bovend ien on tvan
gen aUe sport ievel ingen aan de 
s tar t een leuk ver rass ingsge-
schenkje! 

D e te rugre i s g e b e u r t me t de 
bus . D e fietsen w o r d e n me t de 
v r a c h t w a g e n vervoerd . Let wel, 
enkel 3e deelnemend die met de bud 
terugkeren kunnen hun fietd op de 
vrachtwagen plaatjen. Wie op ei
gen houtje t e rugkee r t neemt d u s 
zelf z 'n fiets mee t e r u g ! Wie met 
de b u s -wil t e r u g k e r e n dient 
h iervoor in te schrijven tegen 
eks t ra beta l ing van 250 fr. O o k 
te s tor ten via V F - r e k e n i n g 4 3 5 -
0256851-75. 

De deelnemers die vanuit Voeren 
vertrekken nemen de laaUte week 
voor het vertrek kontakt op met het 
VF-dekretariaat (02/217.63.28) om 
de verplaat^uig naar Voeren te re
gelen. 

c& M e e r i n l i c h t i n g e n k a n j e 
v e r k r i j g e n o p h e t Vredes f i e t 
se l ing s e k r e t a r i a a t , B a r r i k a -
d e n p l e i n 12, 1000 B r u s s e l , t e l . 
( 0 2 ) 2 1 7 . 6 3 . 2 8 . 
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MINI-AFFICHE 
IN BIJUVGE 
O n s -weekblad van deze -week 
beva t als bijlage een mini-af
fiche voor de k o m e n d e I J z e r 
bedevaar t . H e t is de bedoel ing 
da t u de b o o d s c h a p aandach t ig 
leest en de affiche achteraf ge

b ru ik t of doorgeeft . Wie nog 
geen sch ikk ingen t rof om op 
zondag 27 augus tus n a a r D i k s 
muide te reizen heeft nog de rijd 
om iets te organiseren , wi) zul
len er m e k a a r o n t m o e t e n ! 

WIJ MET VAKANTIE 
D e redakt ie van he t -weekblad 
W I J gaa t vanaf deze w e e k 
met vakan t ie . W I J zal er d u s 
niet zijn op de w^oensdagen 2, 
9 en 16 augus tus . 

D e redakt ie w e n s t h a a r lezers 
en h u n familie een deugd

d o e n d e vakan t i e toe en ziet 
allen g r aag gezond en wel 
t e r u g op w o e n s d a g 2 3 au
gus tus a.s. 

Tot d a n ! 

STUDIE VLAAMSE BEWEGING: 
DRIEJAARLIJKSE 
PIL-VANGASTELPRIJS 
H e t was de w^ens van wijlen 
Emiel Pd, h i s tor ikus en geën
gageerde , open v laamsgez inde 
monnik , da t he t Archief en Do-
kumentatiecentrum voor het 
Vlaanu-Nativnaluime ( A D V N ) 
een legaat zou aanvaa rden . PU 
h a d daa rmee de bedoel ing om 
een belangri jke rech t s t reekse 
bi jdrage te leveren to t de -we
tenschappel i jke s tudie v a n d e 
Vlaamse beweging . K o n k r e e t 
uit zich da t in een n ieuwe prijs: 
de Driejaarkjkje Pil - Van Gaj-
telprip, n aa r de n a a m van PUs 
ouder s . D e prijs, 250 briefjes 
van 1.000, w o r d t voor he t eers t 
u i tgereikt in 1998. 

D e Pil - Van Gastelpri js r icht 
zich tot alle academische dis

ciplines die een aanzienli jke bij
d rage k u n n e n leveren tot een 
v e r n i e u w e n d inzicht in de di
verse a spek ten van de Vlaamse 
be-weging. G e v r a a g d w o r d t een 
onui tgegeven, oorspronkel i jke 
en wetenschappel i jk veran t 
w o o r d e s tudie te schrijven. D e 
v o o r k e u r gaa t daarbi j uit njiar 
een biografische s tudie van een 
figuur of een monograf ische stu
die van een g r o e p of s t roming 
uit de I 9 d e of 20ste eeuw^. 

c^ Geïnterciiiteerden kunnen het 
regUment van de pri/d schrif
telijk aanvragen: ADVN, Min-
derbroederóstraat 24, 2000 Ant
werpen, Uiterlijk 29 december 
1997 moeten de studies ingediend 
zijn. 

ZOEKERTJE 
• S T A G E - Recen t afgestu
dee rde J u r i s t e zoekt d r ingend 
een advocaa t - s tagemees te r bij 
de balie van A n t w e r p e n (bij 
v o o r k e u r ) , D e n d e r m o n d e of 
Tu rnhou t . Info: Aline Locke-
feer, E lze laars t raa t 35 , 2070 
Zwi jndrech t , tel. 03/253.00.24. 
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VLAAMS VOLKSFEEST 
NA IJZERBEDEVAART 
O p de dag van de I J z e r b e 
devaar t , z o n d a g 27 augus tus a.s. 
w o r d t vanaf 12 u u r het t ra
dit ioneel g root Vlaams Volks
feest georganiseerd in de ru ime 
V O V O - h a l l e gelegen tegenover 
de bedevaar t \ve ide aan de 
Bloemmolenkaa i te D iksmuide . 

Tegen demokra t i sche prijzen 
kan men er l ekker genie ten van 
pa re lend gers tena t of t in te lende 
fr isdrank. Tevens k a n ui tge
bre id gesmuld w o r d e n van een 
Vlaamse b a r b e c u e waarbi j 
lamskotele t en vleesspies omlijst 
w o r d e n met verschi l lende soor
ten g roen ten en sausen, afge
w e r k t met aa rdappe len . 

W i e he t l i ch tver teerbaar \vil 
houden , k a n zich tegoed doen 
aan een k o u d e schotel . 

Cen t raa l ogenbl ik van deze in
stuif w o r d t beslist de toesp raak 

van VU-voorz i t t e r Ber t An-
ciaux. 

U i t e r aa rd kan men in een ge-
zeUige sfeer, o n d e r v n e n d e n , 
V U - m a n d a t a r i s s e n en bes tuu r s 
leden on tmoe ten . E^n w a a r tref
fen tussen par t i j top en mili tan
ten. 

D a a r n a a s t -werd ook gedach t 
aan Vlaams muzikaa l amuse 
m e n t en an imat ie met J u m p i e 
en Car l . 

Bonnet jes voor zowel spijs als 
d r a n k k u n n e n reeds voor de 
bedevaa r t b e k o m e n w o r d e n 
(vanaf lOu.), dit om het \vach-
ten na de bedevaa r t te b e p e r k e n 
(de vooraf ve rkoch te maalt i jden 
w o r d e n v o o r b e h o u d e n ) . Tot 
d a n ! 

Toegang grat is . 

een dag om nu reeds vrij te houden.. 

ZONDAG 1 OKTOBER 1995: 

VU-FAMILIEDAG 
Zuiderdokken-Antwerpen vanaf l lu. 
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OT DE REGIO 
RODENBACHFONDS LACHT TE LENNIK 

„WAT EEN LACH 
VERMAG../' 

VLAAMS-
BRABANT 

A U G U S T U S 

Vr. 4 LENlSflK: Opening Tentoon
stelling „Het beste van Gal" in de 
Feestzaal Gemeenschool-Centrum, 
H. Ghyselenstraat 19 ('t Steentje) 
te St.Kwintens-Lennik. Deze ten
toonstelling loopt tot 22 aug. en is 
dagelijks open van 10 tot 12 en van 
14 tot 16u. Org.. FVK-B-Roden-
bachfonds. 

Za. 19 K A P E L L E O / D B O S : 
Mosselfestijn van 1 lu.30 tot 22u. in 
de Sint-Jozefskring (vlak bij de 
kerk). Ook op 20/8 van 1 lu.30 tot 
15u. Org.: VU-KapeUe o/d Bos. 

Zo. 27 LENNIK: Met de bus naar 
IJzerbedevaart. Vertrek Markt-
Lennik om 8u.05. Vertrek Diks-
muide 16u. Prijs bus: 300 fr In
schrijven bij 02/532.16.23, Pons 
Van den Bossche 02/532.42.51. 
Org. Ijzerbedevaartwerkgroep Pa-
jottenland. 

Kartoenut GAL zal het publiek in Lennik aan het lachen brengen. 

N a a r jaarli jkse g e w o o n t e orga
niseer t F V K - R o d e n b a c h f o n d s 
te Lenn ik een grootse zomer-
manifestat ie . D i t j aa r s taa t deze 
in he t t eken van de h u m o r me t 
een tentoonste l l ing en een voor
d r a c h t e n r e e k s . O m d a t er voor 
elk w a t wils is geven wij een 
overz icht van al de manifes
tat ies . 

Vrijdag 4 aug. o m 20u . 

Galgetronie,) en galaportrctten, 
d o o r Brigit te Rask in en G e r a r d 
Als teens ( G A L ) . Presen ta t i e : 
Kris Baer t (Rad io 2 ) . Ach te ra f 
recept ie . D e tentoonste l l ing 
loopt tot 22 a u g u s t u s en is da-
geUjks open van 10 to t 12u. en 
van 13 tot 16u. in feestzaal 
Gemeen teschoo l -cen t rum, H . 
Ghyse lens t raa t 19 te Lennik . 
D a a r gaan ook de lezingen 
door. 

M a a n d a g 7 aug. o m 20u . 

Humoruttuche volksverhalen, d o o r 
W i m Van Ge lde r (Rad io 2) 

Vakantiehumor, d ia - reeks d o o r 
e.h. J a n Vaes. 

D i n s d a g 8 aug. o m 20u . 

Humor in de (kLu<iieke) muziek, 
d o o r W a l t e r Van d e r Kelen. 

W o e n s d a g 9 aug. o m 20u . 

Stiehkelzjengskend, d o o r H u g o 
Olaerts. 

D o n d e r d a g 10 aug. o m 20u . 

I,) Bruegel komiek?, met dia 's, 
door Roel J a c o b s . 

Vrijdag 11 aug. o m 7u. 

Daguüdtap naar Knokke-Heiót. 
Geleid bezoek aan Zv^rin, pa rk , 
Vl inder tu in en Kar toena le ( H u 
m o r h a l ) . Vrij s tadsbezoek. 

W o e n s d a g 16 aug. o m 2 0 u . 

Lachen u> gezond, d o o r d o k t e r 
H u g o Stuer . 

D o n d e r d a g 17 aug. o m 20u . 

De elitaire glimlach van de video
kunst, d o o r Ignace Van M u l -
lem. 

