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vu reageert
op Coppietersprojekt

T

wee jaar hebben Maurits
Coppieters en Norbert De Batselier
(SP) aan „hun"progressief
verruimingsprojekt gewerkt. Hun ijver
dwingt respekt af. De grootste verdienste van
het projekt is dat het een aanzet kan zijn tot
een nieuwe politieke kuituur, waarbij frakties
naar aanleiding van een probleem
gemeenschappelijke doelstellingen nastreven.
Via het „Sienjaal" weet iedereen nu ook wat
moet worden verstaan onder een „Vlaams
progressief projekt", wie erachter zit en
vooral wie meent een „monopolie" te
bezitten over het Vlaams progressisme.
De VU kan en wil dan ook niet om dat
„politiek feit" heen. De partij zal haar
traditie in stand houden : die van het
pluralistische en demokratische Vlaamsnationalisme dat vooruitstrevend is, het
politiek debat nimmer heeft ontlopen en in
een open en samenwerkende geest de
Vlaamse staatsvorming verwezenlijkt. De
partij heeft dan ook beslist op het
Coppieters-projekt te reageren, zij het dat
voorlopig slechts op een aantal eerste
indrukken wordt ingegaan.
Die zijn zeker niet onverdeeld positief.
Het Sienjaal straalt een apokalyptische sfeer
uit die in schril kontrast staat met het geloof
in de mens, met het vertrouwen in de
toekomst. De klemtoon leggend op een

ie verleden week woensdagavond
alle radio- en TV-kommentaren
W
over het plotse ontslag van de CVP-voorzitter heeft gehoord zal aangevoeld hebben dat er meer zit achter de aangehaalde gezinsproblemen van Johan Van
Hecke.
Het is niet de eerste keer dat een partijvoorzitter
met
een echtscheiding
kampt, nooit heeft
dit echter aanleiding gegeven tot
een
spektakulair
ontslag, in een
maatschappij die
veelvuldig gekonfronteerd
wordt
met relatieproblemen Is men anders
gaan denken over
gescheiden
levende echtparen. Zo is de tijd voorbij dat
ze b.v. in het katolieke onderwijs aan de
deur werden gezet, zelfs binnen de Kerk
en haar organisaties hebben gescheiden
mensen een plaats. Dat de CVP-top nu
plots groot misbaar maakt over zo'n zaak
is uiterst verdacht.
Met familiale problemen, ook van politici,
hebben buitenstaanders geen zaken, ze
behoren tot de persoonlijke sfeer. De
pers moet ze omzichtig behandelen. Wie
ermee gekonfronteerd wordt gooit ze
niet op straat en probeert er zelf mee In
het reine te komen. De CVP heeft er
echter een politieke dimensie aan gegeven op een toch ietwat te doorzichtige

centralistisch Europa blijft het projekt
uitgaan van een klassiek-materialistisch en
ideologisch starre links-rechts breuklijn. De
Volksunie staat geen materialistische, maar
een kwalitatieve maatschappij voor. Dat
neemt niet weg dat de partij de materiële
welvaart als een voorwaarde voor het
algemeen welzijn erkent. Maar, niet de
loutere materiële welvaart, zoals in het
Coppieters-projekt, dan wel het algemeen
welzijn en het algemeen belang is voor de VU
de finale doelstelling. Een juist begrepen
gemeenschapszin, solidariteit en het behoud
van een „over de grenzen heen kijkende en
verdraagzame" kulturele identiteit behoren
tot deze doelstelling.
Met de socialisten verwerpt Coppieters
het konfederalisme. Alsof deze staatsvorm
het algemeen belang niet kan dienen of een
vooruitstrevend demokratisch Vlaanderen in
de weg zou staan. Voor de VU is het
konfederalisme géén keuze tegen solidariteit.
Het is een eerlijke en doorzichtige solidariteit
met om het even welke andere natie in
Europa. Precies in een konfederale staat en
in een niet-gecentraliseerd Europa kan een
autonoom en demokratisch Vlaamsnationalisme een dam opwerpen tegen de
nefaste evolutie naar meer ver-ikking en de
groeiende vervlakking op wereldschaal.
Coppieters en de zijnen hebben dit niet
begrepen. Schuilend achter een verwaand
progressief etiket, is het projekt niet
voldoende willen ingaan op dat wat de VU
nastreeft. Dialoog kan. Nadenken ook. Van
een strukturele samenwerking is geen sprake.

manier. Het kan haar nog zuur opbreken.
Want het is duidelijk dat de CVP met deze
georchestreerde media-stunt haar interne problemen wil maskeren, ze heeft
van de nood een deugd gemaakt.
Johan Van Hecke had als partijvoorzitter
een en ander in beweging gebracht, hij
was er in gelukt enkele bekende gezichten naar
zijn partij te
lokken. Zo'n
krachttoer
veroorzaakt
ook veel ongenoegen want
nieuwe mensen aantrekken wil ook
zeggen dat de
positie van getrouwen in het
gedrang
komt. Zoiets wekt altijd wrevel op.
Bovendien sluimert sinds lang bij de meer
behoudsgezinde vleugel van de CVP
groot ongenoegen over het loslaten van
de zgn. traditionele waarden. Zo blijven
de abortuswetgeving en de samenlevingskontrakten, om deze maar te noemen, voor velen binnen de CVP onaanvaardbaar. Reeds jaren spuwt gewezen CVP-senator Bob Cijs in het maandblad Nucleus daarover zijn gal. Cijs
droomt van een Christelijke Alliantie, een
verzameling van kristelijke, behoudsgezinde krachten. In het jongste nummer
van dit blad, waarvan hij hoofdredakteur
Is, somt Cijs de voorwaarden op voor

Van de nood
een deugd
gemaakt
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Het Hecke Vandedam.
Een gezinsmodel op maat van
Vlaanderen
Aktieplan voor de Rand.

Camille Huysmansals
internationaal politikus.
Gefailleerd: en dan?

(evdc)

,,een reddingsoperatie", die is nodig
want ,,de konservatieve meerderheid in
Vlaanderen heeft zich in kleine segmentjes laten verdelen." Cijs ziet een CVP die
haar rechtervleugel heeft verloren waardoor haar karakter van volkspartij is aangetast. ,,Haar aanbod Is verschrompeld
tot het leveren van bekwame, technokratische ministers die o.a. de overtuiging in stand moeten houden dat het
land niet behoorlijk kan worden bestuurd
zonder CVP-ministers. De konservatieven
binnen de CVP worden door hun partij
verzocht hun opvattingen terzake voor
zich te houden, ais een zuivere privéaangelegenheid." Cijs ziet een hergroepenng van behoudsgezinden uit verschillende partijen. Politici die regelmatig In
Nucleus publiceren zijn: Tindemans, Mare
Eyskens, Gerolf Annemans, Alexandra
Coolen...
Johan Van Hecke heeft In de voorbije
jaren nog meer ongenoegens opgestapeld, niet in het minst in zijn eigen arrondissement Gent Onder meer door
rijzende ster Tony Van Parijs geen minister
(van Justitie) te maken. Verder blijven de
geplande werken in de Gentse havenzone uit, komt er geen oplossing voor de
BTW-problemen in de sierteelt, een bij
uitstek Oostvlaamse aangelegenheid.
Het HST-tracé door enkele CVFbestuurde
gemeenten In het noorden van Antwerpen is dan weer een ander groot verdriet,
net zoals de scherpe botsingen tussen de
door Van Hecke binnengehaalde Pol
Staes en minister Kelchtermans. Ook de
Antwerpen '94-lljst is nog niet verteerd.

Dit zijn maar enkele wrijvingspunten die
aan het imago van de CVP-voorzitter
hebben geknaagd.
Zeker speelt ook de alleenheerschappij
van premier Dehaene mee, wie durft
hem nog tegenspreken? /Cnac/f-joernallst
Rik Van Cauwelaert berichtte op de dag
van Van Heckes ontslag over een bijeenkomst van de CVP-kamerfraktie met
Dehaene. Slechts één CVP-kamerlid (Jan
Lenssens) durft de premier nog tegenspreken, ,,De overigen klemmen de kaken op elkaar of begrijpen niet eens
waarover het gaat." schrijft Van Cauwelaert. Van Hecke heeft de irritante
Dehaene niet kunnen Intomen, o.m.
door zijn veelvuldige afwezigheid: ook op
de door Knack aangehaalde bijeenkomst.
Het artikel droeg dan ook de veelzeggende titel ,,De voorzitter Is afwezig".
Reeds geruime tijd doen CVP-bestuursleden hun beklag over ,,het werkverzuim" van hun voorzitter.,, Dat zorgt voor
gemor", bevestigt Van Cauwelaert.
Die afwezigheid ,,om persoonlijke redenen", het veelsoortige ongenoegen, de
onophoudelijke kritiek van de Nucleusvleugel, hebben de druk op Van Hecke zo
zwaar opgevoerd dat normaal funktloneren voor hem niet meer mogelijk
was.
En toen Is de partijmachine in werking
getreden, zij heeft het ontslag van Van
Hecke als een daad van moed en zelfopoffering voorgesteld.
In de hoop dat voor de CVP het leven
weer mooi wordt...
Maurits Van Liedekerke

Institutionele atoombom
Vlaams minister van Ekonomie en
Mediabeleid, Eric Van Rompuy (CVP),
dreigt tnet de institutionele atoombom.
Aanleiding daartoe is het
belastingsvoordeel die de minister wil
bieden aan Vlaamse bedrijven die hun
tewerkstelling op peil houden. Het Waals
gewest is daar niet voor te vinden. Voor
Wallonië houdt de maatregel, behorend
•

Met Europese subsidies op zak,
lol<ken zowel Henegouwen als NoordFrankrijk West-Vlaamse bedrijven naar
hun regio. Een bijkomend probleem is dat
er te weinig industrieterreinen zijn in het
„milieubewuste" West-Vlaanderen. Komt
daar nog bij dat de kxjnkosten er veel
hoger liggen dan in Noord-Frankrijk.
Terwijl Wallonië West-Vlaamse bedrijven lokt, kan het niet aanvaarden dat
Vlaanderen de vennootschapsbelastkig
veriaagt. Nochtans draagt Vlaanderen
voor een kleine 50%, Bmssel voor 35,8 %
en Wallonië slechts voor 15,4 procent bij
tot de opbrengsten van de „federale"
vennootschapsbelasting.
Deze cijfers blijken uit een antwoord van minister van Financiën IVIaystadt op een pariementaire vraag van VUkameriid Geert Bourgeois. Dat het Waals
gewest - dankzij Europese subsidies Vlaamse bedrijven kan afsnoepen, terwijl
Vlaanderen zelf geen fiskale maatregelen
kan treffen, doet vragen rijzen over de
ekonomische en monetaire unie.
Het Waals parlement wordt ondergebracht in een bestaand gebouw in
het Hospice Saint-Cilles aan de Crognon in
Namen. Het halfrond wordt gebouwd
volgens het Brits model waartDij de parlementsleden tegenover elkaar zitten.
Eerder had de Naamse bevolking in een
referendum het projekt-Botta massaal
verworpen.
PSC-voorzitter
Ch.F.Nothomb
nodigt Ecoto uit bij de Waalse kristendemokraten aan te sluiten. Ecolo gaat
daar niet op in. De megalomane en weinig taktvolle PSC-voorzitter merkte daarbij aan dat de Waalse groenen gedoemd
zijn te verdwijnen. Hoogmoed komt
steeds voor de val.

tot een federale materie, een
belangenvermenging in en dient het als
voorbode voor de splitsing van de
vennootschapsbelasting. Die
argumentatie kan Van Rompuy niet
overtuigen. Als Wallonië niet ingaat op
de maatregel wil hij daar „institutionele
gevolgen uit trekken. "Benieuwd wat deze
gevolgen moge zijn.

DOORDEWEEKS

Exit Antwerpen 94
De Antwerpenaar Mare Van Peel, de nieuwe voorzitter van
de CVR ziet geen heil meer in „Antwerpen 94" De
gemeenschappelijl<e lijst waarmee CVR VU en enkele
onafhankelijken een dam wilden opwerpen tegen het
Vlaams Blok, kon het verhoopte elektorale sukkses met
waarmaken. Volgens Van Peel werden er onvoldoende
inspanningen gedaan om het projekt aan de basis uit te
leggen. Toch wijst hij nog op andere oorzaken . „Uit de
mislukking van Antwerpen 94 is gebleken dat een partijstruktuur met op de valreep kan worden veranderd met
het binnenhalen van namen of het opzetten van nieuwe
strukturen."

•

V A N CREIVTBERIGEIM
Paul Nan Grembergen (VU), fraktieleider
in het Vlaams parlement, had een verkennend gesprek met Guy Verhofstadt
(VLD). Beiden evalueerden de Federale
en Vlaamse politiek in het algemeen. Er
werd ook nagekaart over de positie van
de Vlaamse instellingen op basis van het
konfederale tienpuntenprogramma van
de VU enerzijds en de recente toespraak
van Verhofstadt in Gent, anderzijds.
Met Van Grembergen erkent Verhofstadt
dat de federale politiek hoe dan ook de
Vlaamse belangen niet dient, zowel op
sociaal-ekonomisch als op maatschappelijk vlak. De huidige federale regering van
premier Dehaene en de socialisten, zo
oordelen beide politici, is niet meer dan
een konservatief gegeven dat Vlaanderen
belet te evolueren zoals in Nederland en
Denemarken. Verhofstadt komt tot deze
analyse vanuit een ekonomische invalshoek. Van Grembergen, daarentegen, legt
eerder de klemtoon op het principiële,
nationalistische aspekt.
Paul Van Grembergen deelde voorts nog
mee dat „Verhofstadt het konfederale
model
niet
ekspHciet
onderschrijft."„Maar", zo voegde de fraktieleider er aan toe, „in het proces van
staatshervorming wil hij wel een rol spelen. Vanuit een niet-principiële, pragmatische invalshoek ijvert Verhofstadt
alvast voor fiskale autonomie en voor de
federalisering van de Sociale Zekerheid.
Beide partijen kunnen dan ook initiatieven in die richting nemen."

gevraagd de weigering van de premier om
de voorontwerpen van kaderwetten aan
hem mee te delen, te schorsen. Hij eiste
daarbij een dwangsom van 1 miljoen per
dag. Het stootte Bourgeois vooral tegen
de borst dat sommige drukkingsgroepen,
adviesorganen en parlementsleden van de
meerderheid de voorontwerpen wel konden inkijken, terwijl het kamerlid dat niet
kon.
Het was de eerste keer dat de Raad van
State met een dergelijke vordering werd
gekonfronteerd. De Raad van State achtte
de vordering vanuit juridisch oogpunt
onontvankelijk : „Aangezien de voorontwerpen van kaderwetten voorbereidende beleidsinstrumenten zijn, moet de
regering in dit stadium van besprekingen
de teksten niet aan het parlementslid
voorleggen."„Overigens", zo beargumenteerde Baeteman, „gaat het hier niet
om een defintieve tekst en kan hij aldus
nog gewijzigd worden."
Geert Bourgeois merkt daarbij op dat
deze aangelegenheid vanuit juridisch
oogpunt zeker nog moet bestudeerd worden door specialisten publiek recht. Het
kamerlid wijst er ook op dat de weigering
vanuit politiek oogpunt onaanvaardbaar
blijft. Hij stelt dan ook voor om een
symposium over de werking van de Kamer te organiseren. „Om de parlementaire demokratie te herstellen", aldus het
Izegemse kamerlid „is een wijziging van
het kamerreglement aangewezen." Bourgeois zoekt hiervoor steun bij jonge kamerleden van andere partijen.

SINN FEIN
I?AAD VAN STATE
De eerste voorzitter van de Raad van
State, Gust Baeteman, heeft met een
arrest de vordering van volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois afgewezen.
Het VU-kamerlid had de Raad van State

Maandag 10 juni startten de vredesonderhandelingen met betrekking tot de
„Iers-Britse"kwestie. Sinn Fein, de vermeende politieke vleugel van de IRA, is
niet uitgenodigd omdat het IRA zich niet
vooraf tot een staakt-het-vuren heeft ver-

In opdracht van het kommunikatiebureau Slangen & Partners, dat de
verkiezingskampagnes van de CVP verzorgt, zal om de twee maanden een
enquête worden gehouden onder de
Vlamingen. Er wordt onder meer gepeild
naar het vertrouwen van de Vlamingen
In diegenen die hen besturen. Na een
eerste peiling blijkt dat de Vlamingen
beduidend meer vertrouwen hebben in
de Vlaamse overheid dan in de federale
overtieid.
Naar aanleiding van de blokperiode werd een aantal bekende Vlamingen naar hun studentenverleden gevraagd. Bert Anclaux bleek een notoire
brosser te zijn, vandaar dat hij zich op
een examen van prof had vergist. Belangrijker is dat hij zich niet van partij
heeft vergist.

Stoelendans bij CVP
en VB.

2

l^rp/nyup 6-jf_

bonden.
Op een perskonferentie in Brussel beweerde de vice-voorzitter van Sinn Fein,
Pat Doherty „dat Sinn Fein het IRA niet
is". Doherty haalde zwaar uit naar de
Britse regering die Sinn Fein en het IRA
als één pot nat beschouwen. Toch kan
Doherty niet instemmen met een voorafgaand wapenbestand van het IRA. Deze
Britse eis aanziet Doherty als overantwoord en bovendien als voorbarig ; „Wij
hebben geen probleem met het afgeven
van wapens, maar dat moet dan gelden
voor iedereen. Overigens moet het wapenbestand in het totale onderhandelingspakket zitten".
Voor Sinn Fein is de ,ontwapeningseis"
niets anders dan een vertragingsmaneuver van de Britse regering. Dat gold
evenzeer ten aanzien van de onlangs
gehouden Noordierse verkiezingen voor
een Forum van politieke onderhandelaars. Sinn Fein kaapte tijdens deze verkeizingen een suksesvolle 15% van het
aantal stemmen weg. En toch wordt ze
niet uitgenodigd op het vredesoverleg.
Over dat vredesoverleg merkte Doherty
het volgende op; „Er is nog niet eens een
akkoord over de agenda. Terwijl wij een
intense dialoog willen tussen alle nationalistische partijen om zo tot een nationale consensus te komen. Dat kompromis moet konstitutionele veranderingen inhouden. We willen daarvoor de
steun van de Europese gemeenschap."
Doherty ging alvast praten met buitenlandminister Eric Derycke (SP) en met de
Labour-haktie van het Europees parlement. Allicht is het wachten op Tony
Blair vooraleer het vredesoverleg enige
kans op slagen biedt...