Vrijdag 2 8 aug. o m 8u .30 

Daguitdtap naar Bruddel. Geleid 
bezoek S t r i p m u s e u m : , ,Suske 
en Wiske zijn 50". Luch t ige 
Ket jeswandel ing o.l.v. Leo Ca-
mer lynck . 

M a a n d a g 21 aug. o m 20u . 

Tijl Uilendpiegel, met dia's, door 
Pa t r ic ia Visscher ( N L ) . 

D i n s d a g 2 2 aug. o m 20u . 

VUuele humor en m'imetheater, 
v o o r d r a c h t als theater , d o o r 
T h e a D e e g e . 

c» Info: JutU Wydoogbe, Kroon-
straat 1, 1750 Lennik, UL 
02I552.14.4L 

VAN 5 TOT 15 AUGUSTUS TE BEERSE 

OP KAMP 
MET GRENSLAND 
G r e n s l a n d staat nu r eeds in zijn 
eenentwint igs te werkings jaar . 
Grens l and richt al die tijd j eugd-
k a m p e n in t i jdens de zomer
vakan t ie . D i t zowel v o o r jon
gens als meisjes van 6 tot 16 
jaar. 

E r v a r e n moni tors en moni t r ices 
zorgen e rvoor da t ieder k ind 
te recht kan voor een on t span
nend en avontuur l i jk vakant ie 
k a m p . 

KAMPPLAATS 
Aan de l igging en de aa rd van de 
kampp laa t s w o r d t veel be lang 
gehech t . D i t j aa r w o r d t het.. . 

BeerM, een rus t ige gemeen t e in 

de omgeving van Turnhou t . 

H e t t e n t e n k a m p •wordt opge
slagen te midden een wei land 
van het vriendeli jkste boeren
gezin ui t de omt rek . 

H e t k a m p t e r r e i n is u i t s t ekend 
geschik t voor een b rede waa ie r 
van akt ivi tei ten. O o k de z w e m 
mers w o r d e n niet verge ten . 

INSCHRIJVING 
Wie mee wil op he t z o m e r k a m p 
v a n 5 t /m 15 augus tus (3.600 fr. 
voor 11 k a m p d a g e n ) neemt 
k o n t a k t op me t Grens land , Ad. 
Wi l lemynss t raa t 87, 1070 Brus 
sel, tel. 02/521.41.28. 

(meegedee ld ) 

UMBURG 

A U G U S T U S 

Zo. 20 GENK: Vlaams Braadfeest. 
Om 18u. in Restaurant St.-
Maarten, Stationstraat 13. Org.: 
Lijst Nieuw Genk. Info: Erik Ac-
cou, 089/35.67.53 of 30.53.28. 

Zo. 27 T E S S E N D E R L O - H A M : 
Naar IJzerbedevaart met Kanton
nale VU-werkgroep. Deelname 400 
fr. (inkom inbegr.). Info en in
schrijven: 013/67.16.41 (sekretari-
aat), 013/66.68.37 (Jaak Boelaers) 
of 013/66.86.37 (Eddy Volders). 

Zo. 27 MAASEIK: Ijzerbede
vaartwerkgroep gewest Maaseik 
legt bussen in naar Diksmuide. 
Prijs: volw. 300 fr., -12j. gratis, 
studenten 100 fr. Inschrijven en 
info bij de leden van de IJzer-
bedevaartwerkgroep of bij Wilfried 
Rosiers (86.35.38). 

Zo. 27 B I L Z E N : Het verbond 
VOS legt een bus in naar Diks
muide, met aansluitend bezoek aan 
Veume (met gids). Prijs: 440 fr. + 
erkenningsteken 160 fr. Inschrijven 
bij VOS-leden of bij Theo Bes-
semans (089/41.17.61). 

KORTRIJK: 

UITSLAG 11 JULI-TOMBOLA 
Hoofdpri js : 0646 (reserve 6958) 

2) 4685 

3) 7779 

4) 1705 

5) 1108 

6) 7484 

7) 4861 

8) 2673 

9) 4863 

10) 6835 

11)0521 

12) 3435 

13) 0921 

14) 7821 

15) 1071 

16) 1631 

17) 5578 

18) 3569 

19) 0621 

20) 1416 

21) 1338 

22) 7741 

23) 6865 

24) 5130 

25) 0592 

26) 3105 

27) 7422 

28) 0839 

29) 0637 

30) 1326 

31) 5024 

32) 3816 

33) 1529 

34) 2818 

35) 2904 

7>e) 5350 

37) 1134 

38) 5023 

39) 4538 

40) 1354 

41) 7A7A 

42) 3431 

43) 2771 

44)5107 

45) 5301 

A6) 0767 

47) 4873 

48) 4648 

49) 0540 

50) 1457 

51) 2735 

52) 3531 

53) 5430 

54) 7308 

55) 6692 

56) 2821 

57) 1259 

58) 0426 

59) 2931 

60) 2532 

61) 4702 

62) 1130 

63) 2556 

64) 5377 
65) 5704 

66) 6542 

67) 0836 
68) 4672 

69) 7445 

70) 6668 

71) 1436 

72) 2875 

73) 4799 

74) 0806 
75) 1302 

76) 1000 
77) 3122 

78) 2981 

79) 1436 

80) 4978 

81) 3027 

82) 0852 

83) 7088 

84) 1205 

85) 2708 

Prijzen af te ha len tegen 31 augus tus 1995 bij mevr. Vanout r ive-
Olivier, K a n t o o r H S A , Wes t s t r aa t 52 te Ingehnuns ter . l ede re 
w e r k d a g tussen 9 en 1 l u .30 . 

R e s e r v e n u m m e r geldig van 1 s ep t ember 1995. 

WEST-
VLAANDEREN 

JULI 

Wc. 26 BRUGGE: Met V W G -
Fed. Brugge: dagtrip langs de 
Streuvelsroute. Bezoek aan Lijs-
temest, Avelgem en de Vlaamse 
Ardennen. Samenkomst om 8u.30 
voorkant station Brugge. Vertrek 
bus 9u. Deelname: 1.000 fr. Info en 
inschrijven: Herman Pardon 
(050/59.99.33) of Joriska Vanraes 
(050/34.19.74). 

A U G U S T U S 

Zo. 6 D A M M E : 4de Fietstocht (40 
km) langs Vlaamse wegen. Vertrek 
om lOu.30 met stop om 12u.30 
(mogelijkheid tot 3 belegde brood
jes + koffie aan 70 fr.), daarna 
verder naar 't Hemeltje (mosselen 
aan 425 fr., halve kip aan 295 fr.). 
Inschrijven voor 4/8 bij Luc Rec-

kelbus (050/35.44.64). Org.: VU-
Damme. 

Zo. 13 D A M M E : Tweede Reu
zebarbecue ofte Braaivleesnamid-
dag. Vanaf 14u.30 in de schuur 
Soetkin te Damme-Hoeke (nabij de 
kerk). M.m.v. muzikanten uit Tsje
chië. Deelname: 450 fr. p.p. Re
serveren op tel. 050/35.44.63 (L. 
Reckelbus). Org.: Vlaamse Kring 
Damme. 

oosr-
VLAANDEREN 

A U G U S T U S 

Za. 5 WAASMUNSTER: Barbe
cue in de Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat, vanaf 19u. Kaarten 
aan 300 fr. (kinderen 175 fr.) te 
verkrijgen bij P. D'haese, Sous-
beekstraat 59; E. Verdurmen, Ka-
pelwijk 24 en A. Van Goethem, 
Rivierstraat 64. Org.: A. Verbrug-
genkring. 

In Waregem werd de opening van het dekretariaat van gemeeruchapMenator Chr'u Vandenbroecke nut Je 
nodige luiiter geopend. Na het klojdieke glaodje WM het tifd voor een fam'dieplaatje nut van linke naar 
rechtd: Jan Batduck, Geert Deddein, Guïdo Vereth, Heidi en Chrid Vandenbroeckx. 
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RENNERS HERSTELDEN FATSOEN 
IN KARAVAAN 

HALFSTOK l 
De tweeëntachtigste Ronde van Frankrijk woj niet de 
mooL)te. Verre van zeifö. MigueL Indurain trad toe tot het 
kraodje der onéterfeLijken. Hij won voor de vijfde keer en 
hee<) zichzelf daarmee op de hoogte van Jacquet AnquetU, 
Eddy Merckx en Bernard Hlnault. De kan.) u groot dat 
Indurain volgend jaar ab,)oluut rekordhouder wordt. Hij 
kan voor de zeéde keer winnen. Zeker wanneer zijn 
kwaaddte tegen.)tander^ verzuimen de handen In mekaar te 
dlaan en wanneer hijzelf de mentale discipline blijft 
opbrengen de wielersport en het wleler<)elzoen te beperkten 
tot één weddtrljd en één maand: de Tour en juli 

D
e R o n d e van 1995 schreef cou reu r g e w o r d e n uit nood-
geschiedenis . In de konin- zaak. Hij wi lde niet w e g uit de 
ginner i t door de P3Te- fabriek of w e g van het veld. Hij 
neeën k w a m de I tal iaan w e r d g roo tgeb rach t in een niet 

Fab io Casartel l i dodelijk t en onbemidde ld milieu. Hij w^as !^, 
val. H e t b loed d r o o p 's ande - g e w o o n een toffe kerel die greiag 
r endaags van de eerste bladzijde koers te . D a t m a a k t het aUemaal 
van mee rde re k r an t en . E e n af- n o g verschrikkel i jker ." 
schuweli jk onge luk me t afschu- VERSCHRIKKELIJK 
welijke beelden. D e vlag w e r d 

die d insdag halfstok gelaten en D e Société du Tour de F r a n c e 
zij zou ook in Parijs niet meer in k a n niet veran twoorde l i jk wor 
de t o p (du rven ) w a p p e r e n , den gesteld voor de dood van 
D a a r bes tond ook geen enkele Casartel l i . H e t noodlot en de 

oms tand igheden spanden die 
d insdag samen tegen de jonge 
I tal iaan. M a a r J e a n - M a r i e Le

b innen gevoetbald . Zogezegd 
om e rger te voo rkomen . Ver
moedeli jk d a a r o m ook acht ten 
de spelers van J u v e n t u s het 
nod ig ach te ra f een e r e r o n d e te 
lopen met de zilveren bokaa l ! 
Toen Ayr ton Senna , voor ken
ners de groots te o n d e r de g ro 
ten, zich d o o d r e e d w e r d het 
Fo rmu le 1 c i rkus ook niet stil
gelegd. The <)hou> mudt go on. 
Altijd en overal . D e mens , de 
spo r tman of vrouw^, is onde r 
geschikt aan het gebeuren , a a n 
de organisat ie . 

H e t w a r e n de r enne r s zelf die 
daags nadien spon taan het fat
soen in de k a r a v a a n in ere her
stelden. Z e we ige rden te koer
sen en s tonden he t premiegeld 
af aan de getroffen familie. H e t 
o p t r e d e n van he t peloton 
m a a k t e i nd ruk op de bu i ten
were ld . Iedereen real iseerde 
zich da t niet de r enne r s m a a r 

MK^«< V X. c -y- • •' ' -^sv^^S^?^^* ^^^ ^^ gekommerc ia l i seerde en-

^ T K ^ ^ t - - ' " . ? ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ " ^ ^ ' ' ^ ^ - ' - ' ^ - t ou rage de spor t ontmensel i jk-
..^^y-JK ^r^^-S ^ „ . v - f/r,n .r.^^--^. ^ ten . W e w a r e n de laatste om er 

^smt-jmt ~Mmmmtatémsyi ons over te ve rbazen en w e zijn 
zelfs een beetje t ro ts da t we op 
deze bladzijde nooit een a n d e r e 
over tu ig ing hebben ver to lkt . 

r eden toe. 

ONVERMIJDELIJK 
H e t kl inkt h a r d en fatalistisch 
m a a r eigenlijk w e r d d e minzame 
Fab io Casartel l i slachtoffer van 
een arbe idsongeval . Hij viel e rg 

W e w a r e n wel a a n g e d a a n toen 
Lance Arms t rong , de gewezen 
vs^ereldkampioen en p loegmaa t 
van Cascirtelli, vr i jdag zegevie-

? r e n d over de e inds t reep bolde 
^ en me t niet mis te ve r s t ande 
J geba ren richting hemel en rich-
" t ing CasarteUi wees . D e m e n s en 

b lanc en zi;n m e d e w e r k e r s treft //'^/^ ^ ^ geleden van '67, toen Tom Simpdon dtierf op de Mont zelfs he t k ind zijn in de r enne r 
schuld voor de misplaats te hul- Ventoux, dat de dood nog meereed in de Runde. nog niet dood en da t is m a a r 

t loop a A A A A * a * * * A A * * * A M A A A * a A a A goed ook. W a n t er moet ge-digingi sceremonieen n a a: 
van de g e w r a a k t e rit. M o e s t he t 
kommerc ië le c i rkus ook op die 

regeld aan he r inne rd w o r d e n : 

onge lukkig in de afdaling v a n ^ ' " r p W e n V M o ë s T e r Tn de g r a p p e n en grol len verteUen en ons al lang geen iUusies meer g - n spor t eist mee r van zijn 
r d e n uag „ o p u euen . ivioesu ei ui ue » Ĵ t- o • i ^ u j 1 j 1 • .̂  i r beoefenaars , is fysiek en men-een col. In elke Tour woi 

onwaarschi jnl i jke ns iko ' s geno
men, \vordt er gevallen, meestal 
w o r d t er rech tges taan en in uit
zonderl i jke gevallen w o r d e n 
r enne r s me t de he l ikopter naa r 
het z iekenhuis ove rgebrach t . 

S inds Tom S impson in 1967 
stierf o p de Ven toux reed de 
dood evenwel nooit n o g mee in 
de R o n d e . D i t j aa r w a s he t dus 
a n d e r s en onmiddell i jk w e r d e n 
v ragen gesteld naa r de onver 
mijdelijkheid van vreselijke on
ge lukken . M e t een valhelm zou 
he t well icht a n d e r s zijn ver-

V I P - t e n t (de afgeleide van de e lkaar van h u n gewicht igheid m a k e n over de morele instell ing ^aal z w a a r d e r of h a r d e r d a n he t 
loges in he t voetbal ) echt cham- en mach t p r o b e r e n over tu igen van de were ld van de topspor t , ^^j^j^g 
p a g n e w o r d e n geschonken en in zulke d ramat i sche oms tan- Toen op de s toep voor het He i 
moes ten de , ,belangrijke h e r e n " d igheden? D e lezer wee t da t wij zelstadion lijken lagen w e r d er F l a n d r i e n 

MIGUEL INDURAIN 

GEEN MOMENT ECHT BEDREIGD 
Elf maanden lang zal het cijfer zes over de wielersport 
regeren. Zal Miguel Indurain In 1996 voor de zesde keer de 

lopen maar die zijn in Frankrijk Tour winnen? ZoaU de zaken er vandaag voorstaan zijn we 
nu eenmaal niet verplicht en geneigd „ia" te antwoorden. In de afgelopen Tour werd hij 
mets wiist er op da t de des- "̂  , / , / ' - > - T T T I r I I I •• 
betreffende wetgeving spoedig ^^^« moment echt bedreigd. In de aanhej leek hij met 
zal veranderd worden. Trou- onkwetsbaar maar uide Alpen ende Pyreneeën bleek gauw 
wens, de dag nadien reed het ^^^ hij geen tegenstanders van formaat hoefde te duchten. 
overgro e ge ee e van e pe- ^ ^^^ vijfde jaar na elkaar maakte de atletische maar 
loton stapsge-wijs en in gesloten . .... •'•' •' , , ., . ^ . ^ . 
gelederen maar wel bloots- eigenlijk te zware renner het verschil in de tijdritten. Voor 
hoofds van Tarbes naar Pau. j^et Vijfde jaar na elkaar konden de klimmers In het 
Renners nemen dus bewust ri- ^^^^^^^^ ^ ^ ^ terugslaan. siko's en de gekwe t s t en — en 
dodenli jst is in de lengte van 
ja ren blijven aangroe ien . M a a r 
zelden be roe rde een ongeluk de 
publ ieke opinie meer dan vor ige 
week . Vi 
Fab io Casar te lh was noch tans 
geen toprenner . Geen S tan O c 

oor lopig melden zich geen O o k al w i n t I ndu ra in zes kee r 
n ieuwe geboren Tourwin- de R o n d e . Hij sluit aan bij J a c -
naa r s . R o m i n g e r zal vol- ques Anquet i l , bij mons ieur 
gend jaar vijfendertig zijn C h r o n o . E é n d e r d e van he t to 

en zeker niet s terker . Riis en taal aan ta l profwedst r i jden dat 
Zul le ver ras ten in de aange- Indura in w o n -waren koersen 

kers , e;êen Tom Simpson , geen naamste zin m a a r be iden moe- tegen het u u r w e r k . Z e g t da t niet 
J e m p i M o n s e r e , zelfs geen J o - ten nog bevest igen. Pan t an i zal alles? Hij w o r d t natuur l i jk elk 
a q u i m Asos t inho . D e vijfen- volgend jaar misschien nog ster- j aa r twaalf m a a n d e n o u d e r m a a r 
twintigjarige I tal iaan w a s in ^.er m a a r nog altijd niet kom- de k a n s is g root da t hij vo lgend 
Barce lona wel Olympisch k a m - ple ter zijn. E n r o n d Berzin Ie- seizoen een historisch r eko rd 
pioen op de w e g g e w o r d e n m a a r ven n u de groots te v raag te - neerzet . Hij k a n zijn ambit ies als 
s indsdien had hij de ve rwach- kens . geen a n d e r inperken , hij s toor t 

t ingen niet echt ingelost. D e s 
o n d a n k s liep H e n n i e Kuiper 
hoog op met zijn Ital iaan en de 
N e d e r l a n d s e p loegbaas was 
nooit een grootspreker . In tegen
deel . Bovend ien schets te Lance 
A r m s t r o n g een ko r t m a a r 
k rach t ig po r t r e t van zijn on
gelukkige p loegmaat . „Hi j w a s 
een blijgezinde m a n die dood-
g raag fietste. Fab io w a s geen 

Indura in is geen pa t ron en geen 
aanvaller . Hij is geen M e r c k x en 
geen Hinaul t . Zij r egeerden he t 

zich niet aan kri t iek, hij leeft 
n a a r en voor één doel . I ndu ra in 
is een b e w o n d e r e n s w a a r d i g 
meiar geen begees te rend kam-

peloton, bepaa lden he t koe r s - p i^g^ ^ i j sp reek t mee r tot het 
ver loop en sp re idden h u n mees- ' " " " 
t e r schap uit van het voorjaar tot 
het najaar. Zij voelden zich ver
pl icht t egenover het publ iek en 
de sponsors . Die twee w a r e n en 
blijven d u s van een a n d e r e o rde . 

ve r s t and d a n tot het har t . 

KERKHOF 

wel in negat ieve zin. D i t jaar 
w o n n e n w e één rit me t J o h a n 
Bru3meel. D e Wes tv laming ein
digde als eers te l andgenoo t net 
bui ten de eers te der t ig . A m p e r 
vijf l andgeno ten haa lden Parijs. 
D e eers te Alpenr i t w e r d een 
, ,Belgisch kerkhof". Schri jnen
der kon de a r m o e d e niet w o r d e n 
geï l lustreerd. H e t heet da t er ,,in 
de gees ten" p lannen vorm kri j 
gen om een gro te s te rke „Bel
gische p loeg" te vo rmen . M e t 
het k ru im van w a t ons land nog 
bijeen kan b rengen . Die ploeg 
zou d a n een professioneel-we
tenschappel i jke o n d e r b o u w 
kri jgen die voor lopig n o g af-
•wezig is. D e nood is hoog m a a r 
de realiteit schijnt l angzaam tot 
de be le idsverantwoordel i jken 
door te d r ingen . He t is zeer de 
v r aag of de wie le rbond op eigen 
initiatief v o o r r a n g zal d u r v e n of 
wiUen geven aan de k-waliteit op 
de k-wantiteit. D e oms tand ig 
heden k u n n e n er de b o n d even
wel toe verpl ichten . Exldy 
M e r c k x k a n m e n in geen geval 
verwij ten da t hij de p rob lemen 
niet lu idop en precies om-

^ schrijft. O o k da t siert ,,de 
S zwar t e van Te rvu ren" die, in-
I d ien hij zijn k r a c h t e n had k u n -
°- nen afregelen op de b e p e r k t e 
5 ambit ies van een Indura in , ver-

. . . moedelij k ach t of negen keer in 
Misschien doen onze landge- Indurain werd in de voorbije Tour p ^ j j ^ . „ ^ h e b b e n ge t r iom-
noten volgend jaar ook een gooi nood echt bedreigd. feerd. 
naa r nieu^ve r ekords . Alaar d a n ' S I S I - * * ' B ' - J * 9 « * « F l a n d r i e n 
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VLAANDEREN: FESTIVALIAND 
Wij zijn halfweg de zomervakantie, een periode die 

gekenmerkt wordt door vooral folk, volkd- en wereld
muziek. Een van de grootste fe^tivaU iö Sfinkd te Boechout 
even ten zuiden van Antwerpen. Het gaat reedd voor de 
twintigste keer door en voor dit jubileum L) vooral geput uit 
de dchatkamer van de Afrikaanse muziek. 