KOERDEN
Talrijke minderheidsgroepen stonden
deze week in de belangstelling. De Koer-

Se non è vero...
JNieuwe voorzitters waren nog niet gekomen of
gegaan, de ozonkoncentraties niet dodelijk hoog, een
schietgevecht over een fruitkorf moest nog gebeuren.
Het ontploffen van de Ariane 5-raket kwam voor de
media dan ook als een godsgeschenk uit de hemel
vallen: was ze niet ontploft, er ware geen nieuws
geweest. Wij menen evenwel te weten dat dit explosief
nieuwsfeit niettemin een lang op voorhand gepland
evenement was. 80 onverzekerde miljarden fr. schiet je
immers niet zomaar uit de lucht, laten we wel wezen.
Nee, het zogezegd falen van dit Europees projekt is te

herleiden tot een uit de hand gelopen kommunautaire
dialoog tussen Vlaanderen en Wallonië. Het begon
allemaal enkele weken geleden, in Oslo, bij het
songfestival. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld dat
de Vlaamse minister-president, in naam van heel
Vlaanderen, Lisa del Bo een hartenaas onder de riem
kwam steken. Wallonië op z'n kop omdat Van den
Brande zo openlijk in zijn kaarten had laten kijken: als
een Vlaming naar het songfestival gaat, dan heeft
Wallonië daar niets mee te maken.
De Waalse pers, ook op zoek naar nieuws, schreeuwde
moord en brand over zoveel eigengereid optreden.
Het kwaad moest uitgeroeid worden, met wortel én
tak. Over de manier waarop vonden onze Waalse

buren inspiratie bij, opnieuw, de Vlaamse hitparade.
Stond daarin immers niet een nummer met de welluidende tekst 'Satelliet Suzy, telkens als ik U zie ...'?
Zonder satelliet geen Van den Brande op de Vlaamse
buis te zien. En al droeg de Ariane 5 officieel geen TVsatellieten met zich mee: zeker is zeker.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de zelfvernietingsdozen van het Waalse Etca werkten. Het
mocht niet anders zijn! Vrijwel onmiddellijk na de
ontploffing kondigde federaal minister van Wetenschapsbeleid Ylieff aan dat België geld zal blijven
investeren in de ruimtevaart. 'Satelliet Lukkie, telkens
ik U niet zie!'
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den vormden daar geen uitzondering op.
Naar aanleiding van de VN Habitat-top in
Intanbul, handelend over de stedelijke
problemen, schreef Filip Rogiers in de
wekelijkse Zaterdag-bijdrage van De
Morgen, De Bijsluiter, een schitterend
stuk over de Turkse mega-stad Istanbul.
Daarin kaartte Rogiers ook het Koerdenprobleem aan. Want onrechtreeks vormt
de Turks-Koerdische oorlog een tijdbom
onder de uit zijn voegen tredende megastad. Istanbul beschikt immers over 15
miljoen inwoners en verwacht wordt dat
de migratie nog zal toenemen. Zo verplicht de Turkse regering de Koerden uit
Zuidoost-Anatolië naar Instanbul te emigreren. Sinds 1993 heeft het Turkse leger
drieduizend Koerdische dorpen platgebrand om de Koerden uit de greep van het
PKK te houden en ze naar het door de
Turkse regering „kontroleerbare" Istanbul over te plaatsen. Van alle migranten
uit het binnenland zijn de Koerden er het
beroerdst aan toe. De meesten onder hen
komen terecht op de vuilnisbelten in de
uiriopers van de stad. Van kontrole gesproken...

CATALONIE,
BASKENLAND...
In een vrije tribune in De Standaard van
maandag 10 juni brak de konstitutionalist
em.prof. Robert Senelle een lans voor de
vorming van echte deelstaten in het Belgisch federaal model. „In vergelijking met
de echte territoriaal gebonden deelstaten
in Spanje, Zwitserland, Canada, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika", aldus een
verbolgen Senelle, „zitten de drieste Belgen met gemeenschappen en gewesten
opgescheept."
Senelle stipte ook aan dat de Basken en
Catalanen in het Spaanse regeerakkoord
met de Partido Popular „een enorme buit
in de wacht hebben gesleept. "Dertig %
van de geïnde belastingen zal door Madrid aan de autonome regio's worden
teruggestort. Wat de personenbelasting
betreft verkrijgen deze regio's ook konkurrerende bevoegdheden en zijn ze bevoegd voor vrijstellingen, verminderingen en aanslagvoet. Alle administraties
van de centrale macht verlaten het territorium van de autonome gemeenschappen. Deze gemeenschappen krijgen ook
een onrechtstreekse, maar niet onbelangrijke inbreng in de Europese besluitvorming. „Voor wie de toekomst van het
federale koninkrijk België tegen het jaar
2000 veilig wil stellen", besloot de professor, „houdt de evolutie in Spanje een
kostbare aanwijzing in."
Het moge hierbij duidelijk zijn dat ook de
inbreng van de volksnationalisten een
kostbare aanwijzing inhoudt...

•

...EN DE VLAAMSE
REGERING

volle te betrekken bij de standpuntbepaling in de Europese Raad van Ministers".

Intussen zitten het Vlaams parlement,
noch de Vlaamse regering, noch de
Vlaamse partijen stil. Van dag op dag
nemen de konfederale voorstellen en initiatieven toe. De VU kiest resoluut voor
het konfederalisme. Er is de konfederaalpragmatische piste van een deel van de
VLD. Ook de „Vlaamse" CVP, met minister-president Van Den Brande op kop,
zit op een konfederale lijn. En ook de SP
in het Vlaamse parlement heeft een konfederaal initiatief ondersteund. Zo dringt
de Vlaamse regering, op aansturen van
het Vlaams parlement, er bij de federale
regering op aan „om de deelgebieden ten

Het voorstel is afkomstig van de VLD'er
KarelDe Gucht en werd door het Vlaams
parlement aanvaard met 102 stemmen
voor. Er waren slechts 16 onthoudingen,
voornamelijk afkomstig van het Vlaams
Blok, voor wie het voorstel niet ver
genoeg ging, waardoor de partij hoopt
dat het Vlaamse volk, voor wie ze zoveel
achting heeft, de wapens zou opnemen.
Het voorstel komt hierop neer dat Vlaanderen - voor wat zijn bevoegdheden betreft - een aparte of gesplitste Europese
stem zou krijgen, ook als Wallonië het
daar niet mee eens is.

|
|

Ariane 5 ontploft

kening van de voorzitter én die van zijn
nieuwe vlam te maken. De meeste hoofdartikels spraken weliswaar van 'moed',
'respekt' en 'begrip', maar de eigenlijke
verslaggeving had dat, op z'n zachtst
gezegd, zo niet begrepen. Foto's van oud
en nieuw figureerden naast straatinterviews uit Oosterzele, waar van Hecke burgemeester is. Zelfs in het privé-leven van
Willy Claes, Leo Delcrolx en Louis van
Veithoven werd minder gekoterd, terwijl
deze heren toch verdacht werden van wél
strafbare feiten.
Overspel is al geruime tijd uit het strafrecht verdwenen, zij het misschien niet bij
Blok
zijn
maar
omdat
Frank
„beschikt
over
Karel Dillen heeft vorige week zaterdag
de C-VR of althans een gedeelte daarvan.
de nodige eigenschappen om geen wazijn ontsiag gegeven ais voorzitter van iiet
De meeste CVP-reakties na Van Heckes
zige overgangsfiguur te zijn." Daarmee
Vlaams Biok. De voorzitter-voor-het-leven
ontslag waren van 'betreurende' en 'drawas ook de maat van Dewinter en Ankoos een VB-kongres over demokratie om
matische' aard, maar sommigen, zoals die
zijn opvoiger. Frank Vanhecke, in de voor- nemans genomen.
van
gewezen premier Mark Eyskens, geIn feite had de voorzitterswissel bij het
zittersstoel te Inelpen. Dilien stond 18 jaar
tuigden
dan weer van enig leedvermaak.
Blok op geen slechter moment kunnen
aan het hoofd van het Biok.
Een
gescheiden
man aan de top van een
vallen. Althans niet voor het Blok zelf. Het
'Het voik besiist' heette het op het Biokchristelijke
partij
kan, anno 1996, moeilijk
nieuws
van
Dillens
aftreden
was
enkele
kongres. in feite was het Dilien die betot
niet.
dagen
op
voorhand
zorgvuldig
gelekt
in
sliste, niet de kongresgangers, iaat staan
Naar buiten toe was de CVR onder Van
de pers en het zag ernaar uit dat het Blok
het volk. En Dillen heeft beslist dat de
Hecke, nochtans gestart met een vergedurende meerdere dagen vette kranBruggeling Vanhecke de komende drie
nieuwingsoperatie. Die wierp vruchten af.
tekoppen zou gaan halen. Maar dat was
jaren aan het hoofd van het Blok staat.
Onder meer Paul Staes, Herman Schugerekend buiten die andere Van Hecke,
Vanhecke is partijlid van het eerste uur en,
Johan Van Hecke. De CVP-voorzitter wist eremans en assisenpleiter Jef Vermassen
net ais zijn mentor, Europees parlementslieten zich het CVP-gedachtengoed welhet 'cordon sanitaire' rond het Blok te
lid. Tijdens zijn maidenspeech toonde hij
gevallen.
Maar ook over nieuwe samenhandhaven
door
zelf
op
te
stappen
en
zo
zich meteen van zijn beste kant: de rechlevingsvormen,
buiten het traditionele
met
alle
aandacht
te
gaan
lopen.
ter. Moskeeën, soukhsen kasbahs horen in
huwelijk, leek binnen de CVP gepraat te
Aanleiding van het opstappen van de CVPVlaanderen niet thuis, immigranten zijn de
kunnen worden. Teveel waarschijnlijk.
voorzitter waren 'privé-problemen', lees:
oorzaak van kriminaliteit en de C-130 is
Van Heckes opvolger ad interim, de Anteen echtscheiding en 'een nieuw lief'.
een ideaal vervoermiddel voor dit zootje
werpenaar Mare Van Peel, heeft al te
Johan Van Hecke vreesde, na een voor
ongeregeld. Deze fijnzinnige taal moet
kennen gegeven de vernieuwing vooringewijden niets aan het toeval overDillen als muziek in de oren geklonken
latend, artikel in Knack dat de voltallige lopig te willen voortzetten. Zelf is hij waarhebben: de voorzitter-stichter wilde een
schijnlijk geen kandidaat om zijn voorpers zich op de smeuïge affaire zou werpitbull als opvolger, geen schoothondje.
ganger definitief op te volgen. Namen die
pen.
In
de
officiële
mededeling
van
zijn
Met de keuze voor Vanhecke fnuikte Dillen
daarvoor genoemd worden zijn Luc Marontslag rekende de CVP'er erop dat ,,in de
tegelijk de voorzitter-ambities van zowel
tens Qn ... Van Hecke zelf. Al lijkt het even
Philip Dewinter als Gerolf Annemans. Bei- beste deontologische traditie van de
vreemd een gescheiden CVPvoorzitter te
Vlaamse en Belgische pers het privé-leven
den hadden reeds, al dan niet expliciet, te
herverkiezen op een gezinskongres, als
kennen gegeven Dillen te willen opvolgen. van een politikus volledig gescheiden kan
een nieuwe Vlaams Blok-voorzltter letblijven van zijn politiek mandaat (...)".
De gewezen voorzitter legde aan zijn puterlijk aan te duiden op een kongres over
Een serieuze misrekening, zo bleek. Door
bliek uit waarom hij niet voor één van
de aankondiging in de vroege voormiddag demokratie.
beide had gekozen. De reden was niet,
de wereld in te sturen hadden de kranzoals die malafide pers wel wilde doen
teredakties
ruim de tijd om zelf de regeloven, omdat er twee vleugeis in het
(gv)

P enkele dagen tijd verloor het Vlaamse partijlandschap
twee voorzitters. Karel Dillen vindt het welletjes
geweest, Johan Van Hecke verkoos op te stappen vooraleer
het welletjes werd.

O

Vanhecke komt,
an He€ke gaat

stof tot spreken
Parlementaire vragen over dieren duiken
bij grote regelmaat op in het 'Bulletin van
vragen en antwoorden'. De bedoeling van
de vraagsteller is meestal het voorkomen
van dierenleed. Bij de vraag Mare
Verwilghen (VLD) is dat niet anders. Hij
had vernomen dat het Belgische
warmbloed-paard-bestuur vragende partij

is voor het brandmerken van jonge
paarden als voorwaarde om opgenomen
te worden in het stamboek. Heel wat
fokkers en veeartsen verzetten zich tegen

• WETSTRAAT

•

at het Parlement het er in de publieke opninie
bekaaid vanaf brengt ligt niet aan de
werkkracht van de VU-kamerfraktie. Integendeel.

Geduld en
werkkracht
In de wandelgangen was het afhaken van
de CVP-voorzitter Van Hecke het gespreksonderwerp nummer één. Hoe
vreemd wanneer dageÜjkse menselijke
realiteit plots de beschermde en wereldvreemde muren van een Parlement binnendringt!
Karel Van
Hoorebeke

Maar ook beangstigend hoe je - bijna
fysiek - aanvoelt hoe meedogenloos en
staalhard het er bmnen een politieke
familie aan toe kan gaan. Woorden van
„begrip" kunnen vaak moeilijk de nauwelijks verholen eigen ambities en het
berekenen van nieuwe kansen verhelen.

deze praktijk. Vraag aan
Landbouwminister Pinxten was dan ook
of hij 'in kennis gesteld werd van de
tegenargumenten van het brandmerken'.
De VLD'er kreeg een antwoord dat hij zelf
nooit had kunnen bedenken. „Het enige
mij bekende bezwaar tegen brandmerken
is dat het een pijnlijk ingreep is." Pinxten
besluit dat verdoving aangewezen is.

DE PERS
Merkwaardig ook hoe de pers, terwijl er
nog zo goed als niets gezegd of geschreven was, bijna tot „schuldige" werd
uitgeroepen.
Steeds vaker moeten joernalisten het ontgelden. Een vreemde situatie. Men wil
wel zoveel mogelijk persaandacht („covering" in de vaktaal) voor de eigen
initiatieven, voor zijn tussenkomsten tijdens nachtelijke debatten, voor soms zinvolle of vaak nietszeggende voorstellen.
Het aantal vierkante cm wordt uitgemeten, de beelden gechronometreerd...

Kwistig probeert men „primeurs" te verspreiden om zo wat goodwill bij de persjongens te kreëren. Maar, o wee, wanneer
een oplettende joernalist het durft wagen
plots iemand van zijn „piëdestal" te halen. Talrijk zijn de woedende telefoontjes
en brieven vanuit kabinetten, sekretariaten of frakties naar de „onbekwame
joernalisten" die het aangedurfd hebben
zich wat cynisch of kritisch over deze of
gene politikus uit te laten!
Ondertussen bleef het in de Kamer geduldig wachten om over de officiële teksten van de kaderwetten te kunnen beschikken. Het maakt het werk van parlementsleden en medewerkers er niet
eenvoudiger op. De regering tracht immers haar agenda aan de Kamer op te
dringen. Het VU-protest bij de Raad van
State mocht niet baten: een gemeenteraadslid heeft méér rechten dan een
volksvertegenwoordiger.
Eerstdaags worden de volmachtwetten
gedrukt en rondgedeeld, om daarna zo
vlug mogelijk door de kommissie te worden gesluisd. Nog voor het einde van deze
maand moet de goed-geoliede stemma-

Budgetkontrole 1996:
slag In het water!
In de Kamerkommissie van Financiën en
Begroting wordt deze weel< de iDudgetkontrole 1996 behandeld. VU-Kamerlid
Hugo Olaerts heeft in zijn tussenkomst
de regering niet gespaard.
Vooreerst klaagde hij de laattijdigheid van
het indienen van het ontwerp aan. De
regering was Immers wettelijk te laat, wat
ook het Rekenhof bezwaarde in haar
werkzaamheden. Vervolgens werden de
uitgangspunten aangaande ekonomische
groei aangekaart. De regering gaat in deze
budgetkontrole nog uit van 1,5% groei in
1996. Alle financiële analisten zijn het er
echter over eens dat we zelfs dat cijfer in
1996 nooit zullen halen. Een groei van 1%
is veel realistischer. Doordat de regering
uitgaat van een hogere groei, draait men
de bevolking een rad voor de ogen. Want
als de groei lager uitvalt, zijn extra-maatregelen nodig, die de regering wel zal
nemen met een kaderwet, lees volmachten
Wat de maatregelen zelf van de budgetkontrole betreft, was de kritiek van
Olaerts bikkelhard. In de Kamerkommissie
had minister van Begroting Herman Van
Rompuy (CVP) vorige week een indeling in
4 kategorieën gemaakt. Hugo Olaerts
weerhield deze vier kategorieën, maar wel
met andere benamingen. De eerste ka-
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„one shots" of eenmalige maatregelen
Hieronder vallen de rekuperatie van een
reserve door het RIZIV en extra-opbrengsten door een beter schuldbeheer, via de
Staatsbon, die binnenkort uitgegeven
wordt. In een derde kategorie deelt
Olaerts de gelukstreffers in. Extra-opbrengsten door het intrekken van een
bankbiljet en arbitrages van goud tegen
deviezen worden door de regering valselijk voorgesteld als ,,begrotingsmaatregelen". De laatste kategorie betreft de
„loze woorden", waarin de opbrengsten
van een betere strijd tegen de sociale
fraude worden opgedeeld. De regering
denkt hiervoor 2,3 miljard te verkrijgen,
zonder de minste garantie.
Een vernietigende ontleding van Hugo
Olaerts, die brandhout maakt van deze
budgetkontrole. In plaats van ernstige,
toekomstgerichte maatregelen te nemen
Hugo Olaerts
om ons land binnen te loodsen in de EMU,
beperkt deze regering zich tot kleine en
tegorie maatregelen Is voor de vu, in alle
inhoudsloze randmaatregelen. Overigens
eerlijkheid, ernstig te noemen. Een bekomt de verdeeldheid in de regering nogsparing van 10,2 miljard op de werkingsmaals tot uiting. De CVP wil verder gaan,
kosten van de ministeries en In de Sociale
maar de PS houdt dit tegen. Want de
Zekerheid lijkt alvast een ernstige ingreep.
Waalse
socialisten willen absoluut niet raToch stelde Olaerts de vraag in hoeverre
ken
aan
de verworvenheden van het verdie wel goed bedacht is door de regering,
leden,
besloot
Olaerts.
bijvoorbeeld qua konsekwenties naar perZeger Collier
soneel toe. Een tweede kategorie zijn

chine van de meerderheid haar werk
hebben afgerond zodat de regering tjdens
de zomervakantie rustig haar gang kan
gaan. Demokratisch is anders.
GEERT BOURGEOIS
Geert Bourgeois ging op zoek naar de
bestemming van kunstwerken die worden
gebruikt om successierechten te betalen.
Minister Maystadt gaf een uitermate duidelijk antwoord. Uiteindelijk blijken deze
werken, in overleg met de Vlaamse Gemeenschap, zich in Alden Biezen te bevinden en worden de Gewesten vergoed
voor deze „alternatieve" vorm van belastingsbetaling. Had de minister een volledig antwoord gegeven op een schriftelijke vraag die hem eerder was gesteld,
zou hem deze interpellatie gespaard zijn
gebleven.
Tijdens het vragenuurtje kloeg Bourgeois
de houding van de Brusselse politie tegenover
TAK-manifestanten
aan.
Vlaamse jongens en meisjes werden tijdens een solidariteitsbetoog met de Baskische bevrijdingsbeweging brutaal door
de Brusselse politie uit de manifestatie
gehaald.
KAREL VAN HOOREBEKE
Het Gentse kamerlid volgt het dossier van
het Kontrolekomitee op de Politie- en
Inlichtingendiensten op de voet. Hij interpelleerde de minister van Binnenlandse Zaken over de uitspraken van
luitenant-generaal De Ridder van de
Rijkswacht. Deze plaatste vraagtekens bij
het nut van de kontrole-komitees. Zoals
vaak wil de Rijkswacht liever geen pottenkijkers.
ANNEMIE VAN DE CASTEELE
De Fraktievoorzitter handelde een
drukke kommissie-agenda af. Een VLDvoorstel om de vakbonden te verplichten
een open boekhouding te voeren mocht
op steun uit de VU-hoek rekenen. Het
stuitte echter op verzet uit de meerderheid én Agalev.
Inzake het instellen van een verbod op
tabaksreklame daarentegen lagen de
kaarten anders. Samen met de meerderheid en de Groenen werd hier ondubbelzinnig de kaart van de volksgezondheid getrokken.
FONS BORGINON
Het Antwerpse kamerlid stelde de minister van Begroting vragen over de
nieuwe berekeningswijze van het Bruto
Binnenlands Produkt. Daarbij zou het
zwarte circuit mee in rekening worden
gebracht. De bijdrage van België aan de
Europese Unie zou als gevolg daarvan
met ettelijke miljarden stijgen.
Koen Van Caimere