U
it het donkere kontinent 
komen bijvoorbeeld de 
zoeloe rappers Profets of 
da City, de rumbarockers 

Remy Ongala en Papa Wembla, 
bluestroebadoer Ali Farka 
Touré, de Airo jazzlegende 
Manu Dibango. En de wereld
ster Youssou N'Dour die ex
clusief voor Slinks (echter zon
der Neneh Cherry) naar ons 
komt. Dit op vrijdag 28 juli, 
samen met the Guide en Chimes 
of freedom. Zaterdag 29 vormt 
dé hoofdbrok met niet minder 
dan vijftien namen waaronder 
de Prophets, Ongala en Sangit. 
Zondag dan ook w^eer Ongala 
met Toto Momposina, Manu 
Dibango, Papa Wembla, Mynta 
en een tiental anderen. Inmid
dels pakte Sfïnks in zijn kaffee 
sedert vorige maand uit met een 
overzichtstentoonstelling. 

De inkom voor de driedaagse 
kost 1.200 fr. in voorverkoop, en 
1.500 fr. aan de kassa. Elke dag 
apart kost 850 fr. en 700 in w k . 
Morgen donderdag 17 is er op 
het podium in de tent een gratis 
koncertavond met de Filippij
nen Ang Pendong, het Aus-
tralisch-Egyptisch duo Gary 
Thomas en Hossam Ramsy en 
ook Mande Poli. Men verwacht 
een vijftienduizend mensen per 
dag. 

TOOGENBLIK, opvolger van 
het legendarische Tsleutelgat te 
Haren bij Brussel, pakt even
eens op 17 juli uit met een uniek 
klubkoncert in het CC De 
Linde, aan het Harense dorps
plein. De Texaan Jimmy Lafave 
komt met vierkoppige groep 
zijn recente CD's Aiutm dkyiuie 
en de miniplaat Open road voor
stellen, en dit om 21 uur. Een 
aanrader! 

DRANOUTER FOLK. Van 
vrijdag 4 tot en met zondag 6 
augustus zijn er de hoogdagen 
van de traditionele en eigen
tijdse folk, volksmuziek en aan
verwanten. Met o.m. Anna en 
Kate Mc Garrigle, ,,onze" 
Khadja Nin, Zap Mama en J o 
Lemaire, Woodstock-veterane 
Melanie Sha-wn Colvin en Mary 
Black op vrijdag 4 aug. Terwijl 
in de klubtent ondermeer Wil
lem Vermandere en de Lakeman 
Brothers optreden en in de 
,,KIakeye" de Rus Novo Sibe-
risk, de Duitse Gabi Heleen 
Bollinger en onze Norbert De-
taye voor de nodige sfeer zor
gen. Drie lokaties dus, en dit 
ook op zaterdag en zondag, met 
als grote namen Gabriel Ya-
coub, de legendarische Ierse 
Chieftains, Brendan Power, ex-
Pogues-zanger Shane Mc Go-
wan en de Popes, de voor
noemde Mc Garrigle zusjes, de 
Texmexswing van Los Lobos, 
Kate Rushby, de Liberty Cage 
en ook Lieven Tavernier en zijn 
groep. 

Kaartjes kosten in w k 1100, 
1300 en 1600 (2 dagen) en 1900 
voor het weekeinde; 1300, 1800, 
en 2100 aan de kassa. Voor 
verdere info kan men terecht op 
tel. 057/66.50 en 44.64.24. 

LOKERSE FEESTEN '95. 
Van vrijdag 4 tot en met zondag 
13 augustus zijn er de bijna even 
traditionele Lokerse feesten aan 
de Grote Kaai, met heelwat he
dendaagse ronkende namen. De 
eerste avond is een Studio-
Brussel-Afrekeningsfuif. 
Waarna op zaterdag Tom Ro
binson en dan de grote singer-
songschrijver Tom Rush! 

Zondag 6 Elliott Murphy en 
ook weer Khadja Nin, maandag 
eigentijdse pop met Nemo en 
Dirk Blanchart plus een mid-
dernachtkoncert voor Artsen 
Zonder Grenzen, waarbij de 
Polak Sisters, J a n Leyers, Kris 
Wauters, Sofie en Robert Mo-
suse hun beste beentjes voor
zetten. De volgende dagen ko
men ook weer Soulsister, Cle
ment Peeters, Erik van Neygen 
en Doug Sham (vrijdag 11/8) en 
Roy Ayers. 

AMBIOREX '95 brengt op 
zondag 6 de „rappende" Neneh 
Cherry en Clawfinger naar Es
sen, samen met de Amerikaanse 
Heather Nova en onze groepen 
Ashbury Faith en Belgian Aso-
ciality, die op zaterdag 12 au
gustus ook 

GRASPOP aandoen op het ter
rein Witte Berg in het Kem
pense Dessel bij Mol (uitrit 24, 
Turnhout Oost, dan de pijlen 
volgen). Maar eerst komt Joe 
Cocker daar op vrijdag 11 na 
opwarming door Jimmy Bar
nes. 

MARKTROCK TE LEU
VEN. Zondag 13 tot en met 

Tom. Ruéh (VSA) en Marleen De Smet op de Lokerde Feed ten. 

dinsdag 15 is er ook -weer de 
onvolprezen ambiains-drie-
daagse te Leuven, met de 
meeste voormelde inlandse na
men, plus Clouseau, ook weer 
Heather Nova, Big Country, 
onze folkgroep Kadril, Noord-
kaap, Richard Thompson en 
Paul Wellen Op en rond de 
Oude Markt, zondag vanaf 16 
uur, maandag 18 uur en dinsdag 
14 uur tot... 

Op de Oude Markt is de inkom 
200 frank (max. 12.000 man 
toegelaten) en in de Brussel
sestraat, op de Vismarkt, het De 
Layensplein en op het Hoge
schoolplein is h.etgratidl 

JAZZ MIDDELHEIM. Ju 
bileum-uitgave. Van 11 tot en 
met 15 augustus is er in het 
prachtige kader van het Park 
Den Brandt (aan de Beuken
laan, vlakbij het AUddelheim) 
de twintigste uitgave van het 
overbekende en leidinggevende 
jazzfestival. BRTN-Radio 1 
heeft samen met het Festival 
van Vlaanderen-Antwerpen en 
enkele sponsors weer een boei
end programma samengesteld. 

Procuders Miei Vanattenhoven 
en Frans leven kozen voor een 
artistiek drieluik. Vooreerst is er 
op vrijdag 11 augustus het ope-
ningskoncert van Erwin Vann 

en het prachtige CecU Tayler 
trio, dat rechtstreeks op TV2 
w^ordt uitgezonden. 

Zaterdag staat deels in het teken 
van de inlandse projekten, met 
om 16u. het J a n Mues Septet en 
vanaf 19u. Kris Defoort en Fa-
brizio Cassol in hun Variations 
on A Love Suprem. Tussendoor 
is er om 17u. het Ricardo Luppi 
ensemble en om 21u. Summit 
Conference. 

De zondag wordt om 15u. in
gezet met Surinamers uit Ne
derland onder de noemer Frafra 
Bigband, gevolgd door ons 
bluesmonument Roland en gas
ten, het Triocoloe en Paul Bley-
trio. E^n aantal van de kon-
certen wordt opgenomen en op 
latere dag uitgezonden. Dit is 
het geval voor Hank Jones en 
het Kenny Barron Kwartet, die 
maandag 14 augustus om 19u. 
koncerteren, gevolgd door het 
John Scofield die als gastmu-

o zikanten nieraand minder dan 
g onze Toots Thielemans en gi-
"l tarist Philip Catherine mee-
£ brengt. De dag w^ordt ingezet 

met Octurn, weer een projekt 
van bij ons, o.l.v. Kris Defoort. 

Het Brussels Jazz Orchestra, 
het Peter Hertmanskwartet en 
de grote Max Roach ronden dan 
dinsdag dit jubileumfestival in 
voUe ornaat af. Eveneens man
dag is er een jazzclinic met Max 
Roah, en inschrijven kan via de 
BRTN-fax 02/736.57.86. Ach
teraf is er om 23u. een jazz-
dansnacht in de Local, aan de 
Antw^erpse Waalse kaai, 26. 

En van 27 juli tot en met 10 
augustus zijn er in het Ant
werpse filmmuseum projekties 
van klassieke jazz koncertfilms 
en speelfilms mét de originele 
klankbanden. 

ANTWERPEN IN HET FESTIVAL 

LOF VAN DE MEERSTEMMIGHEID 
Het gezicht van het Festival 
van Vlaanderen in Antwerpen 
is uniek door zijn tema en zijn 
kleinschaligheid. Vorig jaar 
stond Orlandus Lassus cen
traal. Dit jaar gaat de Schel-
destad op ontdekkingstocht 
naar een rij muziekdrukkers, 
en dit naar aanleiding van het 
overlijden in 1595 van Hu-
bertus Waelrant, de man van 
het zo ontroerende „Vaerwel, 
mijn broeder". 

Mede dank zij de muziekdruk-
kunst groeide Antwerpen tij
dens de 16e eeuw uit tot één 
van de belangrijkste muziek-
centra. Tielman Susato, J a n de 
Laet, Christopher Plantijn en 
Pieter Phalesius brachten 
Vlaamse, Franse en Italiaanse 
komponisten tot ver over hun 
grenzen heen. 

Naast de traditionele muziek
genres als mis, motet, chanson 
en madrigaal wordt de blik 
gericht op een typisch Ant
werpse inbreng: de souterlie-
dekens (psalmen op volkse me-

Paul Rand met luit 

lodieën), de fris aandoende 
dansen van Susato en Pha
lesius, en instrumentale mu
ziek voor luit en eister (een 
voorloper van de gitaar). De 
uitvoerders zijn van de eerste 
orde. Wij doen lukraak een 
greep: Currende onder leiding 
van Erik VAn Nevel — geroemd 
om zijn bijdrage tot de ge
ruchtmakende reeks van het 
Davidsfonds gewijd aan de 
Vlaamse polyfonisten —; het 
Anuterdanui Loeki Stardud Quar
tet met bewerkingen van chan
sons voor blokfluitkwartet; het 
Hilliardendemble, laatst nog te 
horen in de basiliek van Koe-
kelberg met aangrijpende, 
streng-ascetische muziek van 
de Est Arvo Part; en Paul Rand 
met het ,, Antwerps liedboek ", 
een mengsel van parodie en 

o schalksheid, gebracht met het 
2 hem eigen rauwe stemgeluid. 

£ Maar er is ook een buiten-
=ê beentje. Voor enkele jaren 

hoorden •wij op Radio 3 een 
bizar verhaal van taterende en 
zingende Italianen op reis tus-

Sergius 

sen Venetië en Padua. Het 
bleek een madrigaalkomedie te 
zijn van Adriano Banchieri, 
monnik, komponist en organist 
uit Bologna. Van hem horen -we 
op zondag 27 oogst om 20u. in 
de Bourlaschouwburg „Il stu
dio dilettevole". 

En er is vooral een feestelijke 
openingsceremonie, een re-
konstruktie van de Blijde Intrede 
van hertog Karel (de latere Karel 
V) in 1515, een feest voor oog 
en oor. Gregoriaanse koren, 
polyfonisten, stadsspeellieden, 
organist, beiaardier, trompet
ten en andere ensembles kleu
ren stoeterij en concert op za
terdag 19 oogst om 19u. tussen 
stadhuis en katedraal en vanaf 
20u. in de katedraal. 

De andere koncerten hebben 
plaats tussen 20 en 27 oogst in 
de Sint-Augustinuskerk en in 
de kapel van het centrum El-
zenveld. Lange Gasthuisstraat 
45, waar ook het sekretariaat 
gevestigd is. 

(wdb) 
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SCULPTUUR ASPECTEN'95 

BEELDEN KIJKEN 

KULT-IIURTJE 

Met 21 werken tonen 13 
Vlaamse kunstenaars een brede 
waaier van eigentijdse driedi-
mensionele kunst. 

Graag willen wij in het kort de 
exposanten karakteriseren. 

Lucien Bossier ("Izegem, 
1934) was aanvankelijk een uit
gesproken houtbewerker, resul
terend in zowel sculpturen als 
meubels. Voor het eerst ver
werkt hij nu zijn strukturele 
visie in een monumentaal werk 
(260 X 120 X 40 cm) in cor-
tenstaal. 

Renaat Ramon (° Brugge, 
1936) brengt onder de titel „He
mel en aarde zullen vergaan 
maar deze tekens zullen bhjven" 
(300 X 125 X 3 cm) een mo
numentale sculptuur met de 
fundamentele wiskundige te
kens „X I + :". Schitterend 
opgesteld zorgt de zonnelicht-
inval voor een herhalende scha-
duw-,,tekening". 

Mare De Roever ("Wilrijk, 
1948), reeds gereputeerd door 
zijn werken in turf en hout en in 
het bijzonder door zijn 12 grote 
lemen torens die hij in het kader 
van Charabang voor Antwer
pen '93 samen met de buurt
bewoners van Antwerpen-Zuid 
in de stad opgesteld, is hier 
vertegen'woordigd met een laag 
„schuurgebou^v" onder de fi
losofische naam „De bewjiar-
heid". Het gaat hierbij om het 
idee van bewaring, bescher
ming, een essentiële menselijke 

konstruktie, in ieder landschap 
overal ter wereld terug te vin
den. Het is in zijn konstrukrie 
dan ook een ,,waarheid" van 
eenvoudige, sigrarische sfeer. 

Linda MoUeman ("Oostende, 
1949) brengt overtuigende cis-
semblagekunst met gediversi
fieerd matericial. 

Zonder meer het indrukw^ek-
kendst zijn de installaties van 
Willy Cau'welier (°Roeselare, 
1954). Wij denken hier cian zijn 
regelrechte ingrepen m de na
tuur van het park, met alle vrij
blijvende mogelijkheden voor 
een bestendige wisselwerking 
tussen natuur en sculptuur, tus
sen landschap en kunstwerk, 
tussen organische harmonie en 
menselijke ingrijpen. Zijn ge
ëngageerd werk „Metalen bal
ken" is een persoonlijk protest 
tegen de moordende verwoes
ting van het verkeer. 

Anne Marie Jonckheere 
(°Diksmuide, 1954) is een in
stallatiekunstenares, die langs 
de Beenhouwerstraat, vlakbij 't 
Zand, haar eigen kijk- en leef-
tuin heeft gerealiseerd, vooral 
gebruik makend van natuurlijke 
roestprocédés, waardoor de 
tekstielen pikturaal ingekleurd 
worden door de erin verpakte of 
omwikkelde metaalelementen, 
onder invloed van de weers
omstandigheden. 

Van Mare Cordenier (°Pope-
ringe, 1959) noem ik het over

tuigende werk ,,Evasie" in feite 
een grote beker- of vaasvorm, 
maar uitgevoerd in het daarvoor 
zeker niet gebruikelijke bak
steen-materiaal. Tegen de ob
sessie van de hedendaagse snel
heid protesteert hij met de 
„langzciamheid van een bewe
ging". 

Ignace Bernolet ("Brussel, 
1953) herbruLkt oude balu
strade-elementen in metaal, die 
hij kleurrijk opschildert en in 
een totaal surreëel verband op 
palen in de natuur opstelt. Pa
trick Steen ("Diksmuide, 1961) 
assembleert met wegwerpma-
terialen, afgedankte stukken 
van landbouwwerktuigen of ge
reedschap. 

Verder zijn er nog Jacqueline 
Vanlandschoot ("Brugge, 
1949) met onder andere een 
spirituele ,,Hemeltrap" (1995, 
cortenstaal) en Johan Parmen-
tier ("Tielt, 1957) met stenen 
sculpturen in stereometrische 
volumes. 

Berhnde De Bruyckere ("Gent, 
1964) exposeert opnieuw^ twee 
van haar grote stalen goeden-
dags, uit 1993, onder de titel 
„Onschuld kan een hel zijn" en 
geldend als haar persoonlijk 
protest tegen overdreven he
roïsme en vals, ontaardend na
tionalisme. 

Jef Mouten ("Sint-Niklaas, 
1952) tenslotte, spreekt met zijn 

stenen sculpturen, met moza-
iekachtig inlegwerk een bijzon
der fijnzinnige en kolorisrische 
taal. 

Dit is alleszins een niet te ver
waarlozen tentoonstelling tij
dens een vakantiedagje in het 
unieke Brugge. 

Dirk Stappaerts 

o» Sculptuur Aspecten '95 in 
Park Sebrechtd te Brugge ('t 
Zand) elke dag van 9 tot 2 Ju. Tot 
17 september '95. Katalogud: in 
het Groeningenuueunt, Cultuur
centrum, Dienst Toerisme en bij 
de ^uppoodten in het Park Seb-
recht^, 200 fr. 

VOOR FAMILIE EN VRIENDEN: 

IN NAAM DER WET De Bewaarheid, konstruktie in turf en hout van Mare De Hoover. 

Om rijkswachter te worden hoef je 
niet noodzakelijk je ouders vermoord 
te hebben. Dat schrijft oud-rijks-
•wachter Georged GuLinck in zijn 
boek In naam der wet. Een halve 
eeuw anekdotuche rijkówachtge-
schiedenu. Voor één keer durven 
we zeggen dat deze titel de 
volledige lading dekt. Het 
werkje is immers wel erg anek
dotisch. Los van elkaar staande 
gevallen die de auteur waar
schijnlijk bij elk bezoek van zijn 
kleinkinderen weer ophaalt, 
maar die voor ons, neutrale le
zer, van geringere waarde zijn. 

Het boek verschijnt in de reeks 
'Waar is de tijd' en als dat al niet 
op de achterflap stond dan had
den we dat zeker kunnen af
leiden uit het, soms nogal ou
bollige, taalgebruik van iemand 
die niet gewoon is te schrijven. 
Getuige daarvan het overdre
ven, veelvuldig, mateloos en 
maksimaal gebruik van adjek-
tieven. 

Voorts spreekt Gulinck nu eens 
wel, dan weer niet over zichzelf 
in de derde persoon. Dat ir
riteert, niet in het minst omdat 
het er sterk op lijkt dat de auteur 
meer dan behoorlijk trots is op 
zijn karrière. Dat hij het tot een 
of andere hoge funktie bij de 
rijkswacht heeft geschopt, moge 
voor de man zelf een grote ver
dienste zijn, als de lezer het een 
keer weet dan mag dat o.i. vol
staan? Er lopen wel meer men
sen rond met kwaliteiten. 

BIJ FAMILIE 
Het is een boek geworden waar
van wij hopen dat men ons later 
verbiedt om het te schrijven: dit 
soort herinneringen kunnen 
meestal slechts dienen om pijn
lijke stiltes in verplichte fami
liebijeenkomsten op te vullen. 
Ze zijn in die zin nuttig dat de 
verteller ervan de aanwezigen 
erop wijst dat hij langdradige, 
met details doordrenkte, ver
halen zal blijven vertellen indien 
men niet snel zelf met meer 
interessante onderwerpen op de 
proppen komt. Om schrijver te 
worden hoef je niet noodza
kelijk eerst oud-njkswachter te 
zijn geweest... 

Is In naam der wet dan werkelijk 
verspild papier? Neen, zo erg is 
het nu ook •weer niet. Gulinck 
heeft gelukkig genoeg meege
maakt om ons ook eens te laten 
lachen en, toegegeven, na lek-
tuur hebben wij een iets beter, 
zij het eenzijdig, beeld van de 
job van rijks-wachter. Dit po
sitief geluid kan evenwel niet 
beletten dat deze uitgave ons 
toch vooral bestemd lijkt voor 
nostalgische rijkswachters en 
voor familie en vrienden van de 
auteur. Leze wie het lezen wil. 

(gv) 
c» In naam der wet, een halve 
eeuw anekdotidche rijkówacbtge-
•ichiedenut, Georges Gulinck. 
Uitg. Standaard - Antwerpen, 
1995. In de reekj "Waar w de 
tijd?'. 173 blx., 595fr. 

GEVAARLIJKE OUDJES 
Een politieman in burger die 
de opdracht heeft om oude 
vrouwtjes tegen de opruk
kende straatkriminaliteit te be
schermen -wordt, op het ogen
blik dat hij een besje vrien
delijk de straat over -wil hel
pen, koudw^eg in zijn aange
zicht geschoten. Door het 
besje. Zo begint de roman De 
gewapende feeks van Daniel Pen-
nac. 