Gezinsmodel op
maat van
Vlaanderen
• OPINIE

Mede ingegeven door ekonomische
strubbelingen in het algemeen en door
uitzichtloze spanningen op de arbeidsmarkt heel in het bijzonder, is er bevraging over het begrip arbeid. Aan de
vooravond van Rerum Novarum wist
voormalig ACV-topman Lindemans te
herhalen dat het klassieke scenario van
„full employment" tot een irreëel gegeven is verv^forden. Het begrip arbeid is
overigens al langer aan een herdefinitie
toe. Ontsporingen uit het verleden doen
tot op vandaag al te vaak nepaktiviteiten
voor een inkomen uit arbeid zorgen,
terwijl de inzet voor sociaal werk ongerespekteerd blijft en dus onbezoldigd.
Meer dan eens en terecht, werd het onder
de aandacht gebracht.
Bepaalde definities rond arbeid, die voorheen gebruikelijk waren, zijn aan herziening en afbouw toe; andere verdienen
op hun beurt dan weer een dringende
opwaardering. Vandaar de overweging of
alles wat sociaal nuttig is niet veeleer als
arbeid te beschouwen valt? Niet in het
minst is dit het geval binnen het brede
spektrum van de gezinstaken.
Nu de BGJG zijn 75ste verjaardag viert,
kan wellicht aan een moderne, geaktualiseerde versie van de gezinsinzet gedacht worden. Zo kan het instellen van
een sociaal pedagogische toelage (SPT)
op vrijwillige basis overwogen worden.
Naar keuze zou ze door één van de ouders
opgenomen worden zodat het in de praktijk neerkomt op een ouderschapsverlof.
Decennia geleden, zij het onder heel
andere voorwaarden, wenste men zo'n
spoor veeleer als achterhaald af te doen.
Al te zeer verwees het toen naar de
burgerlijke waarden uit de tussenoorlogse periode met haar idealisering van de
moeder aan de haard waartegen men zich
precies wenste af te zetten. Niet in het
minst vanuit feministische, emancipatorische hoek.
Ondertussen zijn we zovele jaren verder
en is het gelijkheidsbeginsel tussen de
geslachten omzeggens als voltooid verleden tijd te beschouwen. Morgen zal het
niet anders zijn, integendeel. De vrij evenwichtige participatie van meisjes en jongens in het universitair en hoger onderwijs bevestigt het gewijzigd rollenpatroon.
Voor de vrouw op de arbeidsmarkt is dat
niet anders. Ook op dit vlak heeft de
maatschappelijke slinger zijn werk gedaan. Decennia geleden was het gezin van
de éénverdiener bon ton en dominant.
Wanneer het kon, kultiveerde men het
burgerlijk ideaal van de thuiszittende,
zorgzame vrouw. Zeker indien er kinderen kwamen. Dit gezinsmodel is vandaag vrijwel kompleet verlaten, uit emancipatorische maar ook uit financiële over-

wegingen. Ingegeven door zowel de levensduurte als door de sterk toegenomen
materiële wensen worden in jonge gezinnen tweeverdieners, op gevaar af van
sociale marginalizering, als normaal ervaren.
Zo'n situaties kunnen voor heel wat spanningen en problemen zorgen. Dit is het
geval wanneer zich bovenop de werkdruk
nog eens de zorgen om kleine kinderen
voegen. Kinderen met hun ziekten, die
gezien de uithuizigheid als per definitie
zeer ongelegen komen, en met hun vragen om affektie, beslissend voor de latere
persoonlijkheid. Hoe zeer man en vrouw
zich ook inzetten om dit soort frikties
naar best vermogen te overstijgen, komt
het gezinsmodel met tweeverdieners onder heel zware druk te staan. Een verdere
gezinsuitbreiding wordt nog meer bemoeilijkt, uitgesteld en veelal afgesteld.
Het is één van de vele redenen voor de
sterk benedenmaatse benutting van de
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vruchtbaarheid. Met alle gevolgen vandien voor de ontgroening, de vergrijzing
en het hypotekeren van het repartitiestelsel als sluitstuk van de SZ.
Terwijl alle enquêtes onder jongeren telkens blijven herhalen dat een gelukkig
gezin met twee tot drie kinderen als een
topverlangen ingeschat wordt, beperkt de
realiteit zich tot een halvering van dit
patroon. Het is o.m. een afgeleide van het
gezinsmodel zoals het de voorbije decennia onder geëigende sociaal-ekonomische omstandigheden tot stand kwam,
maar dat blijkbaar voor een genuanceerde
bevraging moet openstaan vanuit een
gezinseffektenrapport.
Dit afgeleide model zou, tijdelijk en vrijwillig van aard, kunnen vervat zitten in
een betaald ouderschapsverlof voor man
of vrouw, dat in voorkomend geval en
tegen een verloning van zo'n 30 a 35.000
frank in de plaats komt van de gebruikelijke maandelijkse kinderbijslagen. Het

Ik ben een jongen die graag Het Nieuws
volgt, vaak tot ergernis van mijn huisgenoten die de deuntjes van de nieuwsberichten meer dan beu zijn. Ik krijg dan
verwijten te horen als „het Is toch altijd
hetzelfde" en „als je het eens gehoord
hebt is dat toch meer dan genoeg".
Vanwaar die drang, is mij een raadsel. Ik
heb het mij vaak afgevraagd. Als mijn
huisgenoten me weer eens jennen citeer ik graag Godfried Bomans. Van
hem Is de uitspraak over Het Nieuws:
„Er wordt nooit Iets nieuws gezegd. Er
wordt altijd Iets nieuw gezegd."
Bomans heeft gelijk, nieuwsberichten
zijn zelden Nieuws en proberen niet In
herhaling te vallen door het anders te
zeggen;

vormt een pluspunt in het opvoedingsprojekt; het is evenzeer een gezins- als een
kindvriendelijke optie terwijl het in afgeleide orde voor zowel een herverdeling
van de gezinslasten als voor een tijdelijke
herverdeling van de werkgelegenheid
voor jonge mensen zorgt.
Simulaties dienaangaande wijzen op een
haalbaar prijskaartje van slechts enkele
miljarden. Vergeleken met de omvang
van de jobherschikkingen die aldus tot
stand komen, lijken het niet meer dan
peanuts. Het is hoe dan ook de prijs die
Vlaanderen moet willen bijpassen wanneer het zelf, autonoom, voor een toekomstgericht gezinsbeleid wenst in te
staan.
Chris Vandenbroeke
De auteur is prof. aan de UG en Vlaams
parlementslid voor de VU.

• ACH ZO •
kondigt zich reeds wat nieuws aan dat
het andere genadeloos wegveegt. De
magistrale zelf-ontploffing van de Ariane 5 was wellicht hét duurste vuurwerk
van de eeuw maar ontlokte de wereld
niet meer dan een langgerekt Ooooh!
En dat was dat. Vooruit met de geit,
volgend onderwerp.
Wie op het einde van de week de film
van de gebeurtenissen nog eens terugdraait moet vastellen dat er steeds
veel is gebeurd, veel valt echter onmiddellijk van de tafel, slechts een paar
beelden blijven bij en gaan In de schuifjes van het geheugen. Op de zeef der

Het Nieuws
Neem nu de files. Eigenlijk weetje het al
wanneer het deuntje, de tune zo je wil,
inzet. Steevast de Welriekende Dreef,
Ternat, Massenhoven, de E 40 en ga zo
maar door. Verkiezingen In Israël, verkiezingen in Rusland; je kunt bij voorbaat Het Nieuws formuleren. Onweer
op komst? De beelden van overstroomde straten met zandzakjes in het
deurgat en de moddervegende brandweer liggen reeds klaar In je geheugen.
Als er op een dag dan toch eens wat
gebeurt draai je de knop om met de
uitroep-zucht: ,,Dat was nu nog eens
Nieuws!"
Is het u ook al opgevallen dat Het
Nieuws zo vlug oudbakken wordt, nauwelijks Is het op de buis geweest of er

Omdat beide
ouders veelal
buitenshuls
gaan werken
beperken zO
het aantal
kinderen.

memorie blijven bitter weinig goudklompjes liggen...
Best zo, denk je dan. Het leven zou
anders een hel zijn, geen mens kan al
deze dingen met zich meedragen want
te zwaar om torsen. Leed, moord en
brand, nieuwe dingen, moeilijke woorden, ongenoegen, vreugde, snert, ijdelheid, sukses; alles komt op de mens
af. En wat moet hij ermee?
Men zegt dat Het Nieuws de mensen
een wereldwijd gevoel van samenhorigheid geeft, je ziet hoe je evenknie in
Australië met een muizenplaag kampt,
hoe een Chinees traag over het Plein
van de Hemelse Vrede fietst, hoe een
Japanner naar zijn werk holt, hoe honderd mensen tegelijk In een moeras
verzuipen, hoe een Siamese tweeling

gescheiden wordt. En hoe een partijvoorzitter moet opkrassen omdat hij
buitenechtelijk en tot over de oren
verliefd werd.
Allemaal boeiend nieuws. Maar nogmaals, wat moetje ermee?
Wellicht is de mensheid In twee delen
op te splitsen, zij die Het Nieuws willen
horen en zij die dat niet willen. De
tweede soort lijkt mij de gelukkigste, zij
hoeft zich verder geen vragen te stellen. De andere soort, waartoe Ik mij
reken, is bestendig bezig: Hoe komt
dat? Waarom is dat zo? Waar moet dat
heen?
Eens die vragen opgelost gaat de iets
meer gevorderde nieuws-gebruiker een
stap verder door de berichtgeving van
de verschillende nieuwsdragers met
mekaar te vergelijken. Een tijdrovende
bezigheid want veranderen van spijs
zorgt ook hier voor meer trek.
Helemaal voltijds is de nieuws-gebruiker
bezig wanneer hij de waarheid achter
het bericht wil zoeken, weten waar het
vandaan komt, wie het gemaakt heeft,
wie het heeft verder verteld en of het
niet verzonnen is. Daar ben je uren mee
bezig, zeker nu de meeste TV-stations
Het Nieuws op de doorlopende rolprent
hebben gezet.
Toen onlangs een van m'n huisgenoten
me opnieuw vroeg wat er nu erg is aan
het niet kennen van Het Nieuws, had ik
daar niet meteen een passend antwoord op.
Nè Het Nieuws \N\st ik het. Dat er ergens
op de wereld iets gebeurt waarvan anderen op de hoogte zijn en jij niet is voor
een menselijk wezen de meest ondraaglijke gedachte.
Als dat geen nieuws is!
RiVsmus

e positie van de Vlamingen in de rand rond
Brussel gaat er niet op vooruit. De Vlaamse
rand verfranst verder, ook buiten de
faciliteitengemeenten. Gedeputeerde van de
provincie Vlaams-Brabant, Herman Van Autgaerden
(VU), stelde dan ook een Aktieplan op.
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De situatie
van de
Vlamingen In
de rand gaat
er niet op

vooruit

Met de gemeenteraadsverkiezingen van
1994 ging het Vlaams karakter van
Vlaams-Brabant verder teloor. In de faciliteitengemeenten haalden de Vlamingen in 1982 nog 36 procent van het aantal
stemmen. In 1994 daalde de elektorale
aanhang er tot 24 procent. De Vlamingen
worden met andere woorden een politieke minderheid m hun eigen gemeenten. De weerslag daarvan op de politieke
machtsuitoefening is desastreus. De gestage elektorale daling heeft er toe geleid
dat er in de „Zes" slechts twee Vlaamse
schepenen aktief zi)n.
Opvallend ook, is de zich uitbreidende
vefransing buiten de faciliteitengemeenten. In het arrondissement Halle-Vilvoorde veroverden de Franstahgen ruim
12 procent van de stemmen. In 1976
hadden 23 Franstahgen er een gemeentelijk mandaat. Dat getal is vandaag gestegen tot 44.

OORZAKEN

Herman Van
Autgaerden Is
Maar met een
konkreet
aktleplan voor
de rand rond
Brussel

i>

Voor wat de faciliteitengemeenten betreft
moet eerst en vooral gewezen worden op
het voor de Vlarmngen nadelige en konstitutioneel gewaarborgd facihteitenontwerp van 1988. Dat ontwerp is hoe dan
ook een uitnodiging tot de Brusselse
Franstahgen om zich m de rand te gaan
vestigen.
Maar, er is meer. Politieke kompromissen
hebben immers naast de bedoelde, ook
onbedoelde of onvoorziene gevolgen. Zo
wilden de onderhandelaars met de „pacifikatiewet"in de eerste plaats Happarten Cappart- toestanden vermijden. Wat
men niet had voorzien was dat de rechtstreekse verkiezing van het schepenkollege verdeeldheid zou zaaien tussen de
Vlamingen. Ook in de faciliteitengemeenten halen persoonlijke ambities vaak
de overhand op het algemeen, zeg maar,
„Vlaams" belang. In die gemeenten waar
sommige populaire Vlamingen op een
rechtstreeks schepenzetel rekenden, werd
het Vlaams eendrachtig belang dan ook
met de mantel der „mandaatliefde" bedekt. Voor twee schepenen lukte dat. De
anderen bleven in de kou staan.
Ontegensprekelijk speelt ook het uitblij-

VLAAMS-BRABANT

ven van de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde een
nefaste rol, en dit ten aanzien van de
gehele provincie Vlaams-Brabant. Door
het uitblijven van de splitsing hebben de
Franstahgen er immers alle belang bij om
hun elektoraat in de „Brusselse achtertuin" te mobiliseren. Overigens wordt
daardoor ook de aandacht van de weinig
territorialiteitsgevoehge Franse gemeenschapsregering aangescherpt Zo subsideert deze regering sinds 1988 het Franstalig blad Carrefour, dat op 100.000
exemplaren in Vlaams-Brabant wordt
verspreid en dat de socio-kulturele band
tussen de Franstahgen wil versterken.
Carrefour dient bovendien als de elek-
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fransing Zeker als men rekening houdt
met het feit dat „Union" - net als de VU 5 zetels behaalde in de Vlaamsbrabantse
provincieraad Dat neemt echter niet weg
dat de VU'er Herman Van Autgaerden de
bevoegdheden Financien, Begroting én
de Vrijwaring en de versterking van het
Vlaams karakter van de provincie meekreeg. Meteen slaagde Van Autgaerden
erin om vanuit de provincie de taalwet
beter te doen naleven.

VAN AUTCAARDEN EN ZIJN
AKTIEPLAN
Vlaams-Brabant beschikt over talrijke
troeven. De provincie spreidt zich uit
over een oppervlakte van 2.106.15 km2.

Aktieplan Rand
totale ondersteuning van de Franstalige
eenheidshjst Union de Francophones dat
steeds meer Franstalige stemmen m de
niet-faciliteitengemeenten wegkaapte.

VLAAMSE REGERING
Tegenover de Franse gemeenschapsregering, vertoont de Vlaamse regering een
lankmoedige, vrijblijvende en weinig
overtuigende houding. Meer nog, de
Vlaamse regering laat zich kenmerken
door een onbegrijpelijke desinteresse.
In 1989 reeds, drong men vanuit het
kabinet Sauwens aan om als antwoord op
Carrefour een Nederlandstalig informatieblad in de rand te verspreiden. Nu pas,
zeven jaar later, wordt met 20 miljoen
Vlaams overheidsgeld de publikatie van
het eerste nummer van de Randkrant
voorzien. Hetzelfde geldt voor het projekt Vlabinvest, dat de Vlamingen via
woonsubsidies naar de rand moet lokken.
Zes jaar geleden eiste de VU de uitvoering
van het projekt. Nu pas zijn de eerste
bouwaanvragen goedgekeurd, nadat ze
op tergend langzame wijze door de verschillende administraties heen moesten.
Bovendien vraagt de VU sinds jaren dat
de Vlaamse regering een integraal aktieplan voor de Vlaamse rand zou uitwerken. Maar, tot nu toe blijven de
inspanningen van de Vlaamse regering tot
vage beloften beperkt.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Twintig jaar lang heeft de VU geijverd
voor de splitsing van de provincie Brabant. Eindelijk is het zover. Sinds 1 januari 1995 IS de unitaire provincie opgedeeld in een Vlaams-Brabantse en
Waals-Brabantse provincie. En dat is een
zegen voor de Vlaamse rand. Temeer,
daar naast de SP en de CVP ook de VU in
de Vlaamsbrabantse deputatie zetelt.
Daardoor kan de VU vanuit de provincie
een tegengewicht bieden tegen de ver-

heeft de laagste werkloosheid, de snelst
stijgende tewerkstelling en het hoogste
gemiddeld inkomen per inwoner. Het
heterogene Vlaams-Brabant is echter ook
de provincie met de grootste bevolkingsdichtheid en de snelst stijgende inwijking
uit de aanpalende regio's. Samen met de
verfransing zorgt dit voor bijkomende
problemen : de mobiliteit, de huisvesting
en de toenemende druk op de vrij talrijke
open ruimten.
In dat licht en tegenover de inertie van de
Vlaamse regering heeft Herman Van Autgaerden een Aktieplan voor de Vlaamse
rand rond Brussel opgesteld. De auteur
benadrukt daarbij dat de Vlaamse rand
moet beschouwd worden als een sociaalekonomisch onderdeel van Vlaanderen.
De synergie Brussel-Vlaams Brabant, aldus de gedeputeerde, behoort tot het
vroegere klassieke denken en kan met
langer beschouwd worden als uitganspunt voor het beleid.

KOMMUNAUTAIRE
PRIORITEITEN
Konkrete en zelfbewuste beleidsmaatregelen zijn op hun plaats. Van Autgaerden
wil voortaan duidelijk afstand nemen van
de halfzachte intentieverklaringen en eist
een kordate aanpak. Die aanpak situeert
zich in eerste instantie op het kommu
nautaire niveau. Op langere termijn moeten de faciliteiten worden afgeschaft.
Dankzij Van Autgaerden heeft de deputatie deze eis onderschreven, beseffend
dat de faciliteiten met tot integratie hebben geleid, maar eerder de tweetaligheid
van de Zes in de hand hebben gewerkt.
„Intussen", zo meent Van Autgaerden,
„moet de taalwetgeving worden verstrakt
en verfijnd. Ze moet duidelijk tot uiting
komen m het straatbeeld, in het bedrijfsleven en m de distributiesektor en de
kleinhandel. De Vlaamse regering dient
daarbij alsnog konvenanten af te sluiten

met de distributiebedrijven en met de
reklamesektor om tot sluitende verbintenissen te komen inzake het alleenrecht
van het Nederlands buiten de faciliteitengemeenten én het terugdringen van de
tweetaligheid binnen die gemeenten. Bovenal zou de taalwetgeving meer afdwingbaar moeten zijn, via strafrechterlijke vervolgingen."
Dat het kies-en gerechterlijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde beter
wordt gesplitst, hoeft geen betoog meer.
De splitsing is immers het ultieme middel
om de band met de Franse gemeenschap
te doorbreken, terwijl daardoor de Franstalige politici van een mogelijk kiespubliek worden afgesneden.

ANDERE PRIORITEITEN
Op maksimale wijze moet de Vlaamse
regering de met-bebouwde ruimten bewaren. Van Autgaerden wil ook het behoud van het landbouwareaal in de brede
Vlaamse rand, terwijl industrieterreinen
alleen kunnen aangelegd worden als zij de
mobiliteitsbeheersing met verder verstoren.
Uiteraard moet het Vlabinvest-programma worden geaktiveerd en versneld.
Het wordt ook tijd dat de Vlaamse regering het woondekreet aan het parlement ter goedkeuring voorlegt. Dat
dekreet steunt op de voorstellen van
Suykerbuyk (CVP), Van Vaerenberg (VU)
en Dielens (SP) en is gericht op het
tegengaan van de sociale verdringing in
de rand en het behoud van een eigen
identiteit.
Reeds dertig jaar lang financiert de
Vlaamse regering het Franstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten.
Daartegenover staat ze met in voor het
pedagogisch beleid. Dat moet veranderen
en m aansluiting bij het territorialiteitsbeginsel dient ook het PMS-toezicht ontrokken te worden aan het COCOF. In
afwachting van het afbouwen van de
Franstalige basisscholen, kan de Vlaamse
regering de sociaal-ekonomische integratie van de allochtonen bespoedigen via
kursussen Nederlands.
Tot slot is er het media -en kultuurbeleid.
De Randkrant zal op 135.000 eksemplaren worden verspreid en dient zowel
ter ondersteuning van de Vlamingen in de
rand als tot de integratiebevordering van
de mwijkehngen. Een permanente uitwisseling tussen de programma's van TVBrussel, Ring-TV en ROB is noodzakelijk.
De Vlaamse regering zou ook zendtijd
moeten kopen voor niet-kommerciele reklame op RTL en RTBf. De kulturele
centra zouden naast hun klassieke opdrachten ook een ombudsfunktie kunnen
vervullen.
(evdc)

Afscheidnemende
Raf Declercq
gehuldigd
Eind vorig jaar nam Raf Declercq ontslag
als lid van de gemeenteraad van KnokkeHeist. Raf, ondertussen 72 geworden,
maakte daarmee vrije baan voor een
jongere kracht in de persoon van Ann
Pattyn. Aldus kwam een einde aan een
politieke loopbaan die in 1964 was begonnen toen Raf voor het eerst een plaats
veroverde in de gemeenteraad, hij zou 31
jaar lang een vaste waarde blijven in het
plaatselijke politieke leven. In 1970 werd
hij ook provincieraadslid en in 1980
volgde hij in de kamer van Volksvertegenwoordigers Pieter Leys op. In 1985
verloor het arrondissement zijn kamerzetel, het zou tot 1995 duren eer Brugge
opnieuw een mandataris naar de Wetstraat stuurde.
Het was die mandataris, Jean-Marie Bogaert die onlangs op een bijeenkomst de
hulde- en danktoespraak ter ere van Raf
Declercq hield.

„GOED GEDRAG EN ZEDEN"

dZ^.
Dé resjfonalé VU-krant

11 daagse in
Diksmuide

Het programma-aanbod van de 11 daagse VlaanJ.-M. Bogaert: „Raf Declercq was een
i Kleine man, met je sleutel die op alle sloten past, geromanderen-Europa
2002 ziet er als volgt uit
goed volksvertegenwoordiger. Hij legde
Donderdag 27 juni om 18u. - Auditorium Uzich toe op de dingen die hij kende en waar i ceerde sleutelaar of sleutelende romancier, je staat beter
zertoren
hij zich gedreven voor inzette: kuituur,
i met je klauw, een leeuwenklauw die etterbuilen openklauwt.
middenstand en toerisme, maar vooral
Officiële opening van de tentoonstelling „Brussel
De verkiezingspropaganda van Raf Declercq was steeds wat biezonder, niet zelden
ook het gevangeniswezen, de jeugdbe(1695), voorloper van Gernika (1957)'" door Armand
werd zij verzorgd door talentvolle grafici. Hier een voorbeeld waarbij uit de
De Troyer, direkteur-generaal van de administratie
scherming en degehandikaptenzorg."
bijhorende tekst moet blijken om wie het gaat...
Kanselarij en Voorlichting (Ministerie van de Vlaamse
Boagaert haalde twee grote evenementen
Gemeenschap).
aan die de ernst illustreren waarmee
Declercq zijn mandaat verrichtte. Er was
anders. Marie-Thérèse - Trees - ofgewoon
\ Zaterdag 29 juni om 11 u. - Auditorium Uzertoren .
Maar de mens Declercq leefde niet van
de unieke studiedag op 25 november
moeke huwde met Raf straks in oktober
politiek alleen, hij is naast kunstkenner
Officiële opening van de tentoonstellingen
1983 over het kunstenbeleid en waar
vijftig jaar geleden. Bescheiden en slechts
ook kunstenaar. Op de eerste plaats be- ,,Jos Tysmans aan het Uzerfront" - Toelichting door
zowat de hele Vlaamse kunstenaarswezeer zelden vergezelde zij Raf bij officiële
oefende hij het wonderlijke ambacht van
Lode Franssens, voorzitter J. Tysmansmuseum.
reld op aanwezig was en in debat ging. Er
of officieuze momenten. Ooit beloofde
slotenmaker, hij publiceerde ook een no- „Vlaanderen vanuit de lucht" - Toelichting door
was de VNS-brochure Een nummer woriemand haar een paar nieuwe schoenen als
velle en een door de provincie bekroonde
Wim Robberechts, BRTN-cameraman en kunstfotoden, waarin Declercq op indrukwekze Raf wat meer in het openbaar zou
roman, bracht kunstenaars als Picasso en
graaf.
kende manier bekend en onbekend cijvergezellen. Neen, ze was niet zo vaak te
Dali naar Knokke en gaf korte tijd een
- „Frans-Vlaanderen" - Toelichting door Jean-Noël
fermateriaal over het gevangeniswezen in
zien op het voorplan, maar ze was er wel,
letterkundig tijdschrift uit.
Ternynck die ook z'n gedichtenbundel „Van gister
België had samengebracht. Maar vooral
heel nadrukkelijk, heel hardnekkig en heel
Tussendoor bleef zijn bekommernis uittoet vandage - D'hier è aujourd'hui" voorstelt.
was er de informatie die Declercq uit
optimistisch. Een optimisme dat ze samen
gaan naar door het gerecht geplaatste
; Zondag 7 juli om 20u.
ontelbare bezoeken aan gevangenen en
deelden."
jongeren, zo zette hij zich in voor de
ex-gevangenen had verzameld. Lovende
oprichting van het Brugse opvangcenTotaalspektakel op de Ijzerbedevaartweide.
Een menselijker toets kon Bogaert niet
woorden kwamen er toen van Lode Van
trum 't Laar.
bedacht hebben om de vrouw achter de
- Toespraal< door Bob Wezenbeek, direkteur VEV.
Outryve: „...wij hebben in zijn persoon
politikus te typeren.
- Klassiek openlucht-koncert door Kamerorkest Prima
iemand gevonden die er zal helpen voor
SCHOENEN VOOR MOEKE
Onze redaktie sluit zich graag aan bij het
La Musica o.l.v. dirigent Dirk Vermeulen.
zorgen dat België niet langer een achterlijk TREES
huldebetoon aan Raf en mevrouw De- Tussendoor optreden Geert Hoste
land inzake justitiebeleid blijft."
clercq.
J.-M. Bogaert: „De volksmond zegt dat er
Een van de mooie resultaten die op- Watersymfonie - dansende fonteinen - op de
achter elke politikus een sterke vrouw
IJzer.
positielid Raf Declercq mocht noteren
(mvl)
schuilt. Dit is in het geval van Raf niet
was het voor zich winnen van een Ka-Vuurwerk.
mermeerderheid om zijn wetsvoorstel
Inkom: 200 fr (vvk), kassa 300 fr. - ViP-plaats 1 000
voor de afschaffing van het bewijs van
Raf Declercq
fr,
goed gedrag en zeden te laten afschaffen.
leeft niet van
B Donderdag 11 juli om I1u. (tot I3u.) - Uzertoren
Het wetsvoorstel geraakte echter niet
politiek
Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
voorbij de doorgaans meer behoudsgealleen.
Ook
de
zinde Senaat.
Aperitief - beiaard-koncert door Geert Stubbe, stadskunst Is hem
beiaardier van leper.
Eventjes ging Declercq ook uit de bocht
genegen.
c» Info. Uzerbedevaartsekretariaat
door schepen te worden in het bestuur
tel. 051/50.02 86, fax 051/50 22 58.
van graaf-burgemeester Leopold Lippens
maar keerde uiteindelijk toch naar de VUschaapsstal terug. In 1994 hielp hij de VU
aan een schepenmandaat in datzelfde
Knokke.
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Arr. Aalst zet
Jan Caudron
in de bloemen
^

Frans-Jos
verdoodt
tijdens zijn
toespraaic.
Linies van hem
Jan Caudron.

Zo'n honderd militanten, voornamelijk
uit de arrondissementen Aalst en Oudenaarde, hebben vrijdag j.1. te Lede
gewezen kamerlid Jan Caudron in de
bloemen gezet. Samen met hem werden
nog zes andere verdienstelijke kaderleden
gehuldigd.
Het was een mooi feest, een groot weerzien, van zovele generaties die gedurende
veertig jaar de VU in het arrondissement
gestalte hebben gegeven.

EEN HEER VAN STAND
Frans-Jos Verdoodt beet de spits af met
een geestige toespraak waarmee hij bewees „het voorwerp" van zijn uiteenzetting door en door te kennen.
Verdoodt noemde Caudron „het typische
exponent van de opgang van de Volksunie: kolporterend militant, gemeenteraadslid, provincieraadslid,
schepen, volksvertegenwoordiger."
Caudron haalde bij de jongste parlementsverkiezingen niet meer de zetel die
door het arrondissement Aalst sinds 1961

bezet werd. In 1977 had Caudron dr. Van
Leemputten opgevolgd. Vorig jaar miste
Jan de overgang naar het Vlaams parlement, net zoals hij en de vierkoppige
VU-fraktie in Erpe-Mere, waar hij ondertussen tot gemeenteraadslid was verkozen, de bestuursmeerderheid had gemist.
Verdoodt legde er de nadruk op dat
Caudron de unieke, honderdjarige traditie in het arrondissement Aalst had
voortgezet, een traditie van het demokratisch, sociaal bewuste flamingantisme
dat met de daensisten was begonnen.
Verdoodt legde ook de nadruk op integriteit van de gevierde, zijn hang naar
verdraagzaamheid, zijn inzet ook in een
tijd waarin de VU van het arrondissement
op geen eigen mandataris in de Wetstraat
kan rekenen. Hij besloot door Caudron
„een heer van stand" te noemen.
Vervolgens kwam algemeen VU-sekretaris Laurens Appeltans aan het woord,
hij dankte namens het VU-partijbestuur
en verwoordde in een dozijn trefwoorden
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de eigenschappen van de gevierde. Appeltans loofde ook het werk van het hele
arrondissement. Meer in het biezonder
werd hulde gebracht aan, naast Caudron,
Wilfried De Metsenaere, Oscar De
Bruyn, Karel Van den Berghe, F.-J. Verdoodt, Toon Van Overstraeten, Joris
Vonck.
Allen mochten vanwege de partij een
oorkonde ontvangen met een toch wel
passend gedicht van René Verbeeck; De
grote stille taak, met de gekende en mooie
beginregel: „Vlaanderen, ook de stillen
werken aan u..."
Staatssekretaris Vic Anciaux herinnerde
in zijn toespraak de wijzen waarop hij Jan
Caudron in de Volksunie en elders had
leren kennen, maar vooral hoe hij hem als
parlementslid aan het werk zag. Anciaux
sprak zijn waardering uit voor de ernst
waarmee Caudron zijn werk steeds had
gedaan, zich vastbijtend m de dossiers die
hem nauw aan het hart liggen. Even werd
ook verwezen naar de strijd tegen het
gebruik van hormonen in de vetmesterij,
daarbij kwamen ook de aanwezige „hormonenjagers" Oswald Van Ooteghem en
Jaak Vandemeulebroucke even in beeld.
Maar Vic had ook woorden voor aanwezigen met wie hij in de voorbije jaren
op de barrikaden had gestaan.

VU steunt aktles
rond Beschutte werkplaatsen
De vu-werkgroep rond personen met een
handikap sluit zich aan bij de gevoerde akties
rond de Besciiutte Werkplaatsen.
Voor de vu staat het als een paal boven water
dat er in de huidige diskussie een principiële
ontkoppeling moet gebeuren van het inkomen dat een persoon met een handikap
haalt uit zijn loon en eventuele aanvullende
tegemoetkomingen die het verlies aan rendement goedmaken, en de integratietegemoetkoming. Voor de VU-werkgroep moet
dit inkomen minstens gelijk zijn aan het minimumloon. De integratietegemoetkoming
dient, zoals haar naam verduidelijkt, als hulp
bij de integratie van een persoon met een
handikap in het dagelijkse leven en mag dus
niet aangerekend worden als een vorm van
„loon". Indien dit wel gebeurt, dan schiet
deze tegemoetkoming haar doel voorbij en
faalt de overheid In haar integratiebeleid.
De huidige diskussie wordt eveneens extra
bemoeilijkt door de bevoegdheidsverdeling
die gespreid ligt over de Gemeenschappen en
de federale overheid. Het gevaar dat de
diskussie zal herleid worden tot een getouwtrek tussen de verschillende bevoegde
overheden over wie zal moeten instaan voor
de aanvullende, kompenserende uitkering is
niet gering. Voor de VU is het dan ook wen-
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AFLOSSING VAN DE WACHT
In zijn antwoord herinnerde Jan Caudron
aan zijn eerste stappen in de Volksunie.
Daarbij volgden anekdoten mekaar op,
gaande van zijn eerste mandaat in de
Aalsterse gemeenteraad, de provincieraad, de veelvuldige kolportages met
WIJ, de vijf dagen gevangenis tijdens
Leuven-Vlaams. Kortom in een mum van
tijd werd de hele film van de Volksunie,
haar suksessen en nederlagen, afdgedraaid.
Aan Jan Caudron en echtgenote Manen
Accou werd door arr. voorzitter Danny
Denaeyer een prachtig beeld als geschenk
gegeven, een werk van Lieven D'Haese.
De laatste toespraak werd gehouden door
Geert Verdoodt, voorzitter van VU-Aalst.
Hj wees er op dat een groep van jonge
mensen vandaag borg staat voor de voorzetting van het VU-werk en sprak de hoop
uit dat deze nieuwe hchting kan blijven
rekenen op de medewerking en de wijsheid van de oudere generatie.
De aflossing van de wacht wordt in Aalst
door een jonge generatie verzekerd.
Van dit geslaagde vriendenfeest; waar
„van alles genoeg" was: temperatuur,
bloemen, eten, drinken, toespraken, samenhorigheid; zal vooral onthouden blijven dat het Vlaams-nationalisme voor
veel mensen zeer veel betekent. Wellicht
kan het de aanzet vormen om over de
generaties heen van gedachten te wisselen
over haar inhoud en toekomst.
(mvl)

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - ANTWERPEN

selijk dat het gehele beleid rond personen
met een handikap onder één en hetzelfde
gezag valt, met name dit van de Gemeenschappen.
Tot slot zou de VU er willen op aandringen dat

er een grotere inspanning wordt geleverd
om mensen met een handikap te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit zodat er daadwerkelijk sprake zou kunnen zijn
van een integratie-beleid.

De plaats van KINESIST(E) wordt
openverklaard.
De plaats staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten.
Aanvangswedde • 63.646 Ir bruto per
maand De kandidaten moeten onderdaan zijn van één der lidstaten van de
Europese Unie. Leeftijdsvoorwaarde •
de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben
en de leeftijd van 45 jaar met overschreden hebben op 27.6.1996
Diplomavereiste : houder zijn van een
diploma van gegradueerde in de kinesitherapie, afgeleverd door een erkende instelling voor paramedisch hoger
onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of door een van regenngswege samengestelde examencommissie.
Er wordt een werfreserve aangelegd
met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Verplicht sollicitatieformulier en examenprogramma te bekomen op de 7'
Directie - Personeelszaken, Lange
Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen.
Inschnjvingsrecht: 100 fr (voor statutaire personeelsleden) 300 fr voor anderen. De kandidaturen moeten toekomen op het secretariaat, Lange
Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen, uiterlijk op 27.6.1996

In het kader van het projekt „Vlaanderen-Europa
2002" organiseert de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen twee aktiviteiten. Deze aktiviteiten
worden georganiseerd voor geïnteresseerden uit alle
provincies!
Op 30 juni 1996 organiseert FW-nationaal een
familietocht „Zingende Boot" van Gent over SintMartens-Latem en terug naar Gent. Op de boot
zang onder leiding van Gust Teugels en Renaat Van
Beeck.
c» Info: FW, 09/223.38.83
Op 7 juli 1996 organiseert FW-provincie Ant-

Fw OP reis
werpen een familie-uitstap naar Frans-Vlaanderen
met de bus, met o.m. een bezoek aan de lokalen van
Radio Uylenspiegel (Kassei) vanweer de Nederlandstalige uitzendingen de ether worden ingestuurd en de plechtige inhuldiging van het Nieuw
Vlaams Ontmoetingscentrum 't Kasteeltje. Te
Kaaster: kort bezoek aan de „Drie Maagdenkapel"
en bijwonen van de Guldensporenviering met
•
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plechtige overhandiging van het gerestaureerde
schilderij van de Drie Maagden. Sprekers zijn
Herman Suykerbuyck, ondervoorzitter van de
Vlaamse Raad en mevrouw Marie Gournay, de
burgemeester van Kaaster. Verder zang van 3 koren
en samenzang wordt geleid door Gust Teugels,
koreografie, volksdans en de Fransvlaamse troebadoers Joel en Klerktje.
<=©• Info: José Verbruggen (03/666.56.62), Lutgard
Vangramberen (03/449.56.62). Prijs: 980 fr.
(bus, warm middagmaal en broodmaaltijd)
storten op rek. nr. 645-5335053-88 van FWprovincie Antwerpen.