Net als in zijn vorige roman 
"De zondebok" voert Pennac 
de vreemde figuur van Ben
jamin Malaussène op, die er 
het handje van -weg heeft zich 
steeds op het slechte moment 
op de slechtst denkbare plaats 
(mal au scène ) te bevinden. 

Hij is éJs "zondebok" tewerk
gesteld bij een uitgeverij, waar 
hij de vervelende klachten van 
klanten of auteurs moet aan
horen en oplossen in het voor
deel van zijn werkgever. Deze 
keer bevindt Benjamin zich als 
bij wonder steeds weer op de 
plek waar een moord gepleegd 
wordt, een aanslag gebeurt, 
drugs verhandeld worden, of 
ingebroken w^erd. Daardoor 
wordt hij verdacht van moord 

op de politieman, drugshandel 
en een aanslag op de joer-
naliste -waarop hij verliefd is. 

Aan de andere kant strijden 
scherpzinnige en minder 
scherpzinnige rechercheurs 
een strijd voor waarheid of 
persoonlijke voordeel: politie-
inspekteur Pastor die de ul
tieme metode ontwikkeld heeft 
om elke verdachte aan de praat 
te krijgen; zijn oudere koUega 
Van Thian die als weduwe Ho 
lokaas speelt om kriminele jun
kies of andere misdadigers tot 
een overval te verleiden; de 
door de wol geverfde macho-
inspekteur Cercaire voor -wie 
het eerste zicht nooit bedriegt. 
De politiemannen hebben al
len andere redenen die hun 
professionele gedrevenheid 
verklaren. 

Lijdend voorwerp, maar gaan
deweg meer en meer leidend 
voorwerp in het verhaal zijn de 
oudjes. In bepaalde wijken 
krijgen ze gratis verdovende 
middelen toegestopt om het 
triestige bejaardenleven wat 
meer van de zonnige kant te 
kunnen bekijken. Wanneer ze 
flink aan de drugs verslaafd 

4 ^ 

zijn, worden de oudjes ge-
d%vongen opgenomen in ver
zorgingstehuizen. De vrijge
komen stadswoningen kunnen 
vervolgens gerenoveerd -wor
den en leveren het tienvoudige 
op. Een "beleid" waar een 
staatssekretaris voor Oude-
renzaken zich toe leent, een 
stadsarchitekt en een politie-
inspekteur van de narkorik-
abrigade. Tot de vriendin van 
Benjamin, de joernaliste Juhe, 
het zaakje op het spoor komt. 

De plot van deze roman-de-
tektive zit ingenieus, soms 
zelfs gezocht, in elkaar. Maar 
dat bederft de leespret niet, 
integendeel. Pennac's Feeks 
-wisselt voortdurend van per-
spekrief, staat vol woordspe
lingen, grappen, is nu eens 
opgevat als een toneelstuk, dan 
weer als een kroniek of een 
thriller. Maar steeds met de 
vaart van een spannend strip
verhaal. 

(pdj) 

c& De gewapende feekd. Daniel 
Pennac. Uitg. De Brink, Am
sterdam, 1995, 293 biz, 850 fr. 
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KÜLT-ÜITJE 
PER KIRKEBY IN MIDDELHEIM 
In 1993 kreëerde Per Kirkeby in 
het Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst Middelheim 
een indrukwekkende bakstenen 
sculptuur die als het ware een 
monumentale reflexie is op „het 
paviljoen". 

De betreedbaarheid van zijn 
sculptuurgebouw is een aspekt 
dat aanknoopt bij de traditie van 
architekten/kunstenaars die 
open paviljoenen bouwen voor 
het tonen van kunst. Het was als 
het ware een voorbeeld van de 
manier wjiarop het begrip huis 
werd gekoppeld aan de notie 
vah een beschutte plek voor het 
tonen van kunst. 

Z o n open paviljoen weerspie
gelde de metaforische en lijfelijk 
te ervaren problematische re
laties tussen kunst en natuur. 

Het open paviljoen bood een 
denkbeeldige beschutting aan 
sculpturen: een schijn die de 
bezoeker in een wazige zone 
bracht tussen huiselijkheid, na
tuur en kuituur. 

Kirkeby bouwde de spatiale 
voorwciarde voor het „ontvan
gen" van kunstwerken, die zich 
hierin kunnen onttrekken aan 
de storende/konkurrerende in
vloed van de natuur en van 
andere ingeplante kunstwer
ken. 

De kunstenaar toont in deze 
ruimte tien kleine bronzen beel
den. Deze bronzen genieten van 
een volledige autonomie ten 
overstaan van de werkelijkheid 
en bieden een interessante kon-
frontatie met de zeven monu
mentale sculpturen die ook op 

Middelheim-laag 
staan. 

opgesteld 

In het Braem-paviljoen •worden 
een aantal bronzen modellen ge
toond van zijn baksteensculp
turen alsmede een uitgebreide 
reeks tekeningen. 

Bij zijn vele reizen maakte Kir
keby notities en legde hij zijn 
indrukken vast. Ter gelegenheid 
van deze tentoonstelling publi
ceert het Museum een vertaling 
in het Nederlands van zijn in 
1988 verschenen tekst „Efter-
billeder". 

(ds) 

c» Per Kirkeby in het open
luchtmuseum, van Middelheim, 
Antwerpen. Tot 3 deptember. Toe
gang gratid. 

HENRY VAN DE VELDE-INSTITUUT ANTWERPEN 

OPLEIDING MONUMENTEN 
EN lANDSCHAPSZORG 
De restauratie van het Centraal 
Station en de Sint-Pauluskerk 
te Antwerpen, de Sint-Michiels
kerk te Brussel, het kasteel de 
Renesse te Oostmalle, de Sint-
Michielskerk te Leuven, de 
Sint-Pietersabdij te Gent..., en
kele voorbeelden van restau
raties uitgevoerd onder leiding 
van afgestudeerden aan het de
partement Monumenten- en 
Landschapszorg van het Heniy 
Van de Velde-instituut, Antwer
pen (voorheen Hoger Archi
tectuurinstituut van het Rijk). 

De opleiding Monumenten- en 
Landschapszorg wordt sedert 
1976 georganiseerd onder de 
vorm van een postgraduaat, 
d.w.z. een voortgezette hoge
schoolopleiding of specialisatie
opleiding. Dit betekent dat en

kel studenten kunnen toegela
ten worden die reeds een ho
geschool- of universitaire op
leiding hebben genoten en in het 
bezit zijn van een diploma van 
de 2de cyclus. Zij kunnen deze 
opleiding aanvullen en uitdie
pen met bijzondere aandacht 
voor toepassingen binnen de 
sektor monumenten- en land
schapszorg. 

De opleiding richt zich in prin
cipe tot architekten, ingenieur-
architekten, interieurarchitek-
ten, burgerlijk en industrieel in
genieurs, scheikundigen, biolo
gen, geografen, historici, kunst
historici en archeologen. Mits 
bijzondere motivatie kunnen 
ook basisopleidingen aanvaard 
•worden uit andere studierich
tingen. Aktueel kunnen ook nog 

houders van het diploma van 
tuin- en landschapsarchitekt 
worden aanvaard. De opleiding 
gebeurt deeltijds gedurende 
tAvee studiejaren met lessen ge-
koncentreerd op 1,5 dagen per 
\veek (volledige dinsdag en don
derdagnamiddag) . 

De teoretische lessen worden 
regelmatig aangevuld met werf-
pralctijk, plaatsbezoeken en stu
diereizen. Tijdens een derde jaar 
dient een diplomawerk te wor
den voorbereid. Het niveau van 
het afgeleverde diploma 'wordt 
Hoger Onderwijs Sociale Pro
motie — voortgezette gespecia
liseerde studies. Voor elk stu
diejaar wordt 8000 fr. inschrij-
•vingsgeld ge^vraagd. 

De lessen gaan door in het his-

Per Kirkeby: Hoofd in buit), broiw. 

torisch beschermd pand ,,Sal-
vator", Ambtemanstraat 3 te 
2000 Antwerpen. De aanvangs-
les gebeurt op dinsdag 3 ok
tober om lOu. 

c» Info: H. Van de Velde-
indtituut, Mutdoertdtraut 31, 
2000 Antwerpen, telefoon 
031231.70.84-85. 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ EN 

DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

^ ^ HOTEL B0T4NIEK*** - Brugge « ^ 
Sfeervol hotel io een 18de eeiiws siiiaaLvol 
gerestaureerd herenhuis Gelegen in een riiBtige 
straat op enkele nilnnten van de Burg en het 
Marktplein lIK ideaal uitgangspunt om deze 
historische stad te ontdekken. Alle kamers hebben 
privé badkamer met bad of douche, wc, telefoun, 
klokradio en TV LifL 

Prijs voor 2 personen: 2.600 F 
(inklusief bnfTetontbijt) 

4700 tot 5.700 per p e r . « ^ J « ^ ^ ^ , . _ ^ ^ ^ 

1 (1 slreeluiienu en l psir"" 

•H.ppr-'p--':f;n'rer;;.r 

Waalbi-slraat 23, 8000 BRl'GGE. Tel. 050/34.14.24 Eix 050/34.5<).» 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaains 
Ontmoetingsceiitnun 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parkiiig 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
' snacks * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE -
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

jDaan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar en/aring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 ROKSEM 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbankingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Tlionart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

. \ • HERENKLEDING 

f Vèrmees 
* , / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTHGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekel i jkse rustdag vri jdag tot za te rdag 1 8 uur 
Jaarli jks verlof d e c e m b e r D e fami l iezaak m e t traditie 
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IIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 29 JULI 

MA SAISON PREFEREE 
Psychologisch drama van André Téchiné (1993) met Ca
therine Deneuve en Daniel Auteuil. Wanneer Emilie en haar 
broer gekonfronteerd worden met de aftakeling van hun 
moeder, kijken ze ook terug op hun eigen leven en staan ze stil 
bij wat ze zelf geworden zijn. (TV 1, om 20u.25) 

LAWRENCE OF ARABIE 
Monumentale biografische avonturenfilm van David Lean 
(1962). De film bevat een aantal klassieke scènes en in 1989 
restaureerde Lean zelf de prent tot de oorspronkelijke duur 
van 216 minuten... (Ned. 1, om 21u.03) 

MONSIEUR KLEIN 
Vreemd drama van Joseph Losey (1976), met Alain Delon en 
Jeanne Moreau. In de oorlogsjaren is Klein een kunst
handelaar. Hij ontdekt dat er in Parijs een jood woont met 
dezelfde naam... (TV 2, om 21u.20) 
ZONDAG 30 JULI 

SUSPECT 
Amerik. triller uit 1987 met Cher, Dennis Quaid, Liam Neeson 
en Joe Mantegna. Een advokate is dringend aan vakantie toe, 
maar krijgt een lastige zaak toegewezen. Een voLksver-
tegeuNvoordiger zetelt met grote tegenzin in de jury. Wanneer 
hij een belangrijk bewijsstuk vindt, verbreekt hij zijn zwijg
plicht en brengt haar op de hoogte... (TV 1, om 20u.20) 
MAANDAG 31 JULI 

THE MAGNIFICENT SEVEN 
Western van John Sturges (1960) met Eli Wallach, Yul 
Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson e.a. Deze remake 
van De Zeven Sanwerai is niet zo meesterlijk maar is best 
genietbaar. Enkel Yul Btynner was op dat moment een ster. De 
anderen verwierven naam door deze film. (Ka 2, om 21u.) 