#

Brusselse politie
palet TAK hard aan
OPENBAAR CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - ANTWERPEN
GENEESKUNDIG PERSONEEL
Volgende bediening wordt openverklaard
met publieke oproep:
A.Z, MIDDELHEIM - Campus Middelheim
Dienst voor Mond- en Tandziekten en
MFC:
1 plaats van GENEESHEER-DIENSTHOOFD (groep A-1) voltijds.
De kandidaturen dienen op het secretariaat, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000
Antwerpen toegekomen te zijn, uiterlijk
op 1.7.1996.
Inschrijvingsformulier en volledige voorp
waarden te bekomen op de 7" Directie /
Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat
S
39 te Antwerpen. (Tel. 03/223.57.11).
Het inschri|Vingsrecht bedraagt 400 fr.
I

In een open brief aan Brussels burgemeester de Donnéa laakt Sven Gatz, VUlid van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, het hard optreden van de politie
tijdens de Vlaams-Baskische betoging van
zaterdag 1 jum j.l.
S. Gatz: „Ik wil wel protesteren tegen de
ongemeen harde aanpak van de TAKmilitanten, door uw politiekorps.
Men kan van mening verschillen over de
metoden van TAK om aktie te voeren.
Verleden zaterdag gebeurde alles echter
zeer rustig. Er was dus geen enkele aanleiding om in te grijpen en zeker niet op
de harde manier zoals dit gebeurd is.

OOST-VLAANDEREN
Dl. 18 juni NINOVE: Met WVCNinove naar Annevoie en Maredsous. Vertrek om 8u. (Centrumlaan), terug rond I 8 u .
Voor meer info en inschrijving (1.100 f r
leden, niet-leden: 1.300 fr.), tel.: Georges
De Coster 054/33.71.79.
^ Vr. 21 Juni NINOVE: VWG-Ninove
neemt deel aan Cultuurburo in de Plomblom te Ninove. Info bij C. De Coster (sekretaris), 054/55.71.79.
vr. 21 Juni DENDERBELLE: Gul
densporenkaarting Belotten; 4.000 f r vooruit -I- inleg + trofee. In zaal Cildenhuis,
Kapellestraat 56. Inschrijvingen vanaf 19u.
Aanvang om 20u. Deelname: 50 f r Org. VULebbeke-Wieze-Denderbelle.
' Za. 22 Juni GAVERE: 14de Zomerbarbecue van VU-Groot-Gavere. Vanaf
19U.30 In zaal Nova, Steenweg 82 te Asper
Inschrijven t o t 19/6 bij bestuur VU-Cavere
of Denise Goethyn (09/584.21.61. Kaarten
aan 500 f r , kinderen 250 Fr
^ za. 22 Juni SINT-CILLIS-WAAS: Romain De Grave vult belastingsaangiften in,
berekent en geeft raad. Van I5u.30 t o t
16U.50. Info: R. De Grave, Eeckbergstraat
20, St.Gillis-Waas, tel. 770.70.62.
zo. 23 Juni MELLE: Braadspitfeest
Vrij Melle i.s.m. VU-Melle. Vanaf 11u.30 in
het Hoeveke, Potaardestraat te Gontrode.
Volw. 400 f r , - I 2 j . 200 f r Inschrijven op nr
09/252.30.23.
ZO. SO Juni CENT: FW organiseert
een ,,Zingende Boot", van Gent naar SintMartens-Latem. Verzamelen om 13u.30 aan
Gordunakaai (Europahotel). Op de boot:
zang o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u.

Verschillende politiemensen konden het
niet nalaten aan de TAK'ers te zeggen
„dat dit de rekening was die hen voor
vorige akties gepresenteerd werd".
Bovendien werden, aldus Gatz, meerdere
betogers door de Brusselse politie mishandeld. Eén van hen werd zelfs in een
metro-station meegesleurd en afgetuigd,
tot omstaanders zelf ingrepen en de politiemensen koelden.
Vervolgens werden de TAK-militanten in
groep in een veel te kleine cel opgesloten,
waarna de verwarming onverbiddellijk
op de maximumstand gezet werd.
Gatz vraagt de burgemeester de zaak niet

Deelname: 360 f r , + I 2 u . : 200 f r , - I 2 j .
gratis, inschrijven vóór 15/6. Info en org.:
F W 09/223.38.83.
ZO. 7 Juli OUDENAARDE: Barbecue
In Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te
Melden. Deelname: 350 f r p.p., -12j. 200 f r
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde
i.s.m. vu-Oudenaarde.
zo. 7 Juli ZOTTECEM: Guldenspo
ren-etentje in het Ontmoetingscentrum
Leeuwergem. Van l l u . 3 0 t o t 15u. Deelname: volw. 400 f r , -12j. 250 f r (barbecue -ivoorgerecht). Org.: VU-Zottegem.
Vr. 12 juni WIEZE: Culdensporenkaarting Belotten; 4.000 f r vooruit + inleg
-I- trofee, in zaal Cildenhuis, Aalsterse straat
135. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang om
20u. Deelname: 50 f r Org. vu-lebbekeWieze-Denderbelle.

WEST-VLAANDEREN
Do. 13 Juni BRUGGE: Frans-Jos Verdoodt over het ADVN. Om 20u. in De Gulden
Spoor 't Zand 22 te Brugge. Org.: Inform a l va.
Za. 15 Juni WESTENDE: Iste Barbecue VU-Westende-Lombardsijde. Vanaf
19u. in Café Casino Westende (zonneterras), Essex-Scottishlaan 7 te Westende.
Gastspreker: Bert Anciaux. Deelname: 395
f r Inschrijven en Info: Chris Niville
(058/23.71.32)
Of
Lode
Maesen
(058/23.34.30).
Dl. 18 juni iZEGEIVl: Daguitstap naar
Gaasbeek. Org.: VVVG-lzegem.
Za. 29 juni ZWEVEGEIVI: Naar Brussel en het land van Breugel. Vertrek om
8U.30 aan Zwembad, Bekaertstraat. Met
bezoek aan het Vossenplein (oude markt),
Marollen, rondrit door Pajottenland en bezoek aan kasteel van Gaasbeek. Terug rond
25u. Voor info en inschrijving (1.000 f r
p.p.): Erik Maes (056/75.65.57, na 19u.),
Beatrix Bossuyt (75.81.65) of Blanca Rigole
(75.65.68). Org.: Vlaamse Klub Groot-Zwevegem.
zo. 30 juni BESELARE: 6de jaarlijkse vu-reis naar Clairmarais ofte Kommeres (Frans Zuid-Vlaanderne). Vertrek om
7U.15 stipt aan de kerk. Terug rond 22u.50.
Deelname VU-leden: 900 f r Voor info en
dagprogramma: vu-Beselare, Luk Hoflack
(057/46.78.55).
ZO. 30 juni IZEGEIU: Vlaams Huis,
13U.30: verzamelen voor wandeling te
Steenkerke. Org.: Wandelklub Vlaams Huls.

blauw-blauw te laten en een intern onderzoek in te stellen n.a.v deze incidenten.

Zo. 7 Juli DEERLIJK: 11 Julj-braadfeest in Gaverkasteel Deerlijk. Aperitief
vanaf l l u . 3 0 . Maaltijd om I 3 u . Deelname:
400 f r , 4-12j. 200 f r Kaarten bij bestuursleden of op het sekretariaat (056/77.72.47).
Org.: Vü-DeerlIjk.
•Vla. 8 juli LEDECEM: Teatervakantie in het Cultureel Centrum, Sint-Elooiswinkelstraat te Ledegem. Van 8 t o t 12/7.
Deelname: 1.900 f r , voor jongens en meisjes van 10 t o t 16j., dagelijks van 9 t o t I 6 u .
Opvang van 8 t o t 9 en van 16 t o t I 7 u . info
en inschrijving: Jeugddienst Vlanajo Izegem
(051/31.30.81) en Jeugddienst Ledegem
(056/50.90.13).
WO. 10 juli BRUGGE: 11-julivierlng.
Om 18u. akademische zitting in de gotische
zaal van het stadhuis. 19U.50 bloemenhulde
Grote Markt; 20u. zaal brouwerij straffe
Hendrik, Walplein: Vlaams-nationale zangavond o.l.v. Gust Teugels.
WO. 10 juli KORTRIJK: 15de Guldensporen-zangfeest. Om 20u. in de Stadsschouwburg Kortrijk. In het teken van
Borms- en Lutgartjaar Met Carine Viaene,
twee troubadours-duo's Erwin Busschaert
en Robrecht Vanhuyse, en Joel en Klerktje
(Fr-VI.); 5 koren; Westvlaams akkordeonorkest. Zangfeest o.l.v. dirigent Bert Peeters. Org.: vzw Guldensporen.
* Za. 13 juli BRUGGE: Om 20u. op het
Burgplein: slotmanifestatie van de Vlaamse
11 daagse. Org.: 11 julikomitee en Vlaanderen 2002.
ZO. 11 aug. IZEGEIU: Vlaams Huis,
15U.50: verzamelen voor wandeling in Kortemark (Werken). Org.: Wandelklub Vlaams
Huis.
Zo. 11 aug. DAlMiME: Braalvleesfeest in zaal Soetkin (naast kerk van Hoeke).
Deelname: 500 f r Org.: Vlaamse Kring
Damme.

LIMBURG
zo. 30 juni HASSELT: VU-Hasselt
organiseert luxe-barbecue vanaf 17u. in
Sterhof/Stevoort. Deelname (+ groente- en
fruitbuffet) 400 f r , - I 2 j . 250 f r info en
inschrijvingen: 011/25.70.36

9

door Mongolië en de Gobi-woestijn. Diavoordracht door Rosine Morael-Van Rompaye. Om 20u. in de Raaf, Withoeflei. Org.:
FW-Kalmthout.
Dl. 18 juni KALRITHOUT: Klelnkunstavond gebracht door de groep Arjaun.
Om 20U.15 In Taverne Cambuus, Heldestatiepiein. inkom 250 fr. Org.: FW-Kalmthout.
Za. 22 juni MARiEKERKE: Vlaamse
Kring neemt deel aan de I9de Vis- en
Folkloredagen. Stand in de Omgangstraat,
aan huisnrs. 24/26. Met lekkere visdelikatessen, scampis, maatjes; jonge klare,
wijn en frisdranken. Aan demokratische
prijzen. Inkom gratis. Ook op zondag 23/6.
Dl. 25 juni BERCHEiM: Wandelen
met F W en o.l.v. dhr Elaut in de Ufsiabuurt
met o.a. Begijnhof, universiteit en de ,,dames". Bijeenkomst op de Ossenmarkt om
18U.45. Vertrek om I 9 u . stipt. Deelname:
150 f r Inschrijven vóór 15/6. Dezez wandeling gaat ook door op 26/6.
Za. 29 Juni lUECHELEN: Kaas- en
Wijnavond van VU-arr Mechelen in de Parochiezaal, Torevenstraat te Kessel, vanaf
18U.30. Deelname 350 f r (kaasschotel + 1
glas wijn gratis).
i Zo. 30 juni KALMTHOUT: Naar de
Zingende boot te Gent. info: FW,
05/666.57.77.
ZO. 30 Juni BERCHEIM: Naar Zingdende Boot te Gent. Info: FW, 521.75.60
(na 18u.).
zo. 30 juni BOECHOUT: Vlaamse
Kring Boechout-Vremde neemt deel aan
,,Eindelijk onze dag", een dag voor gehandikapten. Jef van Hoof plein, vanaf 11u.
Pannekoeken en ijskreem worden verkocht
t.v.v. gehandikapten. info: Koen T'Sijen,
03/454.48.03 Of 02/219.49.30.

ANTWERPEN

Do. 11 juli HEIST O/D BERG: Met
alle Heistse flaminganten naar de Guldensporenviering op de Grote Markt te Brussel.
Mits inschrijven vóór 2/7 gratis busvervoer
heen en terug. Info en inschrijving:
015/24.80.86.

zo. 16 juni HEiST O/D BERG:
Vlaamse Kring Rodenbach gaat uit eten.
Verzamelen om 12u.30 bij voorzitter Van
Dyck, IMeerweg 21.
l«a. 17 juni KALMTHOUT: Trektocht

vr. 12 juni BERLAAR: Guldensporenviering om 20u. in de gemeentelijke
jongensschool. Met huldiging van komponist-dirigent Lode Dieltiens en feestredenaar Walter Luyten.
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Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum pakt uit met een gloednieuw kwartaaltijdschrift: Standpunten.
In elk nummer wordt een actueel dossier deskundig ontleed vanuit een Vlaams-nationale, pluralistische
es demonatlsche maatschappiivisle. In het eerste nummer nemen we U mee naar het Nederlandstalig
onderwijs in onze Vlaamse hoofdstad Brussel, in het volgende nummer analyseren we de recente

I

ontwikkelingen in de Europese Unie.

^

U kan zich abonneren door 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het VNS vzw.
Een proefnummer kan u aanvragen op het Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
(tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10).
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DE LOONSTAATVAN DE WETSTRAAT
Wat verdienen de Belgische politici? Waaruit bestaat hun ini<omen7
Hebben ze meer dan de collega's in de buurlanden? Een onderzoek.

EEN LAND NAAR KEUZE
Wat is de betekenis van de verkiezingen in Israël? En welke keuze
maken straks de Russen? Israël & Rusland: een stand van stemming.

WEEKEND KNACK
• AANBEVOLEN HUIZEN

Als de zuipende en kettingrokende Patsy verwierf Joanna Lumley
internationale faam. Nu in Weekend Knack.

•

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK
EN VACATURE, NU TE KOOP!

REIGERSNEST

WOONIDEE

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

het vakantiehuis waar
Vlaamse gezinnen
thuis zijn.

WIJ hebben hart en tijd voor U
Gordijnen en Overgordijen
De tseste merken, maken en plaatsen
20 jaar ervaring
Advies voor uw interieur

rustig gelegen t e midden van e e n groot duinengebied,
op nauwelijks 9 0 0 meter van het strand van St. Idesbald

voor alie informatie:
Prins Boudewijnlaan 3 9 - 8 6 7 0 Koksijde - tel 0 5 8 / 51 2 9 2 5

Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel. 052/41.15.73

NV JAN BREYDEL
Brugsesteenweg 1 0 8 - 8 4 6 0 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten
Het e n i g e restaurant uit d e streek dat durft zijn verse vis t e

tonen (zie toonbank ingang)

Brugge
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten
-"'"
Visassortiment 7 soorten
DeHaan .
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Tfionart + kreeft.

U bent van harte welkom bij

Brood- en
banketbakkerij
R DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALfTErr
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

f VSermees
JL /

Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

TeL: 03/231.35.83

HETSEN
Ejne midweek
superweekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pensioen, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koffie,
tevens fietsen ter beschikking etc...
6.500fr.per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

G
R
A
T
I
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Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46

— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel 053/70.0664

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 1 8 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

ZAKENKANTOOR

^ DEVRIESE ^
woonverlichtinQ

MARTENS-DE KEGEL
N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
«.baan brugge-oostkamp,
*"v

050 35 74 04

10 Km van
Brugge &
Oostende

Love Arrangement 1 Nacht
Luxe kamer met dubbele
whirlpool,
Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot IS.OOu.
4.950 fn per persoon.
Hotel De Stokerij Oudenburg
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!!

^^

Alle stortingen van
abonnementen en redaktie
opprk. 000-0171139-31
van WIJ, Barrikadenplein
12, 1000 Brussel.
Tel. 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25
Jaarabonnement
1.200 fr.
Los nummer
35 fr.

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

Knip me uit =
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,
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De gevaren
van pesticiden
Veel jaren geleden waren de ingenieurs
Willy Dejonkheere en Walter Steurbaut
samen met prof. Willy Verstraeten dé
wetenschappers die zich vrij positief opstelden t.o.v. alternatieve land- en tuinbouw.
Van Steurbaut en Dejonkheere verscheen
onlangs het boek Pesticiden. Gebruik en
milieurisico's. Intussen zijn beiden, jammer genoeg, andere wegen opgegaan, o.a.
omdat het „klimaat" toen minder gunstig
lag voor nog niet gevestigde wetenschappers. Toch hebben wij er geen moeite mee
om te stellen dat „deze monografie een
waardevol naslagwerk is voor al wie meer
wil weten over pesticiden en hun milieuimpact".

VERONTRUSTEND
Wanneer wij dit werk echter vergelijken
met de zesde uitgave (1993) van Planteziekten van lic. Albert Hallemans, stellen
wij vast dat het alternatieve hier minder
objektief aan bod komt. Toegegeven, beide
werken verschillen grondig inzake opvatting en benadermg, maar het gaat hier
tenslotte om dezelfde materie. Hoewel het
werk van Hallemans voor meer dan 95%
handelt over gangbare metoden, was datgene wat over alternatieve gewasbescherming handelt, uitstekend, objektief en zelfs
moedig.
Prof. dr. Mare Boogaerts (UZ-Gasthuisberg) stelde bij de persvoorstelling van het
boek: „Het is absoluut noodzakelijk dat
men zich ernstig bezint over de manier
waarop men met allerhande chemische
stoffen omspringt, met de pesticiden, insecticiden en herbiciden in de eerste
plaats."
Beide auteurs kunnen het ook al niet
helpen dat in dit land iedereen spuit en
stuift met wat hij wil, wanneer en in eender
welke koncentratie.
Maar daar is dan toch de heer Dejonckheere zelf, die jaren geleden het
volgende schreef: „Tenslotte een probleem waaraan op dit ogenblik nog weinig
aandacht wordt besteed: de mogeHjke
cumulatieve werking van de verschillende
pesticiden die samen op een bepaald voedingsmiddel voorkomen. De trend om
steeds meer verschillende pesticiden toe te
passen, om op die manier voor elke pesticide afzonderlijk beneden de tolerantie te
blijven, doet de vraag rijzen of uiteindelijk
geen gecumuleerde toleranties moeten in
voege gebracht worden, waarbij de som
van de residugehalten een bepaald niveau
niet mag overschrijden."
Over deze bekommernis van toen vinden
wij niets meer in dit boek.
Carla Schoeters van de Bond Beter Leefmilieu stelde in dit debat: „De algemene
aanwezigheid van pesticiden in het water
is zeer verontrustend, want over de ge-

METABOLIET
Vermelden wij nog even de gewezen direkteur van het Onderzoekscentrum
INRA te Pont-de-la-Maye, Francis Chaboussou, die in zijn standaardwerk Les
Plantes mulodes des Pesticides stelde: „Wat
maakt de gewassen zo aantrekkelijk voor
parasieten?". En die vraag op een magistrale, wetenschappelijk wijze beantwoordde in zijn voormeld boek.
Over metabolieten wordt, zoals trouwens
in bijna alle publikaties uit de gangbare
land-en tuinbouw, zedig gezwegen. Hoewel de auteurs maar al te goed weten dat,
niet zolang geleden, een bepaald pesticide
verboden werd omwille van haar metaboliet. Toch belangrijk i.v.m. wachttijden... Ook voor de verbruiker!
Nu heel wat mensen beseffen dat er een

andere, zuivere en veiligere landbouw
moet komen, valt dit werk ons eigenlijk
wat tegen. Wij hadden echt meer verwacht
van mensen die aan het begin van hun
loopbaan het alternatieve daadwerkelijk
genegen waren. Vooral dan van de ons best
bekende Walter Steurbaut.
Dit voor de rest puike naslagwerk zal ook
nog de ogen openen van heel wat geinteresseerden. Vooral nu er een ruim
aanbod is aan biologisch verantwoorde
hulpmiddelen, waarmee praktisch alle
ziekten en plagen voorkomen en bestreden
kunnen worden.
Terloops willen wij de 38 bladzijden tellende brochure van Agalev tegen pes-

ticiden aanbevelen, deze is wetenschappeHjk grondig onderbouwd.
Toch willen wij iedere geïnteresseerde het
boek van Dejonckheere en Steurbaut
warm aaiu^aden, hier zijn specialisten aan
het werk. Al was het maar om dat ene
stukje, onderaan blz. 135, waar gesteld
wordt dat „vrij onschuldige" fungiciden,
door thermische behandeHng omgezet
worden in het kankerverwekkende ETU.
Rik Dedapper
c» Pesticiden. Gebruik en milieurisico's.
W Dejonckheere en W Steurbaut.
Uitg. Stichting Leefmilieu, Antwerpen
I Uitg. Pelcktnans, Kapellen, 285 blz.,

Bezinning
over het
gebruik van
aiierhande
chemische
stoffen in
iand- en
tuinbouw is
absoiuut
noodzalceiijic.

975 fr.

Randbemerkingen
Aansluitend bij de bespreking van Pesticiden. Gebruik en Milieurisico's eni<eie
kanttel<eningen:
- Eigenlijk is dit boek de balans van een
totaal verkeerde en onveilige aanpak van
gewasbescherming. Uitpakken met het
feit dat zwavel en zeep in de Oudheid
gebruikt werden ais pesticide is beneden
alles. Zeker in vergelijking met wat thans
aangewend wordt...
- Tuingaas, dat wij destijds op punt hebben gesteld en overal massaal gebruikt
wordt, wordt niet eens vernoemd.
- Thermische onkruidbestrijding is een
prachtige metode. Wordt eventjes aangehaald...
- in zijn boek La Culture Biologique vermeldt ir. Claude Aubert dat zelfs zeer
minieme hoeveelheden pesticiden, als
homeopatische verdunning bereid, schadelijk kunnen zijn
- Het komt ons voor dat de inderdaad
bekwame wetenschappers die dit boek
samenstelden, weinig op de hoogte zijn
van het geheel van een biologische aanpak, waarvan gewasbescherming een
voornaam aspekt is.
- Regenwormen worden vermeld en zijn
nuttig om iets ,,vast te stellen". Dat het
regenwormenbestand zwaar aangetast
wordt door chemische hulpmiddelen,
wordt niet eens vermeid (biz. 184)
- Inzake het gebruik van antibiotica moeten wij het in Japan niet gaan zoeken. Hier
te iande wordt het in alle stilte gebruikt
tegen o.a perevuurbaktene (blz. 84).
- Wij lezen (biz. 153). ,,Heel wat residus
van DDT, Lindaan, Diidrien zijn echte mi-

lleuvervuilers geworden" Goed zo.
Waarom hebben onze voorlichters daar
niet eerder voor gewaarschuwd' iets wat
wij een halve eeuw geleden reeds deden
Intussen worden die organo-chloorverbindingen nog volop gebruikt.,
- Atrazine, elders verboden, blijft bij ons
het bodemwater verder vervuilen..
- Op blz. 175 wordt terloops vermeld dat
pesticiden afgebroken of gemetaboliseerd kunnen worden Dat bepaalde,,metabolieten" het systeen van de wachttijden op de helling kunnen zetten wordt
niet eens vermeld.
-Blz. 200. Luchtvervuiling door pesticiden
is best mogelijk Het is goed dat dit vermeld en benadrukt wordt.
- Blz. 208. De wetenschappelijke onzekerheid van bepaalde aspekten bij het
evalueren draagt bij tot het hanteren van
het principe ,,voordeel aan de twijfel"
Zonder kommentaar.
- De bio-aanpak wordt eerst gebagatelliseerd en op blz 211 „veelbelovend"
genoemd
-Op blz. 215 wordt verwezen naar de ook
hier veelbelovende ,,sensitizer" best te
vergelijken met een soort vaccin Goed
zo.
- Blz. 219 onderaan wordt, na een eerder
misprijzend betoog over biologische teelt,
toch dit gesteld „in de toekomst zullen
beide strekkingen elkaar waarschijnlijk tegemoet komen: de gangbare landbouw
zal meer milieu- en konsumentbewust
gaan telen, terwijl de alternatieve landbouw geleidelijk op meer wetenschappelijk gefundeerde wijze zal tewerk gaan "

Wij hopen dat die tegemoetkoming zeer
vlug zal gebeuren, want telen met gif, het
mag dan nog wetenschappelijk gefundeerd zijn, is weinig appetijtelijk.
- Onkruiden. In verband hiermee wordt
gesteld dat, wanneer men onkruiden alternatief i.p.v. chemisch wil gaan bestrijden, tot drie maal zoveel man-uren zullen
nodig zijn voor het bedrijven van land- en
tuinbouw. Het zo maar los uit de pols
schudden van cijfers is onwaardig voor
wetenschappers. Zeker met wanneer ze
de indruk geven niet volledig op de
hoogte te zijn van wat mogelijk is met
thermische onkruidbestrijding Dit dan
weer naast andere alternatieven.
BESLUIT
Beide auteurs hebben er geen schuld aan
dat destijds de gewasbescherming fout
en onveilig werd aangepakt Wat nu gebeurt IS een verspilling van wetenschap en
eruditie met een zeer slechte, gevaarlijke
doelstelling
Het beleid is hierin steeds te laks geweest
i.p.v. de wetenschappers te dwingen om
alternatieven op punt te stellen
Wij stellen dan ook voor dat men meer
kontakten zoekt met de alternatieve wereld in Denemarken, Duitsland en zelfs in
de andere kontinenten.
Los hiervan willen wij stellen dat het misdadig IS de enkele hier verboden pesticiden toch nog uit te voeren naar landen
waar de mensen met eens de richtlijnen
kunnen lezen...
Rllc Dedapper
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et indrukwekkende Camille Huysmansarchief
berustte aanvankelijk bij een wetenschappelijk
komitee, nadien werd het overgedragen aan de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille
Huysmans. De studie van Wim Geldolf Stockholm
1917. Camille Huysmans in de schaduw van de
titanen is het eerste projekt van die stichting.

H

4 CESCHIEDEIMIS

•

Camille Huysmans
in de schaduw
van titanen
Camllle
Huysmans Had

een niet te
onderschatten
rol In de
Internationale
politiek.

De lijvige studie van Wim Geldolf verschilt
van vorige publikaties over Huysmans.
Hier gaat het om een aaneensluitend historisch verhaal, dat gestaafd wordt door
een overvloed van dokumenten. Het is het
resultaat van een tiental jaren intensief
navorsingswerk, ook buiten het eigenlijke
Huysmansarchief. De verdienste van dit
boek is ontegensprekelijk dat het gesitueerd wordt in een wereldwijde kontekst,
gestaafd door een indrukwekkend aantal
bronnen en wetenschappelijke literatuur.

GEMISTE KANS
Zo wordt in het boek nieuw licht geworpen op de kompleksiteit van de oktoberrevolutie in Rusland en het Verdrag
van Brest-Litovsk met onder meer de
poging van Trotski om de geplande Stockhohnkonferentie terug op gang te brengen.
Uit dit belangrijke boek blijkt dat het
mislukken van de Stockholmkonferentie
ontegensprekelijk een verloren kans was
om de eerste wereldoorlog een jaar eerder
te beëindigen. De mislukking om uiteindelijk toch nog tot een vrede via overleg
te komen leidde tot het Verdrag van
Versailles, wat van in den beginne de
ingrediënten inhield voor een hernieuwde
wereldbrand, uitmondend in de nog verschrikkelijkere Wereldoorlog II.
Anderzijds effende de mislukking van de
vredeskonferentie van Stockhohn in 1917
rechtstreeks de weg voor de installatie van
een autoritair bolchivistisch kommunistisch regime in Rusland en later in alle
„satellietstaten" van Oost-Europa. Over
de voorgenomen Stockholmkonferentie
van 1917 was reeds een en ander gekend,
maar het verhaal werd nooit helemaal
uitgediept en vooral nooit in de algemene
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
geïntegreerd, of naast andere, gelijktijdige
vredesinitiatieven geplaatst.
Anderzijds was tot dusver de geschiedenis
van de internationale arbeidersbeweging
ten zeerste onvolledig of scheef getrokken.
De dokumenten betreffende de drie „Zimmerwaldkonferenties" (1915 te Zimmerwald, 1916 te Kienthal en de Zimmerwald-Stockholmkonferentie van 1917)
werden reeds lang geleden gepubliceerd.
In vergehjking met de geschiedenis van het
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officieel Internationaal SociaHstisch Bureau (ISB) was de Zirmnerwaldgeschiedenis van relatief veel kleiner belang.
Deze scheeftrekking van de ware historische toedracht is toe te schrijven aan de
bewuste „kommunistische geschiedvervalsing". De kommunisten interpreteerden
„Zimmerwald" als de regelrechte aanloop
tot de Iir d.i. de Kommunistische Internationale. Voor de kommunisten was
het restant van de IF Internationale, na
augustus 1914, slechts een groep van
„chauvinistische verraders van de arbeidende klasse". Deze voorstelling van zaken werd zo'n 75 jaar lang van kommunistische zijde volgehouden. Ook de
initiatiefnemers tot de Stockholmkonferentie werden in de kommunistische historiografie in hetzelfde kamp geplaatst van
deze vermeende „chauvinistische verraders". De bolsjewiki, die het Stockholminitiatief wel verdedigden, werden
doodgezwegen!
Dit alles betekende dat de historische
belangstelling voor de verder bij het ISB
aanleunende meerderheids- en minderheidsgroepen, die in de periode 1914-18
nochtans het overgrote deel van de socialistische partijen vormden, zo'n lange
tijd taboe bleef.
Slechts marginale aspekten uit deze periode kwamen tot dusver in historische
artikelen aan bod: zoals het opduiken van
twee Vlaamse sociaHstische aktivisten in
Stockholm, de ten onrechte aan koning
Albert I toegeschreven sympatieën voor
een vanuit sociaHstische hoek geplande
vredeskonferentie en ook de overdreven
machtspositie die terzake aan Huysmans
als „man van Stockholm" werd toegeschreven (terwijl voor de Belgische arbeidersbeweging de gesprekslijnen meer
liepen over Vandervelde, De Brouckère,
Joseph Wauters, Edard Anseele, Terwagne,
Jules Destrée of Louis Piérard).

INTERNATIONALE KONTAKTEN
Zeer verhelderend komen uit deze historische studie de vele internationale kontakten van Camille Huysmans, als de vaste
sekretaris van het ISB te Stockholm naar
voren. Zo had Huysmans intense kontakten met de Engelse Labourfiguren Arthur Henderson en Ramsay MacDonald,
met Jean Longuet, kleinzoon van Karl
Marx, met de Amerikaanse socialist Mor-

ris Hillquit, de Oostenrijkse socialistenleider Victor Adler, de Amerikaanse president Woodrow Wilson, de Deense sociaal-demokratenleider Thorvald Stauning, de Elzasser Salomon Grumbach, de
Balkan-revolutionair Christian Racovski
of de intellektuelen Romain Rolland, John
Reed, Sydney en Beatrice Webb. Ook dit
aspekt was tot dusver grotendeels onbekend.
Interessant om vernemen is ook hoe Huysmans de Duitsers BCarl Liebknecht ervan
tracht te overtuigen dat het verhaal over de
aanvallen van de zogenaamde Belgische
„franc-tireurs" in 1914 louter fiktie was.
Nochtans had dit verhaal de Duitsers
aangezet tot vreselijke represailles in Leuven en elders! Aan Liebknecht verweet
Huysmans trouwens in scherpe bewoordingen de hele verkeerde houding van de
Duitse sociaal-demokraten om, in de
Rijksdag, de krijgskredieten goed te stemmen. Het is goed dat deze waarheden nu
aan het Hcht komen.
Het boek leert ons ook welke pogingen
Huysmans deed om de in Duitsland opgesloten Rosa Luxemburg als afgevaardigde naar de Stockholm-vredeskonferentie te krijgen. Haar bemiddelingsrol had
hier inderdaad van enige betekenis kunnen
zijn.

ENKELE BESLUITEN
Enkele duidelijke besluiten zijn hier alvast
op een rijtje te zetten:
1. De mislukking van de socialistische
vredeskonferentie te Stockhollm in 1917,
niettegenstaande persoonlijke inspanningen vanwege de ISB-sekretaris Huysmans,
betekende een verderzetting van de Eerste
Wereldooriog, met nog een rampzalige
volkerenmoord in het laatste oorlogsjaar.
2. Camille Huysmans was duidelijk niet dé
man van Stockhohn, waartoe hij zich op
latere leeftijd wel eens zelf „fabuleerde" of
met welke eretitel hij zich weleens meesmuilend liet „fêteren"!
3. Koning Albert I was helemaal geen man
van Stockholm!
4. Lenin ging lelijk tekeer tegen iedere
poging tot bijeenroeping en wellukken van
deze vredeskonferentie. Dit paste niet in
zijn maximaal-bolsjewistisch programma.
Niettegenstaande de „Veertien punten"
van president Wilson schenen gelijk te
lopen met de memoranda van de meste

socialistische partijen, die voorstander waren van een dergelijke vredeskonferentie
te Stockholm, manoevreerde hij op slenkse
en dubbelzinnige wijze tegen het welslagen
van dit vredesinitiatief!
5. De vaak nefaste en onevenwichtige
drijverijen vanwege de Nederlandse socialistische voorman Troelstra.
6. Het moeilijk werken voor Huysmans
met de socialistische patron, Emile Vandervelde. Vandervelde leert men in deze
studie langs zijn smalste, kleinste kant
kennen.
7. Het verhaal, de echte historie schetst
ons ook het gewelddadige einde van persoonhjkheden, zoals Rose Luxemburg,
Karl Liebknecht, Hugo Haase, Kurt Eisner, Matthias Erzberger, die via rechtse
terreur uitgeschakeld werden en Zinovief,
Kamenev, Rykov, Trotski en Racovski, die
door Stalin werden gelikwideerd.
8. Diverse personen met gelijklopende
vredesgedachten als Huysmans werden
beschuldigd van „kontakt met de vijand"
of „demoralisering van de eigen landsverdediging", zoals de Ier Roger Casement, de Franse politici Joseph Caillaux en
Louis Malvy, de Britse filosoof Bertrand
Russell en de Vlaming Herman Vos. Ook
in eigen socialistische rangen moest Huysmans gelijkaardige verdachtmakingen en
onderduimse afrekeningen ondergaan.
9. Anderzijds werden heel wat Stockholmprotagonisten later premier van hun land:
Branting, Stauning, MacDonald, Huysmans, Laval.
10. Doorheen de twee wereldoorlogen
werd Huysmans systematisch gedwarsboomd door de Belgische diplomaat Carrier de Marchiennes. Door Carriers toedoen kon Huysmans in 1918 niet naar de
VS en werd hij in 1940 geen eerste minister in Londen.

• ••
Dit is zeker geen gemakkelijk boek. Wel
erg onthullend en diep gravend in een berg
interessant dokumentatie- en archiefmateriaal. Historikus Wun Geldolf, ooit kabinets-medewerker bij EH. Spaak en lokaal en nationaal politikus (1958-1985),
heeft reeds heel wat publikaties over de
socialistische doctrine en de internationale
politiek op zijn aktief, en heeft Camille
Huysmans persoonhjk goed gekend. Toch
weet hij de nodige afstand te bewaren om
in deze studie de belangrijke levensfaze
van Huysmans uiterst gedetailleerd uit de
doeken te doen.
Dirk Stappaerts
cs> Stockholm 1917. Camille Huysmans in
de schaduw van titanen. Wtm Geldolf.
Uitg. Contact, Antwerpen. 1996, 540
blz., 67 ill, 1.495 fr.

BOEKEN

met Spiegel van uw eenzaamheid, een reeds eerder verschenen
gedichtenbundel van Van Ostatjen. 'Sptegel' bevat een selektie
gedichten uit de drie bundels die tijdens Van Ostaijens leven
„Ain de voet van de eik, klein en ineengedoken, als een kleermaker
op zijn werktafel, zit Maurisken. Naast hem liggen zijn schoenen: verhalen van zowel bekende als minder bekende schrijvers aan bod verschenen. Daaronder ook Het Sienjaal dat de jongste weken niet
uit de belangstelling te bannen was. De dichter in de greep van het
twee brokken uitgehold roszwart leer: en tot een tasje opgehoopt, komen. Allen dateren ze uit de periode 1890-1945. De verhalen
verschijnen in hun oorspronkelijke vorm, weliswaar in de moderne solidariteitstdeaal: een oproep om mee te geloven m een nieuwe,
zijn gore sokken van grijze wol, met bruine sajet gestopt. Aan
vredevolle toekomst. De uitgever heeft met Stefaan Evenepoel een
spelling. Een aanbevelenswaardig initiatief!
weerskanten één blote voet, die vochtig rood gloeit; de dikke teen
c» Klassieke verhalen uit Vlaanderen, Uitg. Meulenhof/Manteau - uitstekende keuze gemaakt om deze fraaie bundel in te leiden. De
echter teerrose... Maurisken kijkt vóór zich uit."
dichter wordt op een verhelderende manier beschreven in leven en
Antwerpen, 1995, 388 blz., 995 fr.
Dit fragment plukken we uit De dode die zich niet verhing, een
werk, wat het lezen van zijn gedichten slechts veraangenaamd,
verhaal van F.V. Toussaint Van Boekere. Samen met 17 andere
SPIEGEL
c»
Spiegel van uw eenzaamheid, Paul van Ostaijen, Uitg. DaKlassieke verhalen uit Vlaanderen vormt bet het pilootdeel van een
vidsfonds - Leuven, 1996, 135 blz., 695 fr.
nieuwe reeks uitgegeven doorManteau. In de reeks zullen Vlaamse In het Paul van Ostaijenjaar pakt het Davidsfonds (opnieuw) uit
VLAAMSE KLASSIEKEN
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BOEKEN

Over weduwen
en wezen
Velen van ons leerden destijds geschiedenis kennen als een opsomming van
„grote" vorsten, van veldslagen en van
vredesverdragen. De samenhang met kuituur, met ekonomie, werd vaak verwaarloosd. Demografie bestond niet en sociale
geschiedenis al evenmin. Geschiedenis
van de kleine man? Nooit van gehoord.
Ook de lokale verbindingen aan die grote
geschiedenis bleef onbekend. Alleen de
„Grote Staten" waren „onze" belangstelling waard.
MENSELIJKER
Daar is veel verandering ingetreden.
Chris Vandenbroeke was één van de
baanbrekers; hij introduceerde de demografie en de geschiedenis van het gezin; zowel de sociale positie als de mentaliteit kwam nu aan bod. Een vereniging
als de W F {Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde) deed het besef doordringen dat ieder van ons zijn of haar eigen
stamboom heeft en dat niet alleen de
„grote heren" een stamboom hebben.
Over de sukkelaars in de maatschappij
wordt nu ook geschreven, over de behandeling en de opvoeding van kinderen,
over het schoollopen en het onderhoud
van kinderen, over knechten en meiden,
over de simpele soldaat, over de vondelingen, zelfs over de mentaal of lichamelijk gehandicapten en hun verzorging. De geschiedschrijving is er variabeler en rijker door geworden. Alle
aspekten van ons dagelijks leven (tot en
met het „latrinair gebeuren") wortelen in
het verleden, hebben hun eigen geschiedenis. Hoe dat te beschrijven, is de verruimde taak van de historici.
Aan die nieuwe en zeer menselijke oriëntatie dacht ik toen ik het boek in
handen kreeg Weduwen en Wezen in het
Laat-Middeleeuwse Gent. Het is een verhandeling van Marianne Danneel op basis van een doctoraatswerk van 1992. Ze
schrijft zelf dat, toen ze dat onderwerp in
1979 aanpakte, het een op het eerste
gezicht wat vreemd onderwerp vond.
Maar dat onderwerp raakt ook het erfrecht, raakt de vermogenstoestand van
een gezin, raakt leven, huwelijk en dood,
raakt de mortaliteitsredenen als epidemie
en oorlog, raakt opvoeding, enz. En dat
zowel kwantitatief als kwalitatief te onderzoeken. Want niets bestaat op zichzelf;
alles ligt verankerd.