De dode pre<iïdent van Parador wordt vervangen door zijn 
dubbelganger Richard Dreyfiud. Woensdag 2 augujtiM, om 
21u.20 op Ka 2. 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 

FLESH AND BLOOD 
Vlaams-Ned.-Engelse aktiefïlm van Paul Verhoeven (1985). 
Met Ruger Hauer en Jennifer Jason Leigh. In 1501 trekt een 
bont stel huurlingen door Europa onder leiding van Martin, die 
Agnes, de verloofde van Stephen, ontvoert...(VT^, om 
21u.l5) 

D O N D E R D A G 3 AUGUSTUS 

GLORY 
Historisch drama uit 1989 met Matthew Broderick en Denzel 
Washington. De film vertelt het waargebeurde en onbekend 
gebleven verhaal van het eerste regiment z^varte soldaten dat 
tijdens de burgeroorlog tegen het Zuiden werd ingezet. (Ka 2, 
om 21u.) 

THE GODFATHER 
De volledige trilogie van Francis Ford Coppola wordt u 
geserveerd door verschillende zenders. 
The Godfather I, met Marlon Brando en Al Pacino, do. 27 juli, 
om 21u.l5 op VT4 
The Godfather II, met Al Pacino en Robert De Niro, do. 3 
aug., om 21u.l5 op VT-4 
The Godfather III, vr. 28 juli, om 21u. op Ka 2. 
VRIJDAG 4 AUGUSTUS 

STAND BY ME 
Psychologisch drama van Stephen lüng (1986). Op een 
zomerweekend trekken vier jongens de wijde natuur in om het 
lijk van een vermist schoolvriendje te zoeken... (TV 2, om 
22u.05) 

Batman, zoaU we hem reedd 
kenden, nu in nieuwe verdie. 

zijn naam heeft staan, probeert 
het geheel nog te redden, maar 
loopt verloren in diverse ver-
tellijnen, die nergens blijken uit 
te komen. 

Jeremy Irons is Simon, de broer 
van de gestorven Hans Gruber, 
die in de eerste film de gestalte 
van Alan Rickman meekreeg 

SATERDAG 

ZOMERPRIJZEN 
»««l/2 Mei Gibson is produ
cent, regisseur en tegelijkertijd 
hoofdrolspeler in Braveheart, 
een epische, bloedige en breed-
uitgemeten film, die 177 mi
nuten duurt. 

Film vangt aan als William Wal
lace -wordt opgenomen door een 
hefdevoUe oom, nadat zijn ou
ders gedood zijn in een gevecht 
met de Engelse koning. 

Vlak daarna reeds zien we Wal
lace rondrijden met de vlie
gende manen van Mei Gibson — 
die hij zich ook had aangemeten 
voor Mad Max III - en de 
mooie Murron (een opmerke
lijke akteursprestatie van Ca
therine McCormack) het hof 
maken. Hij zal haar ook in het 
geheim huwen, om zo de land
heer het recht op de eerste hu
welijksnacht te ontfutselen. 
Maiir die relatie zal weldra om 
diverse redenen op de klippen 
lopen, en het duurt dan ook niet 
lang of de door woede opge
vreten Wallace bevindt zich aan 
het hoofd van een bende op
standelingen die het de soldaten 
van de koning erg moeilijk ma
ken. Vanaf hier wordt Brave
heart een harde en soms erg 
brutale, maar meestal heroïsche 
film, vi^aarbij we Wallace steeds 
iets slimmer zien wezen dan de 
beulen van koning Exlward de 
Longhanks (Patrick McGrahan 
die zijn rol iets te veel in de verf 
zet). De liefhebbers zullen hier 
snoepen van de prachtigste oor
logstaferelen, opgenomen door 
een cameraman die zijn w^erk 
kent (jammer van die enkele 
overbodige slo^v motions). 

We zijn er ook getuige van, dat 
koning Edward I zijn homofiele 
zoon, prins Ed^vard (Peter 
Hanly geeft dit hatelijk per
sonage schitterend gestalte) tot 
een huwelijk met de Franse 
prinses IsabeUe (Sophie Mar-
ceau in haar eerste, niet licht te 
vergeten Engels gesproken rol) 
verplicht en andere intriges aan 
het hof, waarbij de Schotse 
hoogwaardigheidsbekleders in 
het zonnetje worden gezet. 

Regisseur Gibson kreeg het ui
terste uit akteur Gibson en soms 
lijkt zijn Wilham Wallace een 
bijna Messiaanse figuur, en wie 
van beiden houdt zal onver
biddelijk onder zijn uitstraling 
komen. 

Met de sterke Rob Roy nog in de 
stedelijke bioscopen, vormt 
deze Braveheart een mooie aan
vulling, een echte kilt en 
vriend. 

*"'I/2 Als men 's morgens begint 
met een vanille ijsje, moet men 's 
middags minstens een ijsje met 
slagroom hebben, en tegen de 
avond aan wordt dat dan een 
flensje met ijs, slagroom en cho-
coladesaus. 's Nachts begrijpt 
men dan wel dat men iets te veel 
van het goede heeft gehad. Een
zelfde gevoel had ik een beetje 
met Die Hard with a Ven
geance, de derde in de serie, 
w£iar Bruce Willis het moet op
nemen tegen Jeremy Irons, 
wiens boef mij iets te geso
fistikeerd is, in tegenstelling tot 
de vorige films. Het is zoals bij 
de James Bond fdms, waarbij je 
je de slechteriken beter her
innert, naargelang hoe slecht ze 
waren. Regisseur John McTier-
nan, die reeds de dader \vas van 
LaJt Action Hero en The Hunt for 
Red October naar Tom Clancy op 

die er ook een rol neerzette om u 
tegen te zeggen, en eveneens 
terrorist. Hij zal een listig plan
netje bedenken om agent John 
McClane (Bruce Wilhs) in z'n 
hemd te zetten. Een aktiefilm, 
maar zoals reeds gezegd, dne 
kan wel eens te veel van het 
goede zijn. 

"** Leuk hé, nu moeten wij ons 
in het bestek van eenzelfde ar
tikel reeds tegenspreken, want 
Batman Forever, de derde film 
in de serie, is met zo slecht. Hij 
is duidelijk van een nieuwe 
hand, die van regisseur Joel 
{The Client, The LoA Boyé, Flat-
linerd) Schumacher, en die weet 
wel wat het w^oordje aktiefilm 
betekent. Maar ook niet meer, 
en dat is een beetje spijtig. De 
vorige Batmanfilms speelden 
veel meer op de zwarte zijde van 
de strijder voor recht en orde. 
Ook -wordt men hier en daar te 
veel overdonderd door de tech
nische foefjes. Goede akteurs-
prestaties van Batman/Bruce 
Wayen, Val Kilmer, zeer sterk 
ter zijde gestaan door Two Face 
(Tommy Lee Jones), maar meer 
nog is de figuur van de Riddler 
door J im {The Modlc) Carrey 
een palet met onuitputtelijke 
kleuren. E^n film voor de zo
mer. 

Willem Sneer 

AHASVERUS 

„BijbeLte branden rond 
Athene", las Ahasverus 

Meer dan braambossen! 

© 
Snelle Interventiemacht 

ofUNPROFORma? 

© 

Zetduivel: 

Hoofddrolspeler 

© 
Nu ook nog Partij van de 
Burgerwacht ? 

© 
Neuro-Disney? 

© 
Chirac -10% 

Van paddestoel gevallen? 

© 
Opnieu-w rellen in Noord-
lerland 

Armagheddon 

© 

EN OOK DIT NOG 
ZONDAG 30 JULI 

WATOU 95 
Sinds enkele jaren wordt Watou elke zomer twee maanden lang 
bezet door kunstenmakers. Initiatiefnemer van dit evenement is 
dichter G-wij Mandelinck. Dit jaar kreeg J a n Fabre de kans zich 
helemaal uit te leven. (TV 1, Ziggurat, om 23u.l5) 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 

SUPERCUP 
Rechtstreekse uitzending van de voetbal-Supercup Anderlecht-
Club Brugge. (Ka 2, om 19u.55) 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 

SPEURTOCHT IN DE NATUUR 
Dokumentaire over de trap, een bedreigde vogel, -waarvan er nog 
een paar leven in de -woestijn van Afrika. Men waande deze vogels 
uitgestorven. (Ned. 2, om 20u.27) 

BOULEVARD: HET VERSCHEURDE EILAND 
In Europa staat nog één broertje van de Berlijnse muur, is er nog 
één prikkeldraad die oost en west verdeelt. Een eilandje, niet groter 
dan Vlaanderen, leeft nu al 20 jaar in die situatie: Cyprus. (TV I, 
om 22u.50. Vervolg op wo. 9 aug. om 22u.-45) 
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VROUWEN IN DE VOLKSUNIE 

HAAR EIGEN WIJSJE 

mwm 
^^VOLKSV^^ 

^ 

Op 27 november 1965 maakt W I J het goede voornemen 
om vanaf dan aandacht te schenken aan alle facetten van 
het moderne Viaamje Leven en, toeval of niet, in datzelfde 
nummer verschijnt voor het eerst de rubriek Haa r eigen 
wijsje, een wekelijks terugkerende vrouwenpagina. Het 
eerste artikel bevat een aantal nuttige tips om het winkelen 
in de supermarkt goedkoop te houden en in de faits-divers 
vinden we berichten over pikant geklede verpleegstertjes en 
over al even pikante dameskousen. Vandaag moesten we het 
niet meer rijkeren... 

haar 

V
rou-wen hebben lang moe
ten -wachten vooraleer deel 
uit te mogen maken van het 
politieke leven. Pas in 1921 

k^vam de eerste dame in het 
nationale parlement: Marie 
Spaak-Jandon mocht in de Se
naat de kleuren van de unitaire 
Belguche Werklieden Partij gaan 
verdedigen. Paradoxaal genoeg 
waren vrouwen toen w é̂l ver
kiesbaar, maar mochten ze zelf 
geen stemhokje binnen. Dat 
duurde tot 1948 toen de CVP 
een meerderheidsstrategie voer
de en hoopte dat de vrouvs^en 
massaal kerk en echtgenoot 
zouden volgen. In 1965 werd 
Margriet De Riemaecker (CVP) de 
eerste vrou^velijke minister. 
Bijna als vanzelfsprekend kreeg 
zij het kabinet van Gezin en 
Huisvesting toege-wezen. 