INDRUKWEKKEND
Al die diverse aspekten en nog andere
raakt de auteur in een meer dan 400 blz.
tellend boek dat waarschijnlijk als een
voorbeeld zal genomen worden voor gelijkaardige behandeling van het tema in
andere steden, of voor behandeling van
aspekten van dit (bijna te) rijke onderwerp over vaak arme mensen. Vele lokale
vorsers kunnen er inspiratie en wegwijzers vinden.
Wezen werden onderhouden, aan het
werk gezet, uitbesteed, ontvoogd. Weduwen moesten rouwen en eventueel
hertrouwen. Hoe? Wat voor problemen
gaf dat? Individueel en sociaal ? De sociale
status en de financiële situatie waren
meebepalend. Door dat allemaal te onderzoeken en dan te beschrijven stoot
men op mentahteitsgeschiedenis van de
behandelde periode en stoot men ook op
de geldende wetgevmg en de toepassing
(en ontduiking) ervan.
Die omvangrijkheid en verscheidenheid
van het onderzoek zal dus wel aanleiding
geven om leemten te ontdekken, te meer
daar elke lezer vanuit zijn eigen oriëntatie
en belangstelling andere klemtonen zoekt
(bvb. de individualisering van de vernoemde gevallen) en die misschien zal
missen in de veelheid van gegevens. Want
het geheel van verwerkte gegevens is
indrukwekkend: te omvangrijk en te verscheiden om hier samengevat te worden.
Rest ons dus alleen de lezing van zo een
verrijkende studie aan te bevelen in een
reeks onder de verantwoordelijkheid van
prof. dr. Walter Prevenier.
Herman Maes
c& Weduwen en Wezen in het Laat-Middeleeuwse Gent. Marianne Danneel.
Uitg. Garant Leuven-Amsterdam,
1996. 438 blz., 1.295 fr.

Wezen werden onderhouden, aan het werk gezet, uitbesteed, ontvoogd.
Weduwen moesten rouwen en eventueel hertrouwen.

Snoer
In Snoer geeft Saskia van Rijnswoueen wansmakelijke kijk op de huidige samenleving. Of
Is het gewoon een kijk op een wansmakelijke
samenleving? Het verhaal speelt zich af binnen de grenzen van een kleinburgerlijke
Nederlandse wijk waarvan de inwoners zich
te buiten gaan aan drank, sex en geweld
zonder dat ze zich van hun a-morele gedrag
bewust schijnen.
Ook Van Rijnswou geeft geen moreel oordeel
in haar boek. Ze beperkt zich tot het beschrijven van een aantal aanvankelijk losstaande voorvalletjes in de wijk. De barbecue
onder vadsige buren, het napiulzen van een
dagboek van een tienerdochter, het onaangekondigde en in hoge mate ongewenst
bezoek van 'de schoonouders', ... De lezer
maakt op die manier kennis met mensen van
wie te betwijfelen valt of zij nog enige vorm
van echte, warme menselijkheid in zich dragen.
Naarmate het verhaal vordert strengelen die

cafzonderlijke gebeurtenissen zich in elkaar.
De auteur laat dat gebeuren aan de hand van
twee misdrijven die zich afspelen vrijwel voor
de ogen van de protagonisten zonder dat ze
zich daar verder druk om maken. Voor hen
primeert het bevredigen van de eigen behoeften. Zelfs wanneer iemand hen de oplossing van het misdrijf op een dienblaadje
presenteert, blijven zij ziende blind en weigeren zij zich in te laten met 'zaken die hen
niet aanbelangen'.
Van Rijnswou heeft met Snoer een beklijvend
boek geschreven dat doet denken aan films
als Pulp Fiction en Reservoir Dogs waarin het
geweld en de geweldenaars op een koele
afstandelijke wijze worden weergegeven en
waartegen de samenleving geen verhaal
heeft, (gv)
c* Snoer, Saskia van Rijnswou, Uitg. De Arbeiderspers - Amsterdam, 1996, 184 blz.,
599 fr
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NIEUW IN DE BIOS

PRIMAL FEAR
Dit is de debuutfilm van Gregory Hoblit, maar denk nu niet dat
het de eerste maal is, dat hij een kamera hanteert. Hoblit heeft
maar liefst negen Emmy's op zijn naam staan, en die kreeg hij voor
het produceren en regisseren van Hill Street Blues, LA. Law en
NYPD Blue. Ook nu weer behandelt hij de dualiteit die er ligt
tussen de waarheid en het rechtssysteem. En als een voormalige
openbare aanklager die publiciteitsgeil is, er nu ook nog in slaagt
om een zekere moordenaar te gaan verdedigen, dan is er duidelijk
iets mis. Martin Vail (Richard Gere) is een hoog aangeslagen
advokaat die ooit openbare aanklager was, maar deze baan ruilde
omdat er aan de andere kant meer roem en poen te halen viel. Dan

•

lb=# De vliegende rechters Reportage over
de manier waarop bij de Eskimo's in het uiterste
noorden van Canada recht en orde worden
gehandhaafd. Vroeger werden betichten naar
het zuiden van het land overgebracht om er
berecht te worden. Nu bestaat er zoiets als een
„vliegende rechtbank". Zon. 16 Juni, TV 1 om
21U.40

C J * Le Maitre de Musique De mooie muziek,
de sfeerschepping en de uitstekende vertolkingen maken van deze Waalse film van Gérard
'Farinelli' Corbiau uit 1987 een pareltje. Een
zelden gezien evenwicht tussen verhaal, beeld
en vooral klassieke muziek. Met José Van Dam en
Anne Roussel. Maan. 17 Juni, Arte om
20U.45

C # Royal Ascot 1996 Vandaag begint in
Ascot het meest prestigieuze spektakel voor
paardenliefhebbers. Gedurende vier dagen paraderen opgedirkte dames en heren langs de
renbanen en goktenten met als hoofdbedoeling
op te vallen. Het is dus veeleer een societygebeuren dan een sportevenement. DIns. 18
Juni, BBC 1 om iau.55

^ 3 * Boulevard isabelle Schepens maakte een
dokumentaire over de geschiedenis van het
dubbelfestival Torhout/Werchter. Na het ter
ziele gaan van Jazz Bilzen begint Herman Schueremans te werken aan een nieuw muziekevenement. Na een paar schuchtere pogingen is
het in 1975 zover: de start van een suksesformule Woens. 19 Juni, TV 1 om 22u.

Ruby Dee en Ossie
Davis in DO the
Right Thing.
Donderdag 20 Juni,
om 22u. op TV2
£ 3 * This Property Is Condemned Sydney
Pollack verfilmde in 1966 de gelijknamige eenakter van Tennessee Williams en kon rekenen op
de steun van Francis Ford Coppola voor het
scenario. In de jaren dertig papt Nathalie Wood
aan met Robert Redford om weg te geraken uit
een miezerig provinciestadje.VrU. 21 Juni, VTM
om 23U.30
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In Dunston Chechs is de weduumaar Robert Grant manager van het
Majestic
Hotel in Los Angeles. Zijn twee zonen beschouwen het
wordt de populaire aartsbisschop van Chicago op gruwelijke wijze
hotel
als
hun speelplaats, maar dat zal moeten stoppen nu de
vermoord en een van zijn misdienaars, Aaron, wordt, onder het
nietsontziende
eigenaar mevrouw Dubrowgaat arriveren. Zij vertelt
bloed, al snel opgepakt. Yail meldt zich aan. Aaron ontkent, en zegt
dat er een derde was. Vail gelooft hem, maar Aarons ontwijkende dat een kontroleur van een prestigieuze hotelgids wordt verwacht.
Dubrows verwacht dat alles gesmeerd zal lopen, en dat ze het eerste
antwoorden zorgen ervoor dat hij een psychiater in lijn brengt.
Amerikaanse hotel met zes sterren wordt. Je had het al begrepen...
Deze ontdekt al vlug een tweede persoonlijkheid in Aaron, een
gewelddadig iemand. Het proces dat volgt neemt zowat de tweede Niks loopt er nog, en dat is de start van een erg leuke film, met
persoonsverwisselingen doorregen. Een klein beetje Marx Brothers,
helft van de film in beslag.
Goed verhaal, sterk geregisseerd, topprestaties van de artiesten, en dat is een kompliment. (***)
Willem Sneer
m'n liefje wat wil je nog meer. (***)

MEDIALANDSCHAP

fc#
Midnight Express indrukwekkend relaas
van de lijdensweg die een jonge Annerikaan (Brad
Davis) doormaakt in een Turkse gevangenis.
Oliver Stone baseerde het verhaal op ware gebeurtenissen en Alan Parker tekende voor een
ijzersterke regie. Een fascinerende, rauwe Amerikaanse film uit 1978. zat. 15 Juni, TV 1 om
23U.25

DUNSTON CHECHS

•

voetbal kost geld
• 33.000.000.000 fr.: zoveel geld had
het Britse kommerciële station British Sky
Broadcasting veil voor het binnenhalen
van het Engelse voetbalkontrakt. Voor dit
niet onaardig bedrag zal de omroep tot
2001 het eksklusieve recht hebben voetbalbeelden uit te zenden. De BBC, de
Britse openbare omroep, kocht van BSB
de rechten van de hoogtepunten uit de
kompetitie. Daarvoor moest de omroep
om en bij de 3,6 miljard fr. ophoesten.
Gerekend naar Vlaamse normen zijn dit
hailucinante bedragen. Twee jaar geleden
sleepte VTM de Vlaamse uitzendrechten
in de wacht voor de luttele som van 105
miljoen fr. Ter vergelijking: indien de
BRTN, zoals de BBC, de voetbalrechten
aan Britse voorwaarden moest kopen zou
dat jaarlijks één zesde van het totale

Het grote zomeroffensief Is begonnen, zowel het echte als dat op
TV. Op TV betekent dat offensief
dat het moeilijk wordt om programma's te vinden die zelfs maar
pretenderen inhoud te hebben. De
BV-doos wordt schaamteloos
opengetrokken en alle diepzinninge verhalen die we in voorgaande Jaren, of op andere TVstations, al te zien kregen, worden
opnieuw verteld. Omdat de voorraad bekende Vlamingen niet onuitputtelijk IS, worden de Jongste
Jaren ook onbekende Vlamingen
ten tonele gevoerd. Liefst zo onbekend mogelijk. Hun specifiek
statuut is in die zin nadelig dat ze,
één keer op TV geweest, niet meer
bruikbaar zijn als 'onbekend'.
Voordeel van het systeem is dat
het aantal bekende Vlamingen
weer toeneemt.
Klassiek voorbeeld van de onbekende Vlaming die plots bekend
wordt, is Mie Caricole. Lang geleden, in tempore non suspecto
zoals men geleerd zegt, wijdde
onze voorganger dio Genes er in
WIJ reeds een artikel aan. Het
mensje verkoopt karakollen en
mocht zich enige tijd geleden verheugen in koninklijk bezoek. Mie
was daarvan zo onder de indruk
dat zij sinds het bezoek haar liefde
voor Laken te pas en te onpas op TV
mag komen verkondigen. Onlangs
nog te gast in 'Schermen', nu al
weer, om één of andere onduidelijke reden, te zien in 'Zomerkuren'.
Vorig Jaar mochten Dirk Somerset
Luc Verschueren hun radio-kunstjes voor het eerst op TV vertonen.
Gezien de goede kijkcijfers toen

werkingsbudget betekenen. Dat die
enorme sommen evenwel niet slecht zijn
voor het Britse voetbal moge blijken uit
de goede resultaten die de klubs de jongste jaren boeken.
• De kamerkommissie voor Volksgezondheid keurde vorige week het SPAgalev wetsvoorstel goed dat voorziet in
een afschaffing van tabaksreklame. De
liberalen en het Vlaams Blok onthielden
zich. Indien het voorstel ook door de
Kamer goedgekeurd wordt zullen vanaf 1
januari 1999 het straatbeeld, tijdschriften
en kranten tabaksreklame-vrij zijn. Het
voorstel wil tegelijk komaf maken met
sponsoring door tabaksfabrikanten.
Vooral evenementen als autorennen en
muziekfestivals zullen hiervan de dupe
zijn. Mogelijk daarom, met het cirkuit

komt er dit Jaar een vervolg. Het
lijkt ons dat vooral de zwakte van
de andere programma's de sterkte
van het duo betekent. Op VTM
loopt op hetzelfde tijdstip immers
het nog legere 'Kriebels'. Dat Sabine De Vos bij 'Zomerkuren' aankondigde dat hij die een muzikale
hit skoorde het 'risiko' liep uitgenodigd te worden, zegt voldoende.
De eerste gast van het nieuwe
seizoen was een man van het huurderssindikaat. Met een voettocht
van Genk naar de Vlaamse kust
probeerde hij de aandacht te trekken op problemen i.v.m. de huur-

Engels voetbal op TV moet
33 miljarct fr. kosten
van Francorchamps in het achterhoofd,
deden PS en PSC op het laatste moment
toch nog moeilijk bij het goedkeuren van
het voorstel.

te zijn. Doel van de aktie: op de
foto komen met een ster. De enige
reden van hun verschijnen op TV
om over hun hobby te praten lijkt
ons dan ook hun onbekend-zijn. Ze
waren het beter gebleven. Prettig
was wel te vernemen dat die hele
'high society' hen met alle egards
benadert omdat ze zelfs niet durven vragen wie ze voor zich hebben. OA7S wordt geacht onste kennen.
Volgende praatgast was Eddy
Pianckaert, oud-wielrenner, houthandelaar in Litouwen en gediplomeerd gatenvuller In praatshows. Heel Vlaanderen kent in-

Onbekend Is bemind
Zomerlcuren, donderdag 6 Juni 1996, TVi
wet. Om vooral niet gekonfronteerd te worden met inhoud werd
vrijwel niet ingegaan op die problemen. Spreken over opzegtermijnen en kontrakten zonder daarbij duidelijk te maken welke partij
wat kan, draagt niet echt bij tot
een helder begrip. Uit het afscheidsgeschenk dat de loper
meekreeg - een emmertje haring kunnen we wel afleiden dat in
huurhuizen teveel mensen wonen.
Of was het niet simbolisch bedoeld?
In hoge mate ergeriijk waren de
volgende gasten Jan, Luc en Olivier - die om redenen van staatsbelang hun achternaam niet bekend wilden maken - waren 'partycrashers'. Reden van hun bestaan:
op mondaine feestjes binnenvallen zonder daarvoor uitgenodigd

middels zijn verhaal, maar door het
stellen van de juiste vragen weet
'den Eddy' toch te animeren. „Heb
je daar geen taalproblemen?"
vroeg men hem. Eddy, het elementair Nederiands zelfs niet
machtig, gaf een basiskursus.
Zomerkuren werd afgesloten met
Mare Eyskens. Niet Johan Van
Hecke was het gespreksonderwerp, maar wel de bij benadering
30.000 studenten die Eyskens al
geëxamineerd had. Dat in dit land
één man over de toekomst van de
bevolking van een middelgrote gemeente kan beslissen, dèèr hadden Somers en Verschueren dieper
op in moeten gaan, maar ze verkozen te vragen of hij opnieuw
bereid was om in de regering te
stappen. Zo normaal is dat bij de
CVR
(Krik)

Coppieters
We hebben het nu allemaal zwart op wit
kunnen lezen, met
in het gelijknannig boekje van Louis Tobback, maar in een interview met Maunts
Coppieters in DS-Magazine (51 mei j I)
De vakbonden zijn onfeilbaar, wie daar
kritiek op heeft, zeker als gesyndikeerde,
IS „ziekelijk" Hiermee stelt Coppieters
zich op in het kamp van marxistische
theologen en „De krant die durft"-joer-

nalisten Zelfs ex-SFvoorzitter Frank
Vandenbroucke ziet nu in iKnack-magazine vanl 5 mei j I) dat de vakbonden
en hun politieke vrienden zeer zware
fouten gemaakt hebben „Je begint ermaar vragen over te stellen als het water
je aan de lippen staat, waardoor je soms
jaren te laat komt "
Vragen over wat? Over het verband tussen de extreem-hoge loonkosten in dit
land en de massale werkloosheid, een
verband dat jarenlang door progressieve

sindikalisten en politici werd weggelachen Massale werkloosheid betekent
ook nog minder inkomsten voor de staat
en de Sociale Zekerheid Die afgrijselijkgrote staatsschuld is met uit de lucht
komen vallen en zal evenmin vanzelf
verdwijnen
Wie de één miljoen officiële en officieuze werklozen in België een stem wil
geven, en dat is de plicht van een nationalistische partij, moet de kortzichtige en demagogische politiek van de

vakbonden, en hun politieke megafoons, durven aanklagen Een duale samenleving moet een gruwel zijn voor
elke rechtgeaarde nationalist men laat
zijn volk met opsplitsen in verworpenen
en luxe-paarden
En wie wist het al die jaren toch zoveel
beter als het ging over werkloosheid en
Sociale Zekerheid'7 Het waals-Beigische
socialisme van FCTB-ABW en PS-SP
Eddy Van Buggenhout.
Bree

• WEDERWOORD 4-

Electrabel
De Europese Kommissie heeft er zeer
terecht op gewezen dat Electrabel zijn
overheersende rol als producent én leverancier van elektriciteit in België misbruikt om zijn bijna-monopolie in België
voor de eerste tientallen jaren vast te
leggen via de zogeheten derde-gernatiestatuten van de gemengde Electrabelenergiekommunales. Electrabel en Intermixt krijgen één maand tijd om hun
afspraken m overeenstemming te brengen met de Europese regels. De Kommissie vraagt alvast de lopende procedures tot voortijdige verlenging van de
Electrabelkommunales op te schorten.
Deze duidelijk veroordeling kwam mets
te vroeg, want tot grote verbazing, ergernis en woede van elk rechtgeaard en
korrekt-geinformeerd
beleidsmens
slaagde Electrabel er zonder al te veel
moeite in de meeste gemeenten een vervroegde verlenging van hun gemengde
energiekommunale op te dringen. De
steun die een ook door Parijs gekontroleerd bedrijf hierbij mocht ervaren op
gemeentelijk, provmciaal, gewestelijk én
federaal niveau vormt een blijvende
blaam voor alle betrokken beleidsmensen; tot en met de Vlaamse ministerpresident.
Stelt zich de vraag: wat na deze ondubbelzinnige terechtwijzing van de Europese Kommissie? Er weze aan herinnerd dat de gemeenten door de goedkeuring van de derde-generatiestatuten:
- zich voor een paar tientallen jaren
binden aan Electrabel en Europese mededinging uitsluiten;
- participeren in een privé-bednjf dat
winst en niet het algemeen belang als
eerste doel vooropstelt;
- de burgers onderwerpen aan een verdoken belasting.. waarvan een gedeelte
afvloeit naar Electrabel;
- de hoog-renderende eigendomsverwerving van de distributienetten op hun
eigen grondgebied statutair beperken tot
50%;
- een eventuele toetreding tot een zuivere

distnbutie-interkommunale (waarvan de
winsten volledig naar de gemeenten
gaan!) voor lange tijd verhinderen.
Het besluit als zouden beleidsmensen hun
fout kunnen goedmaken door te zorgen
dat Electrabel aan de eisen van de Europese Kommissie tegemoet komt, is dan
ook op zijn minst onvolledig, zoniet onjuist. Immers, bij een (al dan met vervroegde) verlenging van mterkommunale
samenwerking dient op de eerste plaats
nagegaan welke samenwerkingsvorm (gemengd of zuiver-openbaar) de voorkeur
verdient, en dit via een neutrale, externe
expertise. De zuiver-interkommunale
sektor is met bevreesd voor een dergelijke
vergelijhng. Electrabel daarentegen heeft
met alle mogelijke en onmogelijke, fatsoenlijke en ronduit-bedrieglijke argumenten een objektieve bespreking van het
energiedossier verhinderd.
Een expertise is echter nog geen waarborg voor een zuivere (sic) en korrekte
beslissing van politieke zwaargewichten,
zoals onder meer in Leuven bewezen
werd. Daarom moet zowel de gewestelijke als de federale overheid de bestaande beleidsregels doen respekteren.
Een monopolie (of het nu zuiver dan wel
gemengd is) dient in geen geval het algemeen belang. Met andere woorden: de
terechtwijziging van de Europese Kommissie kan en moet opnieuw een kans
geven aan de zuiver-openbare energiedistributeurs. De Volksunie moet hierbij
een voortrekkersrol spelen!
ing. Walter Caethoven,
Nijlen

Manu RuYS
In De Standaard schreef Manu Ruys hoe
de VU zijn rol kan spelen, een rol die de
partij schitterend speelde van 1954 tot de
jaren zestig. Deze bevrijding verbaasde
met alleen de klerikale machthebbers,
maar ook de politieke machthebbers.
Haast hals over kop scheen België een
federale staat te moeten worden: vlug en
eender hoe.
Eender hoe: betekende met de grond-

wetsherziening 1970-71 dat geen rekening moest vereffend worden over de
onmetelijke schade die tussen 1830 en
1970 in Vlaanderen werd aangebracht,
vooral in Brussel.
Ik heb er lange jaren gewoond. Uit alle
provincies kwamen de repressieslachtoffers en ze stichtten hun gouwbonden.
Ze brachten een onvoorspelbaar maar
Vlaams kultureel leven. Zij maakten het
ook voor Frans Van der Eist en Wim
Jorissen mogelijk om, na de eerste zoektochten en politieke pogingen, de Volksunie mogelijk te maken. Manu Ruys heeft
ze namelijk gevolgd en gehoopt op „opstanding".
Uit zijn „korrel"-column (1 jum j.1.) lees
ik als gewezen „hoofdstedeling" dat het
weer uit Brussel zal zijn dat op verstandige en haalbare manier, dankzij een
hergroepering van politieke besluitmakers van nu en op demokratisch-haalbare
manier de Vlaamse politieke beweging
slaagt in een eendrachtige samenwerking
met alle Vlaamsgezinde verantwoordehjkheidsdrager, minstens zo goed te slagen als het met Tsjechië en Slovakije
deed.
Jan E. Torfs,
Oostende

Brussel
Op een autoroute naar Italié, uitgestippeld door de infodienst van VTB-VAB
ergert mij waaraan alle Vlamingen zich
zouden moeten ergeren. Brussel staat
daarop alleen als Bruxelles aangeduid.
Iets anders over Brussel, nl. het nederlandstahg onderwijs daar. Het blijkt dat er
enorme moeilijkheden zijn om het
Vlaams karakter van de nederlandstahge
scholen te behouden door de grote toeloop van anderstaligen. Er moeten daar
hoogdringend meer pedagogen en logopedisten aangeworven worden. Er is
helaas geen geld voor dit projekt.
Maar anderzijds wordt er elk jaar zo'n
200 miljoen frank weggegooid aan franstalige scholen m Vlaamse gemeenten;
voor kinderen die zich later toch nooit

zullen willen aanpassen aan het Vlaamse
karakter van de streek. Deze subsidies
moeten dus afgeschaft worden want zolang er geen geld teveel is moeten we eerst
onze Vlaamse scholen steunen. En dat
geld komt in de eerste plaats toe aan
Brussel voor de verdere uitbouw van de
Vlaamse scholen.
Het geld dat Vlaanderen uitgeeft moet
terugvloeien naar Vlaanderen, hetzij onder de vorm van ekonomische vooruitgang en een betere leefkwaliteit, hetzij
onder de vorm van een morele tegemoetkoming of een geestelijke voldoening. Ik zie echter met in welk Vlaming er
genoegen in schept om de Vlaamse rand
verder te laten verfransen; en dat allemaal
met ons eigen geld!
H. Van Ransbeeck,
Dendermonde

Big Brother
BIJ het wetsvoorstel over „diskriminatie
op grond van seksuele voorkeur" is, na de
„anti-racismewet" en deze op het „korrekte holocaust-denken", het hek van de
dam. Deze totahtau-e wetten slaan de
fundamenten weg van de politieke demokratie; we treden geruisloos binnen in
het rijk van Big Brother en de Totalitaire
Staat. Het is een slmpend gif: memand
reageert, de afwezige burger knort als een
tevreden varken. Hij is murw geslagen,
hgt in coma, beseft totaal niet waarover
het gaat en ook de medeplichnge „vrije"
pers zwijgt oorverdovend. Vanaf nu is het
de Staat en alleen de Staat die het doen,
het laten en het denken van de individuele
burger dikteert.
Maar misschien is er nog hoop! Bij dit
hoogfeest van de idioterie, dit burlesk finde-siècle spektakel vanwege politici die
hieraan uit modieuze redenen meedoen,
IS het tijdelijk invoeren van de totalitaire
staat wellicht een uitweg uit het moeras.
Misschien groeit hienut een loutering en
ontwaakt een nieuwe generatie intelligente, integere en wijze politici die onze
nakomelingen opült tot wakkere en kritische burgers en hen een herboren politieke demokratie aanbiedt. Na de duistersnis komt immers een nieuwe dageraad...
Walter Maes,
Zwevegem

Met "dé gids" in de hand reist a onliezorgd en goedicoop
door lieel Viaanderen Voitantieiandi Dé gids

Vlaanderen Va leant leiand 96

##

icost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen), ü vindt er fILLE
informatie over itorte en voordelige vaifonties in eigen land!
Bellen om te bestellen: 0 9 0 0 / 2 4 0 . 9 8 (6.05 BEF p«rzo/4os«c.)

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken
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oor werknemers die hun werk verliezen, bestaan
er uitgebreide sociale maatregelen. Zelfstandige
gefailleerden behouden in de meeste gevallen slechts
uitzicht op een leven lang betalen. Aan die
ongelijkheid wil de v.z.w. DAG een mouw passen.

V

•

UITSMIJTER

Een tijdje geleden kwam Elio Di Rupo,
federaal minister van Ekonomie, met een
wetsontwerp op de proppen dat voorziet
in een regeling voor overmatige schuldenlast. Om hen uit de spreekwoordelijke
straat-zonder-einde te helpen zouden
partikulieren met hoge schulden voortaan kunnen genieten van een kollektieve
regeling. De financiële toestand van de
schuldenaar zou herzien worden opdat
hij 'opnieuw volwaardig zou kunnen
deelnemen aan het ekonomisch en maatschappelijk leven'. Een mooi voornemen,
maar wat dan met de gefailleerde zelfstandigen? Voor hen wordt in het ontwerp immers uitdrukkelijk geen plaats
gemaakt.
420.000 BETROKKENEN
De vzw DAG, voluit Dienst- en AdviesGroep, staat aan de klaagmuur. De
vzw bestaat uit een aantal gefailleerden
die in 1983 de handen in elkaar sloegen
met in hoofdzaak het doel informatie te
verlenen aan zelfstandigen en KMO's.
„Bij oprichting stond DAG nog voor
Dienst Aan Gefailleerden, maar daar zijn
we van afgestapt omdat geen van onze
leden formulieren onder die naam wilde
ontvangen. Het toont aan hoe zwaar de
stempel 'failliet' op iemand weegt. De
vzw ontvangt geen subsidies en is volledig
aangewezen op lidgelden en giften. Lidgeld betalen is, gezien de prekaire financiële toestand, evenwel niet verplicht."
Aan het woord is Maurice Habex, woordvoerder van de vzw. Habex heeft aan den
lijve ondervonden wat het in dit land
betekent failliet te gaan. Als professioneel
vakman van houtwerk voor de bouw
begon hij in 1972 met een eigen onderneming. In 1977 breidde hij uit met
een produktie-eenheid die zich specialiseerde in ramen en deuren. Hij ging
daarbij niet over één nacht ijs, maar liet
een marktstudie uitvoeren en ging te rade
bij specialisten. Deze gaven hem het fiat
en Habex investeerde ettelijke miljoenen.
Wat de kenners niet voorzien hadden,
was dat de bouwmarkt begin jaren '80 in
elkaar zou stuiken. Habex' onderneming
met 15 werknemers ging dezelfde weg.
Onze gesprekspartner is geen unikum:
jaarlijks zijn er in België meer dan 7.000
soortgelijke falingen. DAG schat het aantal rechtstreeks betrokkenen op ongeveer
420.000 personen. De vzw haalt dit cijfer
uit het feit dat de gemiddelde afhandeling
van een faillissement 15 mensenjaren
beslaat (keer 7.000) en rekent 4 leden per
gezin van de gefailleerde. Het verdient
vermelding dat een faling die 'afgehandeld' is, niet betekent dat de gefailleerde
schuldenvrij is: pas dan komt Vadertje
Staat nog om geld.

HANDELSZAAK
Wegens verhuis naar buitenland.
Zich bevragen op onderstaand adres;

•

OUDE WET
Bijna 1 op 20 landgenoten wordt dus
dagelijks gekonfronteerd met de gevolgen van een faling. En die zijn soms niet te
overzien. Deels ligt dat aan de wet op
basis waarvan falingen worden uitgesproken. Ze dateert uit 1851 en bevat nog
bepalingen over het aantal koeien (1) en
schapen (2) dat gefailleerden in hun bezit
mogen hebben." Weinig aktueel... Gefailleerden hebben daarnaast recht op een
gewaarborgd minimuminkomen, door
arbeid of langs het OCMW Komt het
loon uit arbeid dan wordt daarop in veel

OVER TE NEMEN
failleerde immers enkel het eigen ingebrachte kapitaal kwijt. Er is m.a.w. een
duidelijk onderscheid tussen familiale en
kommerciële bezigheden en bezittingen.
Om misbruiken uit te sluiten pleit DAG
tegelijk een overheidsbegeleiding van de
ondernemingen én een strenge kontrole
op het toestaan van financiële kredieten.
Goed uitgevoerd zouden deze maatre-

Eén koe. twee schapen
gevallen beslag gelegd. Mede door het
werk van DAG is de minimumgrens inmiddels opgetrokken. „Aan het begin van
de jaren '80 bedroeg het minimum nog
iets meer dan 21.000 fr., nu is dat 33.000
fr. Dat bedrag is voor elke gefailleerde
hetzelfde. De wetgever houdt dus geen
rekening met de gezinssituatie. Je begrijpt
ook dat gezinnen met kinderen met zo'n
bedrag vrijwel onmogelijk, rondkomen."
De 'wantoestanden' waarover DAG
spreekt, komen hoofdzakelijk neer op
wat Habex noemt 'het volledig uitkleden
van de gefailleerde'. „De deurwaarder of
kurator komt binnen en begint te verkopen, veelal zonder goed zicht op de
situatie. Gefailleerden die hulp aanbieden, worden niet zelden weggehoond. U
kent daar niets van."
DAG heeft door de jaren heen haar
aktviteiten uitgebreid. Verleende de vereniging in eerste instantie enkel advies
aan gefailleerden, nu mogen ook aspirant-zelfstandigen hun oor te luisteren
leggen bij de vzw. „Wij krijgen meestal
mensen over de vloer die het water aan de
lippen staat. Onze opdracht is dan het
zoeken van dringende oplossingen. Kunnen zij het faillissement nog voorkomen?
Kunnen zij eigen bezittingen nog in veiligheid brengen? Is er binnen ons ledenbestand werk voor hen? Er zijn inderdaad leden die opnieuw en met sukses
een nieuwe aktiviteit opgestart hebben."
Habex haast zich met te zeggen dat de
vzw niet de bedoeling heeft zich op het
terrein van het NCMV te begeven: elk
heeft zijn specifieke ervaringen.
VOORSTELLEN
Bi| DAG zijn er dat, vanzelfsprekend
bijna, overwegend van de negatieve
soort. Al sluit dat niet uit dat de vzw
opbouwende raad kan geven. Waar de
vereniging op hamert is dat zelfstandigen
die starten dat bij voorkeur doen in de
vorm van een vennootschap. Als die de
boeken moet neerleggen dan is de ge-

gelen een groot aantal van de faillissementen kunnen voorkomen of lichter
maken.
De vzw vraagt, dixit Habex, dat gefailleerden op termijn weer 'kunnen leven
als hun buurman', weer 'een toekomst
gegeven wordt'. Dat kan o.m. door de
duur van een faling te beperken in tijd,
door toekomstige bezittingen (bv. erfenissen) niet mee in het aktief op te nemen,
door te verhinderen dat de goederen van
gefailleerden verkocht worden aan prijzen beneden de marktwaarde, ... Ook
voor minder ingrijpende voorstellen als
het afschaffen van de openbare bekendmaking van een faillissement wordt geijverd. „Deze verplichting zou omgevormd kunnen worden tot enkel de bekendmaking aan rechtstreekse betrokkenen zoals de schuldeisers. Op die manier wordt een maatschappelijke veroordeling voorkomen." zegt Habex.
EIGEN SCHULD, DIKKE BULT?
Mensen verdienen inderdaad een menswaardig bestaan, maar zomaar een berg
schulden veroorzaken om daarna weer als
je buur te gaan leven zou t.o.v. deze laatste
ook niet geheel terecht zijn. Daarenboven
zijn niet zelden verhalen te horen van
zelfstandigen die het allemaal 'te groots'
zien of van hen die zich zonder nadenken
in het avontuur storten. Habex, zowel als
de infomap van DAG, benadrukken uitsluitend met de 'eerlijke' gefailleerden te
willen werken, niet met hen die failliet
gaan met 'het geld in de zakken'. Zowat
11% van het totaal aantal gefailleerden
slaagt in dat laatste. Habex bevestigt
niettemin de overmoed van sommige
zelfstandigen: „Het kan gebeuren dat
mensen de zaken te groot zien. Daarom
moet er ook toezicht en begeleiding komen. Als de termijn van een faling bovendien in tijd beperkt wordt, bv. 7 jaar
zoals in Di Rupo's voorstel, dan zullen
zelfstandigen ook vlugger geneigd zijn de
boeken neer te leggen zodat de gevolgen
minder zwaar worden. Het is natuurlijk

een eenvoudige vergelijking, maar kriminelen krijgen na verloop van tijd gratie."
Waarom worden mensen zelfstandig?
Voor het geld? Habex beaamt: „In sommige gevallen is dat inderdaad zo. Wie
met een zaak start is meestal kreatief,
steekt vol energie, maar is meestal niet
bekwaam om alles zelf te doen. Daaraan
denken weinigen." Hij voegt daar nog
aan toe dat veel falingen in geen enkel
opzicht de schuld zijn van de zelfstandige
zelf: klanten die niet betalen, leveranciers
die in gebreke blijven. Klassiek voorbeeld
is het Vlaams Gewest dat zijn aannemers
meestal te laat betaalt. Parlementaire vragen daarover zetten voorlopig weinig
zoden aan de dijk.
WETGEVER: BEDANKT!
„De dag dat ik via de radio vernam dat de
regering aan een ontwerp werkte om
schulden kwijt te schelden, haalde ik
opgelucht adem. Eindelijk. Maar de hoop
was vals." In de eerste plaats is het
ontwerp niet van toepassing op zelfstandigen. Maar het voorstel bevat ook
andere verrassingen. Voor een aantal
schulden kan de rechter immers geen
kwijtschelding verlenen, meer in het bijzonder de fiskale schulden. De reden
daarvoor is van grondwettelijke aard: art.
172 van de Grondwet bepaah dat 'er geen
voorrecht inzake belastingen mag worden ingesteld'. Vrijstellingen of verlagingen kunnen slechts bij wet worden
ingesteld. „Dat is tegenstrijdig. De wet
kreëert hier zeer duidelijk één voorrecht:
voor zichzelf! Het ontwerp vindt dat
privé-personen de schuld maar moeten
kwijtschelden, maar voorziet voor de
staat zelf wel de laatste frank achterstallige schuld." Nu kan de minister ook
geen manifest slechte wil verweten worden. Op een uiteenzetting van de problematiek door DAG reageerde hij met te
antwoorden dat hij een wetsontwerp
klaar had. Bovenstaand wetsontwerp...
Geert Vranken
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Debatavond

Vragen voor meer informatie over de werking van de vzw
of over problemen i.v.m. faillissementen kunnen gericht
worden aan vzw DAG, Rijksweg 626, 3630 Maasmechelen,
tel 089/77.30.45, fax 089/76.55.29. ledere donderdagavond v.a. 19u. heeft DAG spreekuur, na telefonische
afspraak, op hetzelfde adres.
Op vrijdagavond 21 juni organiseert DAG een debatavond
over de wetsontwerpen m.b.t. faillissementen, gerechtelijke akkoorden en kollektieve schuldenregeling. De
avond gaat door In Zaal Terlogt, Heistraat 23 te Diepenbeek. Aanvang: 19u.30. Inkom; gratis. Vooraf inschrijven is wenselijk.