Tegenwoordig zijn vrouwen in 
de politiek geen uitzonderingen 
meer, maar toch bhjft hun ver-
tegenw^oordiging op het fede
rale vlak beperkt tot een goede 
10%. 

Bij de VU -was het al niet anders: 
het duurde tot 1971 voorjjeer 
Nelly Moed, en dan nog na vrij
willige zetelafstand van Maurits 
Coppieterd — Maes kw^am slechts 
3 stemmen tekort, maar Cop-
pieters ^verd gekoöpteerd se
nator, een zitje in de Kamer 
mocht innemen. Vandaag ze
telen voor de VU twee vrouwen 
op het hoogste nivo: Nelly Alaes 
in het Vlaams parlement en An-
nemie Van de Codteele als frak-
tievoorzitster in de Kamer. 

'ANNIE' 
Maar terug naar het eigenste 
wijsje. De damesrubriek werd 
steevast ondertekend met Annie, 
een vrouw die zich in hoofdzaak 
van haar geslachtsgenoten on
derscheidde door haar ^vel erg 
mannelijke trekken. Het was 
inderdaad Nic Van Bruggen die 
zich wekelijks in de huid van 
een vrouw verplaatste en niet 
aarzelde te spreken over 'wij 
vrouwen onder elkaar... Bij
voorbeeld als hij/zij het heeft 
over de geringe impakt van de 
vrouwen in het parlementaire 
werk: „Hebben wij dan geen eigen 
oordeel? Kan persoonlijke interpre
tatie oru) nooit tot een eigen debat 
verleden?" Niet zelden doet de 
auteur ook haar/zijn beklag 
over zijn/haar echtgenoot, de 
'heer en meester onzes huizes'. 

STEM VROUW 
Enkele jaren later heeft Annie, 
de klagende huis-, tuin- en keu-
kenvrouw^, plaats geruimd voor 
onder anderen Hilda Uytterhoe-
ven en Huguette Debleecker, beiden 
wel degelijk van het vrouwelijk 
geslacht. De toon van de stukjes 
verandert grondig en krijgt 
meer pplitieke inhoud. Zo lezen 
we in juni 1970 een oproep aan 

de 'seks- en lotgenoten': „Maar 
wél e uien wij voor onze bekwame 
vrouwen verkiesbare plaateen en 
vragen wij u met nadruk voor deze 
vrouwen te dtemmen. Bij voorkeur!" 
Voorts krijgen ook de Dolle 
Mina'i) in die periode ruime aan
dacht. 

Met de gemeenteraadsverkie
zingen in zicht wordt de vrou
wenpagina gebruikt om vrou-
\vehjke kandidaten een apart 
forum te geven. Dit initiatief 
kent zoveel sukses dat de op
pervlakte de week nadien ver
dubbeld wordt. De mannen 
moeten hun stemmen dat jaar 
zien te hsJen zonder de ex
pliciete steun van W I J . De ver
kiezingen zijn wehswaar een 
groot sukses voor de VU in het 
algemeen, maar de vrouwen 
breken niet echt door, al houdt 
Middelkerke er met Lieve La-
leman een vrouwelijke VU-sche-
pen aan over. 

In 1971 houdt de vrouwenru
briek in W I J op te bestaan. 
U3ftterhoeven laat weten dat 
„(...) een aparte vrouwenbladzijde 
niet meer beantwoordt aan de eióen 
van de tijd. (...) In het licht van de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw 
wordt het een moeilijke zaak één 
enkele bladzijde voor te behouden 
voor de vrouw daar waar de man over 
de twintig anderen beschikt. Of niet 
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Het eerdte artikel in H a a r eigen W I J s j e , de vrouwenpagina van 
WIJ, bevatte enkele nuttige tipd om het winkelen goedkoop te 
houden. 

donu?" Het afscheidsartikel 
geeft w êl toe dat de verkie
zingen, ook al is NeUy Maes in 
de Kamer geraakt, één grote 
flop waren daar w^aar het de 
resultaten van vrouwelijke kan
didaten betrof. Niet dat de vrou
wen het zo slecht deden want zij 
sleepten „(...) zelfd op de meest 
onverkiesbare plaatsen een hoog 
aantal voorkeurstemmen in de 
wacht(...)." De grote schuldige 

Hi lda Uyt te rhoeven (rechtstaand rechts) was één van de stuwende 
krachten achter Vrouwen in de Voikdunie. 

waren de partijen, ook de VU, 
die te vs^einig vrouwen een reële 
kans op verkiezing hadden ge
geven. De auteur besluit met de 
VU erop te wijzen dat zij haar 
kongresbesluiten van '69 nog 
maar eens moest nalezen: „Dit in 
geval zij op dit vlak een en ander zou 
"vergeten"." 

In die kongresbesluiten werd 
een volledig hoofdstuk voorbe
houden aan gelijke kansen voor 
man en vrouw. Meest opvallend 
daarbij is dat de partij toen al 
w^erk wilde maken van een sta
tuut voor de thuiswerkende 
vrou\v. Vrouwen die kozen voor 
het opvoeden van jonge kin
deren moesten daar een 'sociaal-
pedagogische toelage' voor krij
gen, ciangepast aan het gezins
inkomen. 

GEGRONDE TWIJFELS 
In een lezersbrief volgend en
kele weken op het officiële af
scheid van de vrouw^enrubriek 
maakt een dame uit Evere haar 
bezwaar. „Ik betwijfel niet dat er 
voldoende vrouwen zijn (...) moesten 
ze op voorhand weten dat er werkelijk 
gelijke kansen voor hen zijn weg
gelegd. Maar hun interesse zal m.L 
snel afkoelen (...) wanneer "hun 
politiek werk of deelname" beperkt 
blijft tot het noodzakelijk omslagen 
dichtkleven, koffiekransjes inrich
ten, de afwas doen of gaatjes vullen 
op de een of andere kandidatenlijst." 
De brief gaat verder en stelt de 
vraag: „Is anderzijds de man, be
wust van de mentaliteitsverandering 
ten gunste van de vrouw, niet be
vreesd zijn alleenheerschappij in de 
politiek te verliezen en zal hij zich 
met alle middelen verzetten om dit te 
verhinderen ?" Terechte bezwa
ren, zo zou later blijken. 

In haar boekje De afwezige vrouw 
(1994) zet BRTN-radiojoerna-
liste Linda De Win omstandig 
uiteen hoeveel ijver de man
nelijke pohtici aan de dag legden 
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om een wetsvoorstel m.b.t. een 
minimum aantal vrouwen op 
kandidaatslijsten voor verkie
zingen tegen te houden. Recent 
onderzoek gaf aan dat slechts 
een nipte meerderheid (53%) 
van de mannen te vinden is voor 
het voorbehouden van plaatsen 
voor vrouwen bij verkiezingen. 
De-win besluit: „Zeker is dat wei
nig wetten met zo'n gebrek aan 
enthousiasme zijn gestemd." 

OUWE TAARTEN 
Kort na de afschaffing van de 
aparte -vrou-wenrubriek blijven 
er artikels over en voor vrou
wen (emancipatie) verschijnen, 
zij het nu onder de noemer 
'Maatschappij' of 'Sociaal Le
ven'. De klachten rond de on
gelijkheid tussen man en vrouw 
klinken vertrouwd in de oren, 
men hoort ze nu nog dagelijks: 
„In alle partijen, (...) blijkt het een 
algemeen verschijnsel te zijn dat de 
man doodgraag zichzelf hoort spre
ken en honderd woorden gebruikt als 
er tien volstaan. Wie zei ook weer dat 
vrouwen kletskousen waren? Eens 
dat zij in de politieke schijnwerpers 
komt te staan verwacht men van de 
vrouw — als zeldzaam dier — duhbel 
zoveel als van de man." De toon is 
ongemeen scherp, maar de man
nelijke redaktie van W I J laat 
begaan: „ Over een man van 50 jaar 
zegt men dat het een "jonge po
litieker" is. Een vrouw van dezelfde 
leeftijd wordt bij de "ouwe taarten" 
geklasseerd." 

VU-VROUWEN 
In de lokale afdelingen -werd 
eveneens aan -vrou-wenwerking 
gedaan al durven -we betwijfelen 
dat dat dikwijls veel verder ging 
dan een bezigheidsterapie voor 
-vrouwen van -wie de echtgenoot 
zich bezig hield met zaken van 
hoger belang. Bijvoorbeeld in 
Kortrijk:,, (...) het jaarprogramma 
voor 1972 werd opgemaakt, er is heel 
wat voorzien, van fietstocht over 
kookdemonstraties naar schoon
heidsverzorging." De dames van 
Roeselare hielden een panne-
koekenavond, al mocht Hugo 
Schiltz daar wel een toespraak 
komen houden. 

De beginjaren '70 scheppen ook 
binnen de partij-werking meer 
ruimte voor vrou-wen. Eén voor
beeld daarvan is de oprichting 
van VIP, Vrouw In Politiek, voor 
dames die ervan overtuigd zijn 
dat zij ook mee kunnen strijden 
voor de ontvoogding van het 
Vlaamse volk. Hoe de verhou
dingen toen nog lagen, wordt in 
bijgaande tekst geïllustreerd: 
„Onze bedoeling met VIP is zo vlug 
mogelijk de achterstand op politiek 
vlak, die er nog heerst bij de meeste 
vrouwen, op te halen. (...) onze 
senatoren Rob Vande Zande en 
Maurits van Haegendoren^ onze 
volksvertegenwoordiger WiUy 
Knijpers verwerken onze bevindin
gen op het parlementaire vlak." 

Later volgt een nieu-w initiatief 
onder de noemer Vrouwen 'm de 
Volköunie, nog later de F W of 
Federatie van Vlaamse Vrouwen. 

Het Dosfelinstituut van zijn kant 
richt kursussen in voor de po
litieke be-wustmaking van de 
-vTouw ,̂ onder het motto Wil jij 
het ook veranderen ? 

Of en hoe dat gebeurde ver
neemt u eind augustus... 

Geert Vranken 
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